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ប្រទេសកម្ពជុា  
 ឆ្ន ាំ ២០១៤ 
ប្រជាជនសររុ គិតជាលាននាក់ 15.1 
GDP គិតជាពាន់លានដុលាា អាមេរកិ 16.1 
GDP សប្ារ់េនុសសាន ក់គិតជាដុលាា អាមេរកិ (ឆ្ន ាំ២០១៣) 1,006.8 
GDP សប្ារ់េនុសសាន ក់ គិតជាដុលាា អាមេរកិ(PPP) (ឆ្ន ាំ 
២០១៣) 

3,041.1 

សនទសសន៍ Gini (ការប៉ា ន់ប្រាណររស់ធនាគារពិភពមលាក) 
(ឆ្ន ាំ២០១២) 

28.8 

អប្ាភាពប្កីប្កជាតិ (ឆ្ន ាំ២០១២) 1/ 17.7 

អប្ាភាពប្កីប្ក ១,២៥ ដុលាា អាមេរកិកនុងេួយថ្ងៃ (PPP) (ឆ្ន ាំ
២០១២) (%) 2/ 

6.0 

អាយុសងឃឹេរស់មពលមកើត សររុ (ឆ្ន ាំ) (ឆ្ន ាំ២០១២) 71 

អប្ាចុុះម ម្ ុះចូលមរៀនងមី កប្េិតរឋេសិកា (សររុគិតជា %) 
(ឆ្ន ាំ២០១២) 

98 

ប្រភព ៖ សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍សកល និងការប៉ា ន់ប្រាណររស់រុគគលិកធនាគារពិភពមលាក 
1/ រនាទ ត់ភាពប្កីប្កជាតិឆ្ន ាំ២០១២ ៖ ៥.៣២៦ មរៀល សប្ារ់ភនាំមពញ ៤.២៧៣ មរៀល សប្ារ់
តាំរន់ទីប្កុងមសសងមទៀត និង ៣.៩១៤ មរៀលសប្ារ់ប្គួសាររស់មៅជនរទ។ 
2/ ១,២៥ ដុលាា អាមេរកិកនុងេួយថ្ងៃ(PPP)កនុងឆ្ន ាំ២០១២ ប្រហាក់ប្រហែលនឹង ៣.៦០៥ មរៀល 
(តថ្េាជាក់ហសែង)។  

 

ប្រមទសកេពុជាមៅហតរនែានកាំមណើ នមសដឋកិចចដ៏រងឹាាំ 
ម ុះរីជាានមលបឿនកាំមណើ នយឺតរនែិចក៏មោយ។ កាំមណើ នពិត
សប្ារ់ឆ្ន ាំ ២០១៤ ប្តូវបនប៉ា ន់សាម នថានឹងមកើនដល់ ៧,០ 
ភាគរយ (ររូមលខ ១) រ៉ាុហនែានសញ្ញា ណរង្ហា ញពីចាំណុច
មខាយកនុងសលិតកេមសមេាៀករាំពាក់ និងកសិកេមហដលកាំពុងមធវើ
ឲ្យមលបឿនកាំមណើ នយឺតរនែិច។  

ភាពប្កីប្កមៅហតរនែងយចុុះកនុងប្រមទសកេពុជា។ មៅឆ្ន ាំ 
២០១២ អប្ាថ្នភាពប្កីប្ក (មោងាេរនាទ ត់ប្កីប្កជាតិ) ាន
ចាំនួន ១៧,៧ ភាគរយ ហដល រជាងជិត ៣ ភាគរយថ្នអប្ា
ភាពប្កីប្កកនុងឆ្ន ាំ២០១១។ មលើសពីមនុះមទៀត កាំមណើ នមសដឋកិចច
នាមពលងមីៗមនុះ ានភាពលអប្រមសើរចាំមពាុះអនកហដលេិនាន
ជីវភាពធូរធារ។  

វឌ្ឈនភាពងមីៗ  

ការនាាំមចញសមេាៀករាំពាក់ានកាំមណើ នប្តឹេ ៩,២ ភាគ
រយ (គិតជាតថ្េា) កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ មរើមធៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៣ អប្ា
កាំមណើ នមនុះ ១៧,៦ ភាគរយ។ មលបឿនកាំមណើ ន រជាងមនុះ          
រណ្តែ លេកពីការរ ាំមជើររ ាំជួលររស់កេមករកាលពីមពលេុន 

កាំមណើ នតថ្េាប្បក់ដុលាា  និងការមលចម ើងនូវប្រមទសប្រកួត
ប្រហជងមសសងមទៀតកនុងតាំរន់ហដលសដល់ប្បក់ឈ្នួល រ។  

វស័ិយសាំណង់មៅហតានភាពរងឹាាំ មោយសារហតការ
ទទួលបនទាំនុកចិតែម ើងវញិ។  

អប្ាកាំមណើ នថ្នមភញៀវមទសចរ ឆ្ន ាំ២០១៤ ានការងយ
ចុុះ មោយានប្តឹេហត ៦,៩ ភាគរយ មរើមធៀរនឹងឆ្ន ាំ ២០១៣     
អប្ាមនុះានចាំនួន ១៧,៥ ភាគរយ មោយសារហតការធាា ក់ចុុះ
ថ្នវស័ិយមទសចរណ៍កនុងតាំរន់។ 

កាំមណើ នវស័ិយកសិកេមានភាពយឺតោ៉ាវ មោយសារហត
កាំមណើ នទិននសលយឺត រូករេួនឹងការធាា ក់ចុុះថ្នតថ្េាសលិតសល
កសិកេម។  

វស័ិយទូ ត់មប្ៅប្រមទសមៅហតានសថិរភាព    មោយ
សារហតលាំែូរវនិិមោគផ្ទទ ល់ពីររមទសដ៏ប្រមសើរ។ មោយសារ
ហតការនាាំមចញានការងយចុុះ ឱនភាពគណនីចរនែ (េិនគិត
ការរហងវរសាូវការ) បនមកើនម ើងរនែិចមៅដល់ ាេការប៉ាន
សាម ន ១១,២ ភាគរយថ្នសលិតសលកនុងស្សុកសររុកនុងឆ្ន ាំ 
២០១៤។ ទុនរប្េុងអនែរជាតិដុល ានការមកើនម ើងរែូត
ដល់ ៤,៦ ពាន់លានដុលាា អាមេរកិ ឬប្រហែល ៤,០ ហខថ្នការ
នាាំចូល គិតប្តឹេរាំណ្តច់ឆ្ន ាំ២០១៤។  

ការកាំណត់អប្ារដូរប្បក់ជួយដល់សថិរភាពតថ្េា រ៉ាុហនែមធវើ
ឲ្យរ៉ាុះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រហជងថ្នការនាាំមចញមៅកាន់ទីសារ
អឺរ ៉ារុ។ ប្បក់មរៀលានតថ្េាប្រហែល ៤.០០០ មរៀល កនុង    ១ 
ដុលាា អាមេរកិ រ៉ាុហនែបនមកើនតថ្េាមរើមធៀរនឹងប្បក់អឺរ ៉ាូប្រាណ 
១៧ ភាគរយ ាាំងពីហខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៤ េក។ 

អតិសរណ្តបនធាា ក់ចុុះោ៉ាងខ្ា ាំងេកប្តឹេ ១,២ ភាគរយ 
មៅចុងឆ្ន ាំ ២០១៤ មរើមធៀរនឹងចុងឆ្ន ាំ២០១៣ អប្ាអតិសរណ្ត 
ានប្រាណ ៤,៦ ភាគរយ មោយសារហតការធាា ក់ចុុះតថ្េា
មប្គឿងឧរមភាគររមិភាគ និងមប្រង។  

ភាពសីុជមប្ៅហសនកែិរញ្ាវតថមុៅហតរនែាន។ អប្ា
កាំមណើ នប្បក់រមញ្ាើររស់វស័ិយឯកជនបនមកើនម ើងមលើសពី
មទវរដងរែូតដល់ ៣០,៦ ភាគរយប្តឹេចុងឆ្ន ាំ ២០១៤ មរើមធៀរ
នឹងចុងឆ្ន ាំ ២០១៣ អប្ាកាំមណើ នមនុះានហត ១៤,២ ភាគរយ



2 
 

រ៉ាុមណ្តណ ុះ។ អប្ាកាំមណើ នឥណ នក៏ានការមកើនម ើងសារ
ជាងមីហដរ មោយមកើនរែូតដល់ ៣១,៣ ភាគរយមៅចុងឆ្ន ាំ
២០១៤។ 

ការពប្ងឹងហសនកសារមពើពនធមៅហតរនែ។ ការប្រេូល
ចាំណូលបនមកើនរែូតដល់ ាេការប៉ា ន់សាម ន  ១៦,១ ភាគ
រយថ្នសលិតសលកនុងស្សុកសររុកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ មរើមធៀរនឹងឆ្ន ាំ 
២០១៣ ការប្រេូលចាំណូលានចាំនួន ១៥,១ ភាគរយថ្នសលិ
តសលកនុងស្សុកសររុ។ ការចាំណ្តយមៅហតដហដលប្តឹេ ២០,៥ 
ភាគរយថ្នសលិតសលកនុងស្សុកសររុ។ ោ៉ាងណ្តក៏មោយ             
ឱនភាពសារមពើពនធសរុរ (រេួ ាំង ជាំនួយឥតសាំណង) ានការ
ងយចុុះតិចតួចរ៉ាុមណ្តណ ុះ ប្តឹេ ២,៥ ភាគរយថ្នសលិតសលកនុង
ស្សុកសររុមនុះ ក៏មោយសារហតការងយចុុះថ្នជាំនួយឥត
សាំណង។ ាេការវាយតថ្េាមោយការវភិាគរេួគាន រវាងធនាគារ
ពិភពមលាក និងេូលនិធិររិូយវតថុអនែរជាតិអាំពីនិរនែរភាព
រាំណុល (ឆ្ន ាំ២០១៣) ចាំណ្តត់ថាន ក់ភាពានតឹងហសនករាំណុល
ររស់ប្រមទសកេពុជាមៅានកប្េិត រមៅម ើយមទ។ 

ជារេួ កាំមណើ នមសដឋកិចចបនជួយដល់ប្រជាជនប្កីប្ក។ 
មោយសារហតភាពសកេមថ្នវស័ិយកសិកេម ការមប្រើប្បស់ររស់
អនកហដលសថិតមៅកប្េិត ៤០ ភាគរយខ្ងមប្កាេថ្នរបយថ្ន
ការមប្រើប្បស់ បនមកើនម ើងមោយានអប្ាកាំមណើ នជា
េធយេប្រចាំឆ្ន ាំ ៧ ភាគរយ កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ ២០០៧-២០១២ មៅ
ខណៈហដលអប្ាកាំមណើ នសរុរានហត ៣,៦ ភាគរយរ៉ាុមណ្តណ ុះ។ 
ស្សរមពលជាេួយគាន មនុះហដរ វសិេភាពានភាពប្រមសើរម ើង
វញិ។ មេគុណ Gini បនងយចុុះពី ៣២ កនុងឆ្ន ាំ ២០០៨ េកប្តឹេ 
២៨ កនុងឆ្ន ាំ២០១២។ ោ៉ាងណ្តក៏មោយ អប្ាកាំមណើ ន
សេភាពបនងយចុុះកនុងរយៈមពលរ៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងមប្កាយមនុះ។ 

មៅចមនាា ុះឆ្ន ាំ ២០០៤ និង ២០១២ អប្ាភាពប្កីប្កបន
ធាា ក់ចុុះោ៉ាងខ្ា ាំង ពី ៥០,២ ភាគរយ េកប្តឹេ ១៧,៧ ភាគរយ 
ហសអកាេរនាទ ត់ភាពប្កីប្កជាតិ។ ការកាត់រនថយភាពប្កីប្កភាគ
មប្ចើនមកើតានមៅចមនាា ុះឆ្ន ាំ ២០០៧ និងឆ្ន ាំ ២០០៩ (ជាង ២០ 
ភាគរយ) ហដលភាគមប្ចើនមកើតម ើងមោយសារហតការមកើន
ម ើងោ៉ាងខពស់ថ្នតថ្េាស្សូវ  ហដលជាសលិតសលកសិកេមដ៏
សាំខ្ន់ររស់ប្រមទសកេពុជា។ ភាពប្កីប្កមៅាេតាំរន់ជនរទ

មៅហតានមប្រវា៉ា ង់ខពស់ជាងភាពប្កីប្កមៅទីប្កុង កនុងឆ្ន ាំ 
២០១២។ អប្ាភាពប្កីប្កមៅតាំរន់ជនរទានចាំនួន ២១,០ 
ភាគរយ មរើមធៀរនឹងទីប្កុង អប្ាមនុះានចាំនួន ៨,៦ ភាគរយ 
(មៅទីប្កុងភនាំមពញានប្រជាជនប្កីប្កប្រាណហត ៣,៨ ភាគ
រយរ៉ាុមណ្តណ ុះ)។ 

សាថ នភាពនាមពលអនាគត 

ាេការពាករណ៍ កាំមណើ នមសដឋកិចចនឹងងយចុុះរនែិច
េកប្តឹេ ៦,៩ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ២០១៥។ ការងយចុុះថ្នការប្រកួត
ប្រហជងមោយសារការមកើនម ើងថ្នការចាំណ្តយ ការមកើនតថ្េា
ប្បក់ដុលាា  និងប្រមទសប្រកួតប្រហជងងមី នឹងរនែរ៉ាុះពាល់ដល់
កាំមណើ ននាាំមចញសមេាៀករាំពាក់ ខណៈហដលការសមប្េចបន
អប្ាកាំមណើ នពីរខទង់ ថ្នការចូលទសសនាររស់មភញៀវមទសចរជា
ងមីេែងមទៀត េិន ន់ានភាពប្បកដប្រជាមៅម ើយ។ 
កាំមណើ នវស័ិយកសិកេមនឹងមៅហតានកប្េិត រដហដល 
មោយសារការងយចុុះតថ្េាសលិត សលកសិកេម និងកាំមណើ ន
ទិននសលដាំណ្តាំយឺត។ 

សលរ៉ាុះពាល់ហដលរ ាំពឹងទុកថាានភាពវជិជានថ្នការ
ធាា ក់ចុុះតថ្េាមប្រងនាមពលងមីៗមនុះ ានកប្េិតខពស់មៅមលើ
កាំមណើ ន (០,៥ ភាគរយថ្នកាំមណើ នសលិតសលកនុងស្សុកសររុ
សប្ារ់ឆ្ន ាំមនុះ) រ៉ាុហនែសលរ៉ាុះពាល់មនុះានកប្េិត រណ្តស់
ចាំមពាុះភាពប្កីប្ក។ ការធាា ក់ចុុះតថ្េាមប្រងកនុងស្សុកចាំនួន ២០ 
ភាគរយ ោ៉ាងមប្ចើនរាំសុតមធវើឲ្យានកាំមណើ នថ្នការមប្រើប្បស់
ចាំនួន ១,៥ ភាគរយសប្ារ់ប្គួសារហដលានប្បក់ចាំណូល
េធយេ មែើយកាំមណើ នថ្នការមប្រើប្បស់មនុះានកប្េិត រ
ជាងសប្ារ់ប្គួសារប្កីប្ក មោយសារហតការចាំណ្តយមៅមលើ
មប្រងររស់ពួកមគានចាំនួនតិចជាង។ 
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ហានិភ័យេួយចាំនួន រេួាន ការរ ាំមជើររ ាំជួលររស់កេមករ
ហដលអាចមកើតម ើងជាងមី ភាពយឺតោ៉ា វថ្នការសាដ រមសដឋកិចច
ម ើងវញិមៅអឺរ ៉ារុ និងការរនែងយចុុះតថ្េាអងករមោយសារហត
ការចូលកនុរទីសារម ើងវញិររស់រោឋ ភិបលថ្ងនិងេីោ៉ា ន់ា៉ា។  

                                 

 

 

 

 

រញ្ញា ប្រឈ្េ 

ការសាដ រម ើងវញិ ចាំមពាុះកាែ ជាំរញុឲ្យានកាំមណើ ន 
ហដលជា វស័ិយកាត់មដរ មទសចរណ៍ និងអងករ គឺជារញ្ញា សាំខ្ន់
ជាគនាឹុះ។ ការមោុះស្សាយរញ្ញា ចាំណ្តយខពស់មលើ                  អគគិ
សនី សវ័យប្រវតែិកេមដាំមណើ រការធុរកិចច និងការពប្ងឹង
ររោិកាសវនិិមោគ នឹងរមងកើនការប្រកួតប្រហជង និងការមធវើ
ពិពិធកេម។ ការហកលេអការដឹកជញ្ជូ នាេសាូវមគាក និងការ
សប្េរសប្េួលមៅថាន ក់ជាតិ និងេូលោឋ ន នឹងជួយរមងកើន
តាំរន់ ក់ ញមភញៀវមទសចរកាន់ហតមប្ចើនម ើង។ ការរមងកើន
ទិននសល និងគុណភាពស្សូវ ការកាត់រនថយចាំណ្តយមលើថ្ងាកិន
ស្សូវ និងការចាំណ្តយមលើហសនកភសែុភារ នឹងជួយមលើកកេពស់
ការប្រកួតប្រហជងថ្នស្សូវររស់កេពុជា។ 

ការរកាសថិរភាពកនុងវស័ិយែិរញ្ាវតថុហដលកាំពុងហតាន
ការរកីលូតលាស់ោ៉ាងមលឿននឹង េ រឲ្យានការពប្ងឹងការ
ប្គរ់ប្គងប្រព័នធធនាគារ ហដលនឹងជួយទរ់សាក ត់ការដួលរលាំថ្ន
វស័ិយសាំណង់។  

ការវនិិមោគរហនថេមលើវស័ិយសុខ្ភិបល អរ់រ ាំ និងកិចច
គាាំពារសងគេ នឹងជួយរមងកើនសលិតភាព និងសុខុាលភាព។   ក
ងវុះអាហាររូតថេភ និងលទធសលសិកា រ មៅហតានមប្ចើនកនុង
ចាំមណ្តេប្រជាជនប្កីប្ក។  

ការពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងពនធ និងការហកលេអប្រសិទធភាព
ចាំណ្តយ ានសារៈសាំខ្ន់ោ៉ាងខ្ា ាំង។ ការសារភាជ រ់ការរមងកើន
ប្បក់មរៀវតសរជ៍ាេួយនឹងការប្គរ់ប្គងធនធានេនុសសកាន់ហត
ប្រមសើរ នឹងមធវើឲ្យការសដល់មសវាានលកខណៈកាន់ហតប្រមសើរ ខ
ណៈហដលការពិនិតយាេោនោ៉ាងយកចិតែទុកោក់មលើការ
ដាំម ើងប្បក់ឈ្នួលមនុះនឹងជួយធានាលទធភាពចាំណ្តយមលើ
ការដាំម ើងប្បក់ឈ្នួលមនុះ។  
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Agriculture Industry

Services Others

Real GDP growth

រូរមលខ ១ ៖ ប្រមទសកេពុជា ការ រេួ ចាំហណក ដល់ កាំមណើ នសសសពិត  
(គិត ជា ភាគរយ)

ប្រភព ៖ អាជាញ ធរ និង ការ ប៉ា ន់សាម ន និងការ ពាករណ៍ ររស់ រុគគលិក ធនាគារ ពិភពមលាក
e= ការ ប៉ា ន់សាម ន p= ការ ពាករណ៍
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នក់
ៗ

អប្
ា
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កីប្
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(១
,២
៥ 
ដុលា
ា ក
ន ុងេួ
យ
ថ្ង
ៃគិត
ជា
ស
េភា
ពក
ាា
ាំងទិ
ញ

)

រូរមលខ ២ ៖ ប្រមទសកេពុជា កាំមណើ នសសសសប្ារ់ េនុសស ាន ក់ៗ 
និង អប្ា ភាពប្កីប្ក

$1.25 USD a day (Left Axis)

GDP PC Growth (Right Axis)

National Poverty Line (Right Axis)

១,២៥ ដុលាា  កនុងេួយថ្ងៃ (អ័កសខ្ងមវវង)
កាំមណើ ន GDP សប្ារ់ េនុសស ាន ក់ៗ (អ័កសខ្ងសាែ ាំ)
រនាទ ត់ភាពប្កីប្ក (អ័កសខ្ងសាែ ាំ)

ប្រភព ៖ អាជាញ ធរ និង ការ ប៉ា ន់សាម ន និងការ ពាករណ៍ ររស់ រុគគលិក ធនាគារ ពិភពមលាកមប្រើប្បស់
ទិននន័យ CSES

វស័ិយកសិកេម       វស័ិយឧសាែកេម  
វស័ិយមសវាកេម      មសសងៗ 
កាំមណើ ន GDP ពិត 
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ប្រអរ់ ៖ និនាន ការថ្នភាពប្កីប្កហដលប្តវូវាស់ហវងាេរយៈសេភាពកាា ាំងទិញ (PPP) ហដលរង្ហវ ស់អនែរជាតិ គឺ ការរកចាំណូល
បនមប្កាេ ១,២៥ ដុលាា អាមេរកិកនុងេួយថ្ងៃ   

 

ភាពប្កីប្កមៅកេពុជា ហដលមប្រើរង្ហវ ស់ ១,២៥ ដុលាា អាមេរកិ (PPP) កនុងេួយថ្ងៃ (ហដលសដល់លទធភាពឲ្យមធវើការមប្រៀរ
មធៀរជាអនែរជាតិ) ានចាំនួន ៦,០ ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ២០១២ (ររូមលខ ២) មរើមធៀរនឹងប្រមទសឡាវ ានចាំនួន ២៨,៨ ភាគរយ 
ប្រមទសែវីលីពីន ានចាំនួន ១៥,៤ ភាគរយ មែើយប្រមទសឥណឌូ មនសីុ ានចាំនួន ១០,៩ ហដលប្រមទស ាំងអស់មនុះានស
លិតសលកនុងស្សុកសប្ារ់េនុសសាន ក់មលើសពីប្រមទសកេពុជាោ៉ាងមហាចណ្តស់ ១,៥ ដង។ ម ុះរីជា ភាពប្កីប្កគិតប្តឹេ
ចាំណូល ១,២៥ ដុលាា អាមេរកិកនុងេួយថ្ងៃ (PPP) បនងយចុុះ មោយានអប្ាេធយេប្រចាំឆ្ន ាំខពស់ គឺ ៥,៨ ភាគរយ មៅ
ចមនាា ុះឆ្ន ាំ ២០០៧ និង ឆ្ន ាំ២០០៩ អប្ាមនុះបនងយចុុះេកប្តឹេចាំនួន ១,៣៦ ភាគរយមៅចមនាា ុះឆ្ន ាំ ២០១០ និង ២០១២។ 
ការងយចុុះថ្នមលបឿនកាត់រនថយភាពប្កីប្កកនុងរ៉ាុនាម នឆ្ន ាំងមីៗមនុះមកើតានមោយសារហតការធាា ក់ចុុះថ្នវស័ិយកសិកេម ហដល
ប្រជាជនប្កីប្កពឹងហសអកជាចេបង។  
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ារាង៖ ប្រមទសកេពុជា សូចនាករសងគេ និងមសដឋកិចច ហដលបនមប្ជើសមរ ើស ការពាករណ៍ឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៧ 

 ឆ្ន ាំ 2012 ឆ្ន ាំ 2013 ឆ្ន ាំ2014e ឆ្ន ាំ2015p ឆ្ន ាំ 2016f ឆ្ន ាំ 2017f 
GDP ពិត (ការហប្រប្រួលមធៀរនឹងឆ្ន ាំ គិតជា%) 7.3 7.4 7.0 6.9 6.9 6.8 

GDP មៅតថ្េាទីសារ (ការហប្រប្រួលមធៀរនឹងឆ្ន ាំ 
គិតជា%) 

8.9 8.3 7.5 7.9 8.2 8.6 

វស័ិយកសិកេម 5.6 2.0 2.2 2.3 2.8 3.3 

 វស័ិយឧសាែកេម 13.0 13.8 13.0 11.6 10.8 9.7 

 វស័ិយមសវាកេម 9.6 10.2 8.0 9.7 10.2 11.2 

អតិសរណ្ត (eop, ការហប្រប្រួលគិតជា %) 2.5 4.6 1.2 1.5 2.0 2.5 

ជញ្ជ ីញសារមពើពនធ រារ់ ាំងជាំនួយឥតសាំណង 
(% ថ្ន GDP) 

-3.3 -2.7 -2.5 -3.8 -4.9 -4.7 

ការនាាំមចញ ទាំនិញ និងមសវាកេម (ការហប្រប្រួល
មធៀរនឹងឆ្ន ាំគិតជា %) 

13.7 17.6 8.9 10.6 13.0 12.7 

ការនាាំមចញ ទាំនិញ និងមសវាកេម (ការហប្រប្រួល
មធៀរនឹងឆ្ន ាំគិតជា %) 

16.6 16.9 11.6 11.2 11.8 11.8 

សេតុលយគណនីចរនែេិនរារ់រញ្ចូ លការរហងវរ
សាូវការ (%GDP) 

-9.6 -10.7 -11.2 -11.7 -11.6 -10.9 

ការវនិិមោគផ្ទទ ល់ពីររមទស គិតជាលានដុលាា
អាមេរកិ 

1,697.9 1,826.1 1,717.4 1,660 1,620 1,590 

អប្ាភាពប្កីប្ក (រនាទ ត់ភាពប្កីប្កជាតិ)  17.7 - - - - - 

អប្ាភាពប្កីប្ក (១,២៥ ដុលាា អាមេរកិកនុងេួយ
ថ្ងៃ) (PPP) 

6.0 - - - - -  

អប្ាភាពប្កីប្ក (២,០០ ដុលាា អាមេរកិកនុងេួយ
ថ្ងៃ)(PPP) 

36.2 - - - - - 

ប្រភព ៖ អាជាញ ធរ និង ការប៉ា ន់សាម ន និងការពាករណ៍ររស់រុគគលិកធនាគារពិភពមលាក (និងភាពប្កីប្ក EAP) 

e= ការប៉ា ន់សាម នp= ការពាករណ៍ (គណនា) f=ការពាករណ៍ 


