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ចំនួនប្រជាជន 14,9 លាននាក់ 
កំននើនប្រជាជន 1,8 ភាគរយ 
ផសស (PPP, int’l US$) 37,1ពាន់លាន 
ផសសកនុងពលរដ្ឋមា្នក់ (PPP, int’l US$) 2,494 
ផ្ផៃដ្ ី  181,040 គីឡូម ៉ែតកានរ៉េ 
រាជធានី ភ្នំនពញ 
Source: World Development Indicators. 

 
ខ្លឹ សារសនងេរ 

 
នសដ្ឋ កិ ចច ក ពុ ជា នៅ មត រឹ ងមា្ំ  កនុងនពលររិយាកាសនសដ្ឋកិ ចច ពិ ភ្ព នលាកកំ ពុ ង ប្រឈ នឹង
រញ្ហា  និងលទ្ធភាពសំនរចបានតា ការពាករកំន ើនប្រមា្  7 ភាគរយនៅឆ្ន 2ំ013 ទ្ំនងជា
មា្នលកេ :អំនោយផល។ ទ្សសនវិស័យនៅមតវិជជមា្ននោយកំន ើនខ្ល ំង និងមា្ននិរនតរភាព ផ្ន               
វិស័យកសិក ម ជា ួយអាកាសធាតុអំនោយផល ការនាំនចញសន លៀករំពាក ់ សក មភាពរីកចំនរីន
នឡើងវិញ ផ្នវិស័យ សំ ង់ និងការរីកចំនរីនដ៏្ខ្ល ំងផ្នវិស័យនទ្សចរ ៍។ ទ្សសនវិស័យប្រឈ 
នឹងហានិភ័្យ ួយចំនួន។ នគនៅ ិនទាន់ដ្ឹងចាស់នៅនឡើយនទ្អំពីទំ្ហំផ្នផលរ៉ែ៉ះពាលផ់្នភាព ិន
ប្បាកដ្ប្រជាមផនក ននយាបាយនប្កាយនពលនបា៉ះនឆ្ន ត  កនលើការវិនិនយាគផ្ទៃ ល់ពីររនទ្ស និង
កំន ើននទា៉ះរីជាកតាត ពីរខ្ងនប្ៅប្រនសើរជាង ុន នោយមា្នសញ្ហា លអខ្ល៉ះៗផ្ននសដ្ឋកិចចសហរដ្ឋអាន 
រិក និងសហគ អឺរុរ។ 

 
ការរកីចនំរនីនសដ្ឋកចិចនពលថ្មីៗ 
 
នសដ្ឋកិចចក ពុជានៅមតរឹងមា្ំ កនុងនពលររិយាកាសនសដ្ឋកិចចពិភ្ពនលាក កំពុងប្រឈ នឹងរញ្ហា ។ 
កំន ើនផលិតផលកនុងប្សុកសរុរពិតនសមើនឹង 7,3 ភាគរយ នៅឆ្ន ំ 2012 និងរំពឹងថាកំន ើន
ប្រមហល ៧ភាគរយនៅឆ្ន ំ 2013។ កំន ើនផលិតផលកនុងប្សុកសរុរប្តូវបានជំរុញ នោយ
កំន ើនខ្ល ំងនិងមា្ននិរនតរភាពផ្នវិស័យកសិក ម ការនាំនចញសន លៀករំពាក ់ សក មភាពរីកចំនរីន
នឡើងវិញផ្នវិស័យសំ ង់ និងការរីកចំនរីនដ៏្ខ្ល ំងផ្នវិសយ័នទ្សចរ ៍។  
 
ការសប្ រខ្លួ ន នៅនឹ ង  កា រផ្ទល ស់ រតូ រ នៅកនុ ង ទ្ីផារនោលនៅចំនពា៉ះ ការនាំនចញ                  
សន លៀករំពាក ់ ការពប្ងីកផ្ផៃដី្ោំដុ្៉ះ និងពិពិធក មប្រភ្ពផ្នវិស័យនទ្សចរ ៍ បានជួយដ្ល់កាល
មា្៉ែ សុីននសដ្ឋកិចចសំខ្ន់ៗ  រី ររស់ក ពុជា នអាយធានាបាននូវចលករជំរុញនអាយមា្នកំ ន ើន
ផលិ តផលកនុ ង ប្សុ កសរុរ (ផសស)។ ការនាំនចញសន លៀករំពាក់បានសំររខ្លួននឹងលកេខ័្ ឌ ទ្ី

ផារនាំនចញ នោយនផ្ទត តនលើ សន លៀករំពាក់តំផ្លនថាក សំរារ់ទី្ផារសហរដ្ឋអាន រិក និងសន លៀក
រំពាក់តំផ្លផ្ថ្លសំរារ់ទី្ផារសហគ អឺរុរ។ កនុងវិស័យ កសិក ម ការនកើននឡើងខ្ពសផ់្នផលិតក មប្សូវ
កំពុងរនត។ ការនកើននឡើងខ្ពសផ់្នផ្ផៃដី្ោំដ្ុ៉ះដ្ំោំប្សូវ (នោយការនកើននឡើងផ្ផៃដី្ និងការនប្សាច
ប្សព) រួ ចំម កប្រមា្  80 ភាគរយផ្នកំន ើនផលិតផលប្សូវប្រចំឆ្ន ំកនុងរយ៉ះនពល 4 ឆ្ន ំ
កនលង ក។ ពិពិធក មប្រករនោយនជាគជ័យផ្នទី្ផារនទ្សចរ ទ៍ាក់ទាញបានអនកនទ្សចរ ៍ កពី 
អឺរុរខ្ងនកើត អាសុី ខ្ងនកើត នឹងតំរន់បា៉ែ សុីហិវក នធវើនអាយវិសយ័នទ្សចរ រនតការនកើននឡើងខ្ពស់។
គិតប្តឹ មខ្ ិថ្ុនា ឆ្ន ំ 2013 ការនាំនចញ     សន លៀករំពាក់បាននកើននឡើង 18 ភាគរយ នរើ
នប្រៀរនធៀរនឺង    រយ៉ះនពលដ្ូចោន កនុងឆ្ន ំ 2012  ចំមនកវិស័យនទ្សចរ ៍វញិរនតមា្ននិនាន ការ
រីកចនប្ ើនខ្ពស់ ការ កដ្ល់ផ្ននភ្ញៀវនទ្សចរបាននកើនដ្ល់ 19 ភាគរយ។ 
 
ជាលទ្ធផលផ្ននលបឿន និងនិនាន ការផ្នកំន ើនឆ្រ់រហស័មដ្លផតល់អតថប្រនយាជន៍ដ្ល់ប្រជាជន ួយ
ភាគធ ំ ភាពប្កីប្កនៅប្រនទ្សក ពុជាបានធាល ក់ចុ៉ះយា៉ែ ងខ្ល ំង។ កំន ើននសដ្ឋកិចចមដ្លរីករាលោល 
កនុងរយ:នពលរ៉ែុនាម នឆ្ន ំកនលងនៅ  ួយមផនកធំនោយ សារកំន ើនប្រករនោយចីរភាពកនុងវិស័យ
កសិក ម មដ្លអំនោយផលនោយកំន ើនផ្ថ្លអងករនៅទ្ីផារសកលនលាក។ ភាគរយផ្នចំនួនប្រជា
ជនប្កីប្ក ប្តូវបានកាត់រនថយនប្ចើនជាងពាក់កោត លកនុងរយៈនពលប្បាំពីរឆ្ន ំ ចុ៉ះ កប្តឹ ប្រមា្ ជា 
20 ភាគរយ នៅឆ្ន ំ 2011 ។ នរើនទា៉ះរីជាការកាត់រនថយភាពប្កីប្កមា្នទំ្ហំធំកតី ប្គួសារភាគ
នប្ចើនមដ្លបានចកផុតពីភាពប្កីប្ក នៅមា្នគំលាតតិចតួចពីភាពប្កីប្ក មា្នន័យថាប្គួសារទាំងននា៉ះ
បានផ្ទល ស់រតូរពីប្គួសារប្កីប្ក  នៅជាប្គួសារមដ្លមា្នជីវភាពជិតប្កបី្ក។ 
 
ឱនភាពគ នីចរនត ( ិនរួ រញ្ចូលប្បាក់រមងវរផលូវការ) មា្នប្រមហល 10,1 ភាគរយផ្នផលិតផល
កនុងប្សុកសរុរឆ្ន ំ 2012 នរើនប្រៀរនធៀរជា ួយឆ្ន 2ំ011មដ្លមា្នមត 7,9 ភាគរយ ផ្ន
ផលិតផលកនុងប្សុក។ ការនកើននឡើងផ្នការនាំចូលនប្រងឥនធន: យានយនត និង               សំ
ភារ៉ះសំ ង់ នធវើនអាយការនាំចូលសរុរនកើននឡើងកនុងឆ្ន ំ 2012។ ឧនភាពគ នីចរនតធំមដ្ល
ប្រនទ្សក ពុជាមា្ននន៉ះគឺ ជួយនអាយមា្ន ការនាំចូលសំរារ់តំរូវការ              វិនិនយាគ។
អតិ នរ កគ នី ូលធន  និ ងហិ រញ្ា វ តថុ បាន នកើ ន នឡើ ងខ្ល ំ ង នោយសារការ នកើ ន នឡើ ង ផ្ន  
វិនិនយាគផតល់ពីររនទ្សដ្ល់កំរិតកំពូល 1,4 ពាន់លានដុ្លាល អាន រិកកនុ ងឆ្ន ំ2012។ វិនិនយាគ
ផ្ទៃ ល់ពីររនទ្សបាននកើននឡើ ង នៅពាក់កោត លទ្ី  ួយ  ឆ្ន ំ2013  នហើយ វិ និ នយាគិ ន  នៅ
មតមា្នការចរ់អា រ ម  ៍ខ្ល ំ ង  កនុ ងកា រ វិ និ នយាគអំឡុ ង នពល នបា៉ះនឆ្ន តនន៉ះ ខ្ុសពីការ
នបា៉ះនឆ្ន តកាលពីនពល ុនៗ ។ 
 
នោយសារ មតអតិ នរ កគ នី ូលធន                    ស តុលយជញ្ជីងទូ្ទាត់នៅមត
វិជជមា្ន នហើយទុ្នរំរុងអនតរជាតិបាននកើននឡើង។ ទ្ុនរំរុងអនតរជាតិនកើនដ្ល់ 3,5 ពាន់លានដ្ុលាល រ
សហរដ្ឋអាន រិក ឬ 3,7 មខ្ ផ្នតំផ្លផ្នការនាំចូលសរុរកនុងឆ្ន ំ2012 នប្រៀរនប្ធៀរនឹង 3,0 ពាន់
លានដ្ុលាល រសហរដ្ឋអាន រិក ឬ 3,4 មខ្ តផំ្នតំផ្លផ្នការនាំចូលសរុរ ឆ្ន ំ 2011។ គិតប្តឹ មខ្
 ិថុ្នា ឆ្ន ំ 2013 នន៉ះ ទុ្នរប្ ុងអនដរជាតិដុ្លបាននកើនដ្ល់ 3.6 ពាន់លានដុ្លាល រអាន រិក ។ 

 
សនៃសសន៍ផ្ថ្លទំ្និញនប្រើប្បាស់ (CPI) បានធាល ក់ចុ៉ះដ្ល់ 2,5 ភាគរយនៅចុង ឆ្ន ំ 2012 នធៀរ
នឹង 4,9 ភាគរយ នៅឆ្ន ំ 2011 នោយសារមតនសថរភាពផ្ថ្លផ្នប្រនភ្ទ្ផលិត ផលសំខ្ន់ៗ 
ពិនសស ផ្ថ្លនសបៀងអាហារ មដ្លមា្នទ្ំងនន់សមើនឹង 43 ភាគរយ ផ្នកញ្ចរ់អតិផរោ។ នៅកនុងមខ្
 ិថុ្នាឆ្ន ំ 2013 ឆ្ន ំ អតិផរោពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំបាននកើននឡើងដ្ល់ 2,9 ភាគរយ នោយសារ
មតការនកើននឡើងរនតិចនូវផ្ថ្លនសបៀងអាហារ ។ អតិ ផ រោប្តូ វបាន នគបា៉ែ ន់សាម នថាមា្នកប្ ិត
ទារប្តឹ តួនលខ្ ួយខ្ៃង់ កនុងដ្ំោក់កាលខ្លី។ 

CAMBODIA 
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អប្តារតូរប្បាក់នៅមតមា្ននសថរភាព ការអភិ្វឌ្ឍសុីជំនៅ មផនកហិរញ្ាវតថុប្រប្ពឹតតនៅ              ជា
រនត។ ប្បាក់នរៀលប្តូវបានភាជ រ់ជា ួយប្បាក់ដុ្លាល រអាន រិក ចំម កអប្តារតូរប្បាក់វិញបាននឹងកំពុង
នៅប្ទឹ្ងជំុវិញ 4,000 នរៀល កនុង ួយដ្ុលាល រ។ អប្តារតូរប្បាក់ធាល ក់ផ្ថ្លរនតិចនហើយប្បាក់នរៀលចុ៉ះនថាក
ដ្ល់ 4,062 នរៀល កនុង ួយដ្ុលាល រអាន រិកកនុងមខ្ ិថ្ុនា ឆ្ន ំ 20131 ។ ការអភិ្វឌ្ឍសុីជំនៅមផនក
ហិរញ្ាវតថុនៅរនត ចំនួនធនាោរមដ្លចូលទ្ីផារក ពុជាមា្នការនកើននឡើង។ ការប្រកួតប្រមជងរវាង
ធនាោរបានរួ ចំម កដ្ល់ការកាត់រនថយ គមា្ល ត   រវាងអប្តាការប្បាក់នអាយខ្ចី និង                  
អប្តាការប្បាក់រនញ្ាើរជាដ្ុលាល រអាន រិក និងជំរុញ នអាយមា្នប្រសិទ្ធិភាពខ្ល៉ះៗនៅកនុង                
ទ្ីផារ។ នទា៉ះជាយា៉ែ ងោកតី ហានិភ័្យនកើននឡើ ង នៅ នពលមា្នចំ នួ នធនាោរ នប្ចើ ន  នោយ 
សារ មតមា្នរញ្ហា ប្រឈ នលើ      ស តថភាពប្តួតពិនិតយ ។ កំន ើនថ្មីៗផ្នការផតល់ឥ ទាន 
នកើនដ្ល់ 30ភាគរយ នប្រៀរនធៀរនឹងឆ្ន ំ ុនផតល់ប្រនយាជន៍ដ្ល់វិស័យកសិក មមដ្លទ្ទួ្លបាន
ប្រមហល 570 លានដុ្លាល អាន រិក ឬ 10 ភាគរយផ្នឥ ទានសរុរនៅដ្ំោច់ឆ្ន  ំ 2012 
នប្រៀរនធៀរ នឹង 100 លានដុ្លាល អាន រិក ឬ 5 ភាគរយ ផ្នឥ ទានសរុរនៅដ្ំោច់ឆ្ន ំ 
2008។ 

 
កនុងកំឡុងនពលប្បាំមខ្ដំ្រូងផ្នឆ្ន ំ 2013 ចំ ូលកនុងប្សុកនៅមតនកើននឡើងរ៉ែុមនតមា្នកំន ើនយឺត 
នពាលគឺនកើននឡើងប្តឹ មត 9,6 ភាគរយ ពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ នធៀរនឹង 24,7 ភាគរយនៅឆ្ន  ំ
20122 ។ នទា៉ះជាយា៉ែ ងោកតី ចំោយសាធារ ៈហាក់មា្ននលបឿនយឺត ។ ដ្ូនចន៉ះ ឱនភាព
ថ្វិកា ( ិនរួ រញ្ចូលជំនួយឥតសំ ង) គួរមតអនុវតតបានដូ្ចការនប្ោងទុ្កកនុងថ្វិកាជំុវិញ 5,4 
ភាគរយផ្នផលិតផលកនុងប្សុកសរុរ។ ការប្គរ់ប្គងសារនពើពនធនៅមតមា្នភាពស ប្សរ និង              
ោំប្ទ្ ដ្ល់នសថរភាពមា្៉ែ ប្កូនសដ្ឋកិចច រ៉ែុមនតនៅមា្នលទ្ធភាពនប្ចើន សប្មា្រ់រនងកើនប្បាក់ចំ ូលកនុង
ប្សុក និងសប្មា្រ់រនងកើនប្រសិទ្ធភាពចំោយ ។ នៅឆ្ន ំ 2012 ប្រនទ្ស                 ក ពុ
ជាបានសាដ រនឡើងវិញនូវលំហសារនពើពនធនោយសារការនកើននឡើងខ្ពស់ ផ្នចំនូលកនុងប្សុក មដ្លប្តូវ
បានបា៉ែ ន់សាម នថានឹងនឡើងដ្ល់ 14,4 ភាគរយ ផ្ន ផលិតផលកនុងប្សុកសរុរ កនុងឆ្ន ំ 2012 
នធៀរនៅនឹង 13,1 ភាគរយនៅកនុង ឆ្ន ំ 2011។ នទា៉ះជាយា៉ែ ងោកតីរោឋ ភ្ិបាលរនតពឹងមផអកយា៉ែ ង
ខ្ល ំង នលើមា្ច ស់ជំនួយ មដ្លផតល់ ូលនិធិជិតនសមើនឹង 80 ភាគរយ ផ្នការវិនិនយាគសាធារ ៈសរុរ 
ឬប្តូវជា 34 ភាគរយផ្នចំោយសាធារ ៈសរុរ។ 
 
ទ្សសនវសិយ័ នងិភាពប្រឈ មដ្លកពំងុនលចររូរាងនឡើង 
 
ទ្សសន វិស័យ មផន កមា្៉ែ ប្កូ នសដ្ឋ កិ ចចជាទ្ូ នៅ នៅមតវិជជមា្ន នោយកំន ើនខ្ល ំង និងមា្ននិ រ នត រ
ភាព ផ្ន វិស័យកសិក ម  ជា ួយ                   លកេខ្័ ឌ  អាកាសធាតុអំនោយផល 
ការនាំនចញមដ្ល ិនប្សុត និងការរីកចំនរីនដ៏្ខ្ល ំងផ្នវសិ័យនទ្សចរ ៍។  ទ្សសនវិស័យប្រឈ នឹង
ហានិភ័្យ ួយចំនួន។ នគនៅ ិនទាន់ ដ្ឹ ង ចាស់ នៅ នឡើយ នទ្អំ ពី ទ្ំហំ ផ្នផលរ៉ែ៉ះពាល់ ផ្ន
ភាព ិ ន ប្បាកដ្ ប្រជាមផន ក ននយាបាយនប្កាយនពលនបា៉ះនឆ្ន ត  កនលើការវិនិនយាគផ្ទៃ ល់ពី
ររនទ្ស និងកំន ើននទា៉ះរីជាមា្នការប្រនសើរនឡើងខ្ល៉ះៗផ្នកតាត ខ្ងនប្ៅ។ ដ្ូនចន៉ះនហើយការ
ពាករ ៍កំន ើននសដ្ឋកិចចសំរារ់ឆ្ន ំ 2014 ប្តូវបានរកាប្រមា្  7ភាគរយ ដ្ូចឆ្ន ំ 2013 មដ្
រ។ 
 
ទ្សសនវិស័យអំពីនិរនតរភាពជារួ ផ្នរំ ុលនៅមតមា្នលកេ :អំនោយផល ។ ការវិភាគនិរនតរ
ភាពរំ ុល (DSA) ឆ្ន ំ 2012 រួ ោន រវាងធនាោរពិភ្ពនលាក និង ូលនិធិរូរិយវតថុអនតរជាតិ
រង្ហា ញថា ចំោត់ថាន ក់នលើភាពពិបាកសងរំ ុលររស់ប្រនទ្សក ពុជានៅមតមា្នកប្ ិតទារ។ 

                                                 
1
 អប្តារតូរប្បាក់ផលូវការ ធយ  

2
 តួនលខ្សារនពើពនធរឋ សប្មា្រ់ឆ្ន ំ2013 

នោលននយាបាយររស ់  រោឋ ភ្ិបាល កនុងការនជៀសវាងក ចី ិនម នស បទាន គឺជាកតាត សំខ្ន់
ចំនពា៉ះការប្គរ់ប្គង រំ ុលប្រករនោយនិរនតរភាព។ ទ្ំហំរំ ុលសាធារ ៈនប្ៅប្រនទ្សររស់
ក ពុជា និងរំ ុលធានានោយវិស័យ                          សាធារ ៈមា្នប្រមា្ ជា 
30,1 ភាគរយផ្នផលិតផលកនុងប្សុកសរុរ កនុងទ្ំហំទ្ឹកប្បាក់ជាក់មសតងនៅរំោច់ឆ្ន ំ 2012 ។ 
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ប្រនទ្សក ពជុា: សចូនករ ស៍ខំ្ន់ៗ 

 

    

    
   

2012  2012 2013 f 2014f 2015f 

   
Year  Year Year Year Year 

លទ្ធផល ការង្ហរ នងិផ្ថ្ល    

    ផសស ពិត (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)  
7.1  7.3 7.0 7.0 7.0 

តប្ ូវការកនុងប្សុក (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)  1.0  11.9 9.0 8.3 8.7 

សនៃសសន៍ផលិតក មឧសាហក ម (2000=100)  
300.8  315.9 341.1 363.3 388.7 

   (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)  14.5  5.0 8.0 7.0 7.0 

សនៃសសន៍ផ្ថ្លទំ្និញនប្រើប្បាស់  (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)  
4.9  2.5 5.0 6.0 5.0 

 
   

    វសិ័យសាធារ ៉ះ  
  

    ចំ ូលរោឋ ភិ្បាល (% ផ្ន ផសស)   
13.2  14.4 14.2 14.5 14.8 

ចំោយរោឋ ភិ្បាល (% ផ្ន ផសស)  
22.8  19.7 19.6 20.0 19.0 

តុលយការរោឋ ភិ្បាល (% ផ្ន ផសស)    
-9.6  -5.3 -5.4 -5.5 -4.2 

 

   

    វពិា ជិជក មនប្ៅប្រនទ្ស ជញ្ជងីទ្ូទាត ់និង រ ុំលររនទ្ស  
  

    ជញ្ជីងវិពា ិជជក ម (លានដុ្លាល រអាន រិក)   -1,490  -1,949.2 -2,082.3 -2,636.8 -2,956.1 

ទំ្និញនំានចញ (លានដុ្លាល រអាន រិក)  
5,220  6,015.7 6,918.1 7,713.6 9,102.1 

    (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)  
34.4  11.4 15.0 11.5 18.0 

ទំ្និញនំានចញសំខ្ន់ៗ (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)1/  
31.7  7.0 18.0 15.5 20.0 

ទំ្និញនំាចូល (លានដុ្លាល រអាន រិក)  
6,710  7,964.9 9,000.3 10,350.4 12,058.2 

   (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)  
22.7  18.7 13.0 15.0 16.5 

ស តុលយគ នីចរនត (លានដុ្លាល រអាន រិក) 2/  
-1,015  -1,436.6 -1,499.2 -2,065.7 -2,217.1 

    (% ផ្ន ផសស)   
 

-7.9  -10.1 -9.6 -12.0 -11.8 

ការវិនិនយាគផ្ទៃ ល់ពីររនទ្ស (លានដុ្លាល រអាន រិក) 3/  785  1,410.2 1,452.5 1,626.8 1,748.8 

រំ ុលររនទ្ស  (លានដុ្លាល រអាន រិក)  
3,611  4,281.0 4,726.0 5,229.5 5,634.1 

      (% ផ្ន ផសស)  28.1  30.2 30.2 30.4 29.9 

រំ ុលរយ៉ះនពលខ្លី (លានដុ្លាល រអាន រិក)  
66.8  67.0 66.9 66.7 66.5 

អនុបាតនសវារំ ុល(% នំានចញទំ្និញនិងនសវាក ម)  1.2  1.2 1.3 1.5 1.5 

ប្បាក់រំរុងររនទ្សដុ្ល (លានដុ្លាល រអាន រិក)  
3,032  3,463.0 3,843.9 4,151.4 4,525.1 

  (ចំនួនមខ្នំាចូលទំ្និញនិងនសវាក ម)  3.4  3.3 3.2 3.1 3.0 

 

   

    វទិ្ផីារហរញិ្ាវតថ ុ  
  

    ឥ ទានកនុងប្សុក (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)  
37.7  34.0 28.0 25.0 25.0 

អប្តារតូរប្បាក់រយ៉ះនពលខ្លី (កនុង ួយឆ្ន ំ)   
15.0  13.7 13.0 13.5 13.5 

អប្តារតូរប្បាក់ (នរៀល/ដុ្លាល អាន រិកចុងប្ោ)   
4,039.0  3,995.0 4,000.0 4,063.6 4,076.0 

អប្តារតូរប្បាក់ប្រសិទ្ធ (2000=100)  
124.8  128.6 .. .. .. 

   (%មប្រប្រួលពី ួយឆ្ន ំនៅ ួយឆ្ន ំ)  
1.9  3.0 .. .. .. 

 
   

    កំ ត់ចំនោំាំោ:ផសស ជាក់មសតង (គិតជាលានដុ្លាល រអាន រិក)  
12,828  14,195.6 15,649.0 17,213.9 18,844.5 

  
   

        

ប្រភ្ព: ស តថកិចចរោឋ ភិ្បាល  ូលនិធិរូរិយរ ណអនតរជាតិ និងការបា៉ែ ន់សាម នររស់ធនាោរពិភ្ពនលាក 
   e = បា៉ែ ន់សាម ន     

    
 

f = ពាករ ៍     

    
 

1/ សន លៀករំពាក់     

    
 

2/  ិនរួ រញ្ចូលប្បាក់រនងវរផលូវការ     

    
 

3/ ចរ់ពីរឆ្ន ំ 2011គិតទំាងវិនិនយាគនោយផ្ទៃ ល់ពីររនទ្សមដ្លទាក់ទ្ងជា ួយគំនរាងវិស័យតា ពលរដ្ឋ និងឯកជន 
 

   


