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ចំនួនប្រជាជន 15,1 លាននាក់ 
កំណ ើ នប្រជាជន 1,8 ភាគរយ 

ផសស (គិតណលើមូលដ្ឋា ន PPP, 

int’l US$) 

46,0 ពាន់លាន 

ផសសកនុងពលរដ្ាម្នន ក់ (គិតណលើ
មូលដ្ឋា ន PPP, int’l US$) 

3,042 

ផ្ផៃដី្សររុ 181,040 គ.ម២ 

រាជធានី ភ្នំណពញ 

ប្រភ្ព: World Development Indicators. 

ខ្លមឹ្សារស្ទងេរ 
 

ណ ោះរីជាម្ននភាពមិនប្ាកដ្ប្រជាកនុងស្សុកនិងម្ននអសថិរភាពណៅកនុងប្រណេសជិតខាងកតី កមពុជា
ណៅតតរកាានកំណ ើ នខ្ពស់។ កំណ ើ នពិតសប្ម្នរ់ឆ្ន ំ 2014 ប្តវូានណគា៉ា ន់ស្មា នថានឹងណ ើង
ដ្ល់ 7,2 ភាគរយ នំមុខ្ណដ្ឋយវស័ិយកាត់ណដ្រ សំ ង់ និងណសវាកមា។ ជារមួ ការប្គរ់ប្គង    
ម្ន៉ា ប្កូណសដ្ាកិចចម្ននលកខ ៈលអប្រណសើរ ជាមួយនឹងការពប្ងឹងតផនកស្មរណពើពនធ តាមរយៈការ 
ណលើកកមពស់ការប្គរ់ប្គងចំ ូល។ ជាមួយនឹងកតីរពឹំងផ្នការម្ននេំនុកចិតតស្មជាថ្ាី និងការវលិ
ប្ត រ់មកវញិផ្នសថិរភាពនណោាយ រនៃ រ់ពីានរញ្ច រ់ភាពជារ់គំងនណោាយ រយៈណពល
ប្រតែលមួយឆ្ន ំ កាលពីតខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 2014 ប្េប្េង់ណដ្ឋយការពប្ងឹងណសដ្ាកិចចពិភ្ពណលាក                
អប្តាកំណ ើ នពិតផ្នណសដ្ាកិចចប្រណេសកមពុជាសប្ម្នរ់ឆ្ន ំ 2015 ប្តូវានណគរពឹំងថានឹងម្ននភាព
ប្រណសើរណ ើងរតនថមណេៀត ឈានដ្ល់ 7,5 ភាគរយ។ ហានិភ័្យតដ្លរ៉ាោះពាល់ដ្ល់កំណ ើ នតដ្ល
ានពាករ ៍ណនោះគឺលេធភាពផ្នការណកើតម្ននភាពវកឹវរតផនកពលកមាណេៀត និងេឹកជំនន់ណៅរដូ្វ
កាលលិចលង់ខាល ំង ប្ពម ំងភាពមិនប្ាកដ្ប្រជាតផនកនណោាយកនុងតំរន់ផងតដ្រ។ 
 

  

ប្រទេសកម្ពុជា 



សាា នភាពអភវិឌ្ឍទស្ដ្ឋកចិចកនលងទៅថ្មីៗ  
 

វស័ិយកាត់ណដ្រសណមលៀករំពាក់ជាកាលម្ន៉ា សីុនចំរងកនុងការជប្មញុកំណ ើ នណសដ្ាកិចច ខ្ ៈ        
វស័ិយសំ ង់ម្ននការរកីចណប្មើនជាងវស័ិយណេសចរ ៍ និងវស័ិយដំ្ណំ តដ្លម្ននកំណ ើ ន
យឺត  ណែតុដូ្ចណនោះណែើយវស័ិយសំ ង់ជាកតាត ជប្មញុកំណ ើ នណសដ្ាកិចចសំខាន់រំផុតលំដ្ឋរ់               
េីពីរ។ ប្តឹមពាក់កណត លឆ្ន ំ 2014   វស័ិយកាត់ណដ្រសណមលៀករំពាក់ានរកីចណប្មើនពីមួយឆ្ន ំណៅ
មួយឆ្ន ំ ចំនួន 14,1 ភាគរយ  ណដ្ឋយស្មរររោិកាសប្រណសើរណ ើងផ្នណសដ្ាកិចចស្មកល និងការ
ណកើនណ ើងផ្នណសថរភាពេីផារការងារ។    វស័ិយសំ ង់ម្ននសនៃុោះណកើនណ ើង ម្ននេំនុកចិតតកនុង
ស្សុកស្មជាថ្ាី ម្ននសនៃុោះណលឿនជាងវស័ិយណេសចរ ៍ និងវស័ិយដំ្ឋដុ្ោះ។  កំណ ើ នវស័ិយណសវា
កមាណៅតតរងឹមំ្នណ ោះរីជាអប្តាកំណ ើ នផ្នការមកដ្ល់ផ្នណភ្ញៀវណេសចរម្ននណលបឿនយឺតណ ៀរ
នឹងឆ្ន ំមុនម្ននអប្តាប្តឹមតត 5.2 ភាគរយឆ្ន ំណ ៀរនឹងឆ្ន ំ រ៉ាុណណណ ោះកនុងរយៈណពលប្ាំមួយតខ្ណដ្ើម
ឆ្ន ំ រណត លមកពីភាពវកឹវរតផនកនណោាយណៅប្រណេសផ្ថ្តដ្លណៅតកបរខាងកមពុជា និងភាព
តានតឹងរវាងប្រណេសណវៀតណមនិងប្រណេសចិន។ វស័ិយកសិកមាម្ននកំណ ើ នយឺតណដ្ឋយស្មរ
ការធាល ក់ចុោះតផ្មលេំនិញកសិកមា។ 

 

ការកាត់រនថយភាពប្កីប្កណៅម្ននជារនតណដ្ឋយស្មរកំណ ើ នខ្ពស់ រ៉ាុតនតម្ននណលបឿន រជាងមុន។ 

អប្តាភាពប្កីប្កានធាល ក់ចុោះដ្ល់ 18.6 ភាគរយ ណៅឆ្ន ំ 2012 ណពាលគឺធាល ក់ចុោះ 1.9 ភាគរយ ណ ៀរ
នឹងអប្តាភាពប្កីប្កណៅឆ្ន ំ 2011។ ណ ោះជាោ៉ាងណកតី ការកាត់រនថយភាពប្កីប្កណៅឆ្ន ំ 2011-12 

ម្ននណលបឿនយឺតជាងអំ ុងឆ្ន ំ 2004-11 កនុងអំ ុងណពលណនោះភាពប្កីប្កធាល ក់ចុោះ ចំនួន 4.7     

ភាគរយ កនុងមួយឆ្ន ំ ណដ្ឋយស្មរអងករណ ើងផ្ថ្ល ណែើយសភាពការ ៍ណនោះានជួយដ្ល់ជីវភាព
រស់ណៅររស់ប្រជាជនប្កីប្ក។ 
 

 

កំណ ើ នណសដ្ាកិចចតដ្លរនតម្ននលកខ ៈលអប្រណសើរណៅឆ្ន ណំនោះគឺ ប្តវូានប្េប្េង់ណដ្ឋយលេធផល
អនុវតតផ្ន      វស័ិយេូ ត់ណប្ៅប្រណេសតដ្លម្ននណសថរភាព ប្េប្េង់ណដ្ឋយកំណ ើ នផ្នរែូំរ                  
វនិិណោគផ្ទៃ ល់ពី    ររណេស តដ្លជួយផតល់ែិរញ្ញរប នោ៉ាងណប្ចើនចំណពាោះឱនភាពគ នីចរនត
តដ្លម្ននេំែំ ំជាងមុនរនតិច  វស័ិយណនោះកំពុងរមួចំត កកនុងការរណងកើនប្ាក់រប្មងុររណេស។ 
ការនំណចញ     សណមលៀករំពាក់ណៅម្ននកំណ ើ នជារនត ខ្ ៈតដ្លរែូំរវនិិណោគផ្ទៃ ល់ពី
ររណេសកំពុងណកើនណ ើង ណដ្ឋយស្មរេីផារការងារម្ននសថិរភាពស្មជាថ្ាី និងណដ្ឋយស្មរការណកើត
ម្ននមែិឆ្ឆតាជាថ្ាីររស់វនិិណោគិនចំណពាោះវស័ិយសំ ង់ និងអចលនប្េពយ  ំងណនោះណ វើឱយការ
នំចូលសម្នា រៈសំ ង់ណកើនណ ើង ។ ណប្គឿងឧរណភាគររណិភាគនំចូលក៏ានណកើនណ ើងផងតដ្រ 



ភាគណប្ចើនគឺការនំចូលរថ្យនត និងផលិតផលណប្រង។ ឱនភាពគ នីចរនតប្តូវានពាករថា
នឹងណកើនណ ើងដ្ល់ 11,3 ភាគរយផ្ន ផសស ម្ននេំែំ ំជាងការពាករសប្ម្នរ់ឆ្ន ំ 2013 តដ្ល
ណសាើ 10.7 ភាគរយ តដ្លឱនភាពមួយតផនក ំានេេួលែិរញ្ញរប នពីវនិិណោគផ្ទៃ ល់ពីររណេស
។ ដូ្ណចនោះ េុនរប្មុងអនតរជាតិសររុដុ្លានណកើនពី 3,6 ពាន់លានដុ្លាល រ ឬពីការនំចូល 3.4 តខ្ 

ណៅចុងឆ្ន ំ 2013 ដ្ល់ 4,2 ពាន់លានដុ្លាល រអាណមរកិ ឬការនំចូលតដ្លម្ននរយៈណពល 3.5 តខ្ 
ណៅពាក់     កណត លឆ្ន ំ 2014។ 

 

ណរើណ ោះរីជាអតិផរណានណកើនណ ើងរនតិចកតី ណសថរភាពផ្ថ្លណៅតតសថតិកនុងកប្មិតតដ្លអាចេេួល
ានកនុងការជប្មញុកំណ ើ នណសដ្ាកិចច និងប្េប្េង់ការកាត់រនថយភាពប្កីប្ក។ ណៅពាក់កណត លឆ្ន ំ 
2014 អតិផរណានណកើនដ្ល់ 4.9 ភាគរយ កនុងមួយឆ្ន ំ ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុន ខ្ពស់ជាងចុងឆ្ន ំ 2013 

តដ្លអតិផរណម្ននកប្មិតណសាើនឹង 4.6 ភាគរយ។ ផ្ថ្លេំនិញមហូរអាហារភាគណប្ចើនណៅម្នន     

សថិរភាព ណ ោះរីជាម្ននេំនិញអាហារខ្លោះ ដូ្ចជា ស្មច់សតវ និងេំនិញមិនតមនណសបៀង ជាអាេិ៍ 
ផ្ថ្លណសវាស្មធារ ៈកំពុងណកើនណ ើងជារនតរនៃ រ់កតី។ អតិផរណកនុងតំរន់ និងអតិផរណកនុង
ប្រណេសកំពុងអភិ្វឌ្ឍន៍ដ្ផ្េណេៀតណៅម្ននកប្មិត រ។ 

 

កំណ ើ នប្ាក់រណញ្ញើវស័ិយឯកជនានណកើនណ ើងោ៉ាងឆ្រ់រែ័សណដ្ឋយស្មរការម្ននេំនុកចិតត
ស្មជាថ្ាីមកណលើណសដ្ាកិចច  រមួចំត កដ្ល់ការរណងកើនសថិរភាពកនុងវស័ិយ នគរ។ ណៅពាក់         

កណត លឆ្ន ំ 2014 ប្ាក់រណញ្ញើវស័ិយឯកជនានណកើនណ ើងោ៉ាងខ្ពស់ ណ ើងដ្ល់ 8.09 ពាន់លាន
ដុ្លាល រអាណមរកិ ឬណកើនណ ើង 22.2 ភាគរយ ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុន ខ្ ៈតដ្លកំណ ើ នណនោះណសាើនឹង 6.88 

ពាន់លានដុ្លាល រអាណមរកិ ឬណកើនណ ើង 14.2 ភាគរយណៅចុងឆ្ន ំ 2013។ េនៃឹមនឹងណនោះតដ្រ       

កំណ ើ នឥ  នានសំរលួរនតិច ធាល ក់ចុោះពី 26.7 ភាគរយ មកប្តឹម 21.8 ភាគរយ ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ
មុន កនុងរយៈណពលដូ្ចគន ។ កំណ ើ នប្ាក់រណញ្ញើណកើនណ ើងជាមួយនឹងកំណ ើ នឥ  នធាល ក់ចុោះ 
ណ វើឲ្យអនុាតប្ាក់កមចីណ ៀរនឹងប្ាក់រណញ្ញើថ្យចុោះពី 90 ភាគរយណៅចុងឆ្ន ំ2013 មកប្តឹម 82.2 

ភាគរយ ណៅពាក់              កណត លឆ្ន ំ 2014 ។ អប្តាខ្ចីប្ាក់រយៈណពលខ្លីធាល ក់ចុោះរនតិច គឺធាល ក់ចុោះ
ពី 11.3 ភាគរយ ណៅចុងឆ្ន ំ 2013 មកប្តឹម 11.2 ភាគរយ ណៅតខ្ ណមស្ម ឆ្ន ំ 2014 ណដ្ឋយស្មរការ
ប្រកួតប្រតជងខាល ំងកាល  រវាង នគរនិង នគរ។ 

 

ប្ាក់ណរៀលម្ននណសថរភាពកនុងរងវង់ប្រម្ន ជា 4,000 ណរៀលកនុងមួយដុ្លាល អាណមរកិ ណដ្ឋយស្មរ
ណគលនណោាយប្គរ់ប្គងអប្តារតូរប្ាក់ណគលណៅ។ ណៅពាក់កណត លឆ្ន ំ 2014 ប្ាក់ណរៀល
ណ ើងដ្ល់ 4,040 ណរៀលកនុងមួយដុ្លាល រអាណមរកិ ណ ៀរនឹង 3,995 កាលពីចុងឆ្ន ំមុន។ អប្តារតូរ



ប្ាក់តដ្លកំ ត់ណគលណៅ ប្រម្ន ជា 4,000 ណរៀលកនុងមួយដុ្លាល រអាណមរកិ ណ វើឲ្យតផ្មលអប្តា 
រតូរប្ាក់ពិតររស់ប្ាក់ណរៀលណ ើងផ្ថ្លរនតិចណដ្ឋយស្មរប្ាក់ដុ្លាល រណ ើងផ្ថ្លណ ៀរនឹងររីូយរ ណ
សំខាន់ៗមួយចំនួន ដូ្ចជា ប្ាក់អឺរ ៉ា ូ ប្ាក់ោន់ តដ្លជាររីូយរ ណររស់ផ្ដ្គូពា ិជជកមា
ចមបងររស់កមពុជាផងតដ្រ។  

 

លេធផលអនុវតតតផនកស្មរណពើពនធប្តវូានពប្ងឹងរតនថមណដ្ឋយស្មរការរណងកើនការប្គរ់ប្គង់ចំ ូល 

ការផតល់ែិរញ្ញរប នរតនថមណដ្ើមបគំីប្េការណកើនណ ើងនូវចំណយស្មធារ ៈណដ្ឋយមិនណ វើឲ្យរ៉ាោះ
ពាល់ដ្ល់សថិរភាពម្ន៉ា ប្កណូសដ្ាកិចច។ ឱនភាពស្មរណពើពនធជារមួ  (គិត ំងជំនួយឥតសំ ងផង
តដ្រ) ប្តូវានពាករ ៍ថានឹងថ្យចុោះពី 2.7 ភាគរយ ណៅឆ្ន ំ 2013 ដ្ល់ 2.5 ភាគរយ ផ្ន ផសស  

ណៅឆ្ន ំ 2014។ ស្មថ នភាពប្រណសើរណ ើងណនោះគឺណដ្ឋយស្មរការរណងកើនការប្រមូលប្ាក់ចំ ូល 

តដ្លានណកើនណ ើងោ៉ាងឆ្រ់រែ័ស ណពាលគឺណកើនណ ើងចំនួន 21 ភាគរយ កនុងរយៈណពលរួនតខ្
ណដ្ើមឆ្ន ំ រឯីចំណយវញិ កាលពីដំ្រូងម្ននណលបឿនយឺត និងេំនងជាសថិតកនុងរងវង់ររមិ្ន េឹក
ប្ាក់តដ្លានណប្គងកនុងថ្វកិារ។  ឱនភាពណនោះណៅតតរនតពឹងតផអកមួយតផនក ំណលើែិរញ្ញរប ន
ពីររណេស។ អាស្ស័យណែតុណនោះ ប្ាក់សនសំររស់រដ្ឋា ភិ្ាលានណកើនណ ើងពី 700 លានដុ្លាល
ណៅចុង ឆ្ន ំ 2013ដ្ល់ 931 លានដុ្លាល រណៅពាក់កណត លឆ្ន ំ 2014។ តាមការវាយតផ្មលរមួគន អំពី
ការវភិាគនិរនតរភាពរំ ុលរវាង នគរពិភ្ពណលាក និងមូលនិ ិររីូយវតថុអនតរជាតិ ណៅឆ្ន ំ 
2013 ចំណត់ថាន ក់ភាពតឹងតតងផ្នរំ ុលណៅតតម្ននកប្មិត រ ។ 
 

សាា នភាពអនាគតនងិរញ្ហា ប្រឈម្កនងុទពលរចចរុបនន 
 

ស្មថ នភាពកំណ ើ នកនុងណពលអនគតហាក់ម្ននភាពលអប្រណសើរណដ្ឋយស្មរសថិរភាពនណោាយកនុង
ស្សុក ការណងើរណ ើងវញិផ្នណសដ្ាកិចចណៅអាណមរកិ និងសថិរភាពណៅប្រណេសផ្ថ្  ំងអស់ណនោះគំប្េ
កំណ ើ ន ផសស ឲ្យណ ើងដ្ល់ 7.5 ភាគរយ ណៅឆ្ន  ំ 2015 ប្រហាក់ប្រតែលណៅឆ្ន  ំ 2013 តដ្រ។                
តណៅមុខ្ ការនំណចញចណមលៀករំពាក់ណៅតតម្ននភាពវជិជម្នន ចំត កឯវស័ិយសំ ង់ និងណសវា
កមាវញិក៏ប្តូវានរពឹំងថាម្ននសកមាភាពរស់រណវ ើកផងតដ្រ ក៏ដូ្ចជាការណងើរណ ើងវញិផ្នវស័ិយ
ណេសចរ ៍ណដ្ឋយស្មរណៅប្រណេសផ្ថ្ម្ននណសថរភាពប្រណសើរជាងមុន។ ណ ោះជាោ៉ាងណកតី 
កំណ ើ នវស័ិយកសិកមាេំនងជានឹងរនតរងផលរ៉ាោះពាល់ណដ្ឋយស្មរការធាល ក់ផ្ថ្លេំនិញកសិកមា
ណៅណលើេីផារអនតរជាតិ។ 
 

ណ ោះជាោ៉ាងណកតី កំណ ើ នតដ្លានពាករណនោះម្ននហានិភ័្យតដ្លនំឲ្យខាតរង់។ ហានិភ័្យ
 ំងណនោះ រមួម្នន លេធភាពផ្នការណកើតម្ននជាថ្ាីនូវភាពវកឹវរតផនកពលកមា េឹកជំនន់ណៅ                     



រដូ្វវសា តដ្លអាចម្ននផលរ៉ាោះពាល់អវជិជម្ននោ៉ាង ំណលើសពី មាតាមកណលើផលដំ្ណំ មួយ
តផនករណត លមកពី        លំអានធាតុអាកាសតអ៊ែលនី ូ(ណៅត ណែើយណសើម) ការរនតធាល ក់ចុោះផ្ថ្ល
អងកររតនថមណេៀត ជាមួយនឹងការរនតនំណចញអងករផ្ថ្ណៅកនុងប្តីម្នសេីរីឆ្ន ំណនោះ ប្ពម ំងភាព
មិនប្ាកដ្ប្រជាតផនកនណោាយកនុងតំរន់។ 
 

ណតើប្រណេសកមពុជាអាចរកានិងជប្មញុខាល ងំកាល រតនថមណេៀតនូវកំណ ើ នណសដ្ាកិចចនិងការកាត់រនថយ
ភាពប្កីប្កោ៉ាងដូ្ចណមតច? រញ្ហហ ប្រឈមចំរងគឺប្តវូជប្មញុវស័ិយកសិកមានិងវស័ិយណេសចរ ៍
ជាថ្ាីមតងណេៀត។ ផលិតកមាស្សូវានរនថយណលបឿនចារ់តំាងពីឆ្ន ំ2012មក និងណដ្ឋយស្មរដី្ម្នន
កប្មិត ពីណពលណនោះណៅការណងើរណ ើងវញិផ្នវស័ិយណនោះនឹងអាស្ស័យកាន់តតណប្ចើនណលើការរណងកើន  

ផលិតភាពកសិកមា និងរណងកើនគុ ភាព ជាជាងការពប្ងីកផ្ផៃដី្។ វធិានការសប្ម្នរ់រណងកើន        

ផលិតភាពកសិកមា រមួម្នន ការរណងកើនការវនិិណោគស្មធារ ៈណលើណសវាប្រឹកាកសិកមា ការ
អភិ្វឌ្ឍប្គរ់ពូជ និងណែដ្ឋា រចនសមព័នធណស្ស្មចស្សព-តាមរយៈការណលើកកមពស់លេធភាព ន់នឹង
វរិតតិ និងណរើកេីផារថ្ាីៗ នឹងជួយឲ្យវស័ិយកសិកមាម្ននសនៃុោះណ ើងវញិ។ ការតកលមអការកិន   

ស្សូវនិងផ្ថ្លចំណយភ្សតុភារនឹងជួយណដ្ឋោះស្ស្មយាននូវមូលណែតុចំរងពីរ តដ្លណ វើឲ្យកមពុជា
ាត់រង់ភាពប្រកួតប្រតជង តដ្លកមពុជាម្ននចំណពាោះផ្ថ្លណប្កាយការប្រមូលផល។ ការរណងកើន                                 
លេធភាពឲ្យអនកផលិតស្សូវនិងម្នច ស់ម្ន៉ា សីុនកិនស្សូវានេេួលែិរញ្ញរប ន ប្ពម ំងការកាត់
រនថយចំណយ ុរកិចចនឹងជួយរណងកើនររមិ្ន ស្សូវកិននិងកាត់រនថយផ្ថ្លណដ្ើមកនុងការកិនស្សូវ។ 

ការតកលមអភ្សតុភារ ក៏មុខ្ជារណងកើនភាពប្រកួតប្រតជងផ្នផលិតកមាកសិកមាផងតដ្រ ចំត ក
ឯការ       នំណចញជួយកមពុជាឲ្យអាចសណប្មចានជិតដ្ល់តផនការតដ្លកំ ត់ណអាយានមួយ
លានណតាន។ ការតកលមអការដឹ្កជញ្ជូ នណជើងណគករមួជាមួយការរណងកើនការសប្មរសប្មួលកិចច
ប្រឹងតប្រងរវាងរដ្ឋា ភិ្ាល និងអាជាញ  រ មូលដ្ឋា ន វស័ិយឯកជននិងសែគមន៍មូលដ្ឋា ន នឹង
ជួយជប្មុញពិពិ កមាណគលណៅណេសចរណប្ៅពីឧេានអងគរ។ 

ការជប្មញុកំណ ើ នផ្នវស័ិយកមានតស្មលក៏ម្ននស្មរសំខាន់កនុងការរកា និងជប្មញុសនៃុោះ
កំណ ើ នណសដ្ាកិចចផងតដ្រ។ អណងកតសែប្គសចុងណប្កាយផ្នការវាយតផ្មលររោិកាសវនិិណោគ
កនុងណពលខាងមុខ្រងាហ ញថា ររោិកាសវនិិណោគ ុរកិចចរនតរារាងំភាពប្រកួតប្រតជងររស់ប្កមុ
ែ៊ែុនននណៅកមពុជា។ ផ្ថ្លណភ្លើង លេធភាពម្ននអគគិសនីណប្រើប្ាស់ ការរង់ផ្ថ្លណប្ៅផលូវការ និងកិចច



ប្រតិរតតិននតដ្លគា នលកខ ៈប្រកួតប្រតជងណៅតតជាឧរសគគចំរងចំណពាោះប្កមែ៊ែុន។ អណងកត
ណនោះក៏រងាហ ញផងតដ្រថាតំរន់ណសដ្ាកិចចពិណសសតដ្លជាតំរន់ប្តូវផតល់ររោិកាសវនិិណោគលអ
ប្រណសើរ ណៅមិន ន់ផតល់អតថប្រណោជន៍តដ្លវនិិណោគិនររណេសរពឹំងណៅណ ើយណេ។ ណែតុណនោះ 
កំណ ើ នណសដ្ាកិចចរងឹមំ្នកនុងណពលរចចុរបនន គឺជាកាលានុវតតភាពមួយ សប្ម្នរ់តកលមអររោិកាស
 ុរកិចចតាមរយៈការណដ្ឋោះស្ស្មយរញ្ហហ អគគិសនី តដ្លម្ននតផ្មលខ្ពស់ ជាមួយការណដ្ញផ្ថ្លតដ្ល
ម្នន    តម្នល ភាព ការរនតសវ័យប្រវតតិកមាផ្នដំ្ណ ើ រការ ុរកិចច ការណលើកកមពស់កិចចសប្មលួ
ពា ិជជកមា ការរណងកើនភាព ក់ ញររស់តំរន់ណសដ្ាកិចចពិណសស ការកស្មងរញ្ច រ់ចារ់សតីពី
ការប្រកួតប្រតជងនិងចារ់សតីពីការវនិិណោគតដ្លណលើកកមពស់ររោិកាសវនិិណោគ និងការ
សប្មួលការចុោះរញ្ជ ីពា ិជជកមាម្ននលកខ ៈស្មមញ្ញ។ ប្តូវរនតពប្ងឹងការនំណចញតាមរយៈ
ការរណងកើនអតថប្រណោជន៍ជាអតិររម្នពីការណងើរណ ើងវញិផ្នណសដ្ាកិចចស្មកល ជាមួយគន ណនោះ 
ការរកា សថិរភាពនណោាយ នឹងឈានណៅសណប្មចានដំ្ណ ើ រការមួយតដ្លរញ្ច រ់ភាព
មនៃិល និងម្ននតម្នល ភាពណៅកនុងការចរចាប្ាក់ឈនួលអរបរម្នរីភាគី ចំណពាោះវស័ិយកាត់ណដ្រ               
សណមលៀករំពាក់ ។ ការណ វើតររណនោះក៏នឹងជួយ ក់ ញការផ្ទល ស់រតូរេីតំាងផ្នគណប្ម្នងវនិិណោគ
ផ្ទៃ ល់ពីររណេសរតនថមណេៀតពីរណត ប្រណេសរកីចណប្មើនននណៅកនុងតំរន់ផងតដ្រ។ 

ការធានសថិរភាពកនងុវស័ិយែិរញ្ញវតថុតាមរយៈការណលើកកមពស់ការប្តតួពិនិតយនឹងជួយរងាក រភាព
ផុយស្សួយកនុងវស័ិយសំ ង់និងអចលនប្េពយជាមួយគន ណនោះក៏ពប្ងឹងភាព ន់ររស់កមពុជាកនុង
ការប្រឈមមុខ្នឹងភាពតប្រប្រួលខាល ំងជាងណនោះណៅកនុងេីផារែិរញ្ញវតថុអនតរជាតិផងតដ្រ។ 

ជាេូណៅ ការរណងកើនវនិិណោគតផនកមូល ន ការណ វើកំត េប្មង់រចនសមព័នធសីុជណប្ៅ ការណលើក
កមពស់ការអរ់រកំនុងប្រព័នធ និងការរ តុ ោះរណត លវជិាជ ជីវៈនឹងជួយប្រណេសកមពុជាឲ្យវលិមកកាន់
ម្នគ៌ា កំណ ើ នកាន់តតខ្ពស់។ ការពប្ងីកមូលដ្ឋា នគិតពនធរតនថមនិងការពប្ងឹងរដ្ាាលពនធនឹងជួយ
ផតល់ែិរញ្ញរប នណលើការចំណយអភិ្វឌ្ឍន៍តដ្លម្ននតប្មូវការោ៉ាងណប្ចើន។ ការអនុវតតកំត 
េប្មង់ណដ្ឋយណជាគជ័យនឹងជួយរណងកើនវនិិណោគរតនថមប្រម្ន ជា ៥ ភាគរយ ផ្ន ផសស និង
អនុញ្ហញ តឲ្យប្រណេសកមពុជាសណប្មចានម្នគ៌ា កំណ ើ ន ផសស ណលើស ៨ ភាគរយ។ 



ការកស្មងរណរៀរវារៈកំត េប្មង់ជាក់ចាស់អមណដ្ឋយមុខ្សញ្ហញ ផ្នកំត េប្មង់អាេិភាព និង
ម្ននប្ករខ្ ឌ តាមដ្ឋនរងឹមំ្ននឹងជួយណលើកកមពស់ប្រសិេធភាពផ្នការអនុវតតររស់រដ្ឋា ភិ្ាល។ 

យុេធស្មស្រសតចតុណកា រយៈណពលប្ាំឆ្ន ំថ្ាី ដំ្ណក់កាលេី III ររស់រាជរដ្ឋា ភិ្ាលកមពុជាកំ ត់
ចាស់នូវរញ្ហហ ប្រឈម និងអាេិភាពផ្នការអភិ្វឌ្ឍសប្ម្នរ់កមពុជា។ ការរណងកើតតផនការ
សកមាភាពលមអិតតដ្លម្ននេំនក់េំនងជាមួយរណត អាេិភាពនន និងការរណងកើតប្រព័នធ   
តាមដ្ឋនរងឹម្ន ំ ណដ្ើមបពិីនិតយណមើលលេធផលអនុវតតន៍ជាណេៀង ត់ នឹងជួយប្រណេសកមពុជា       

ណដ្ឋោះស្ស្មយាននូវរញ្ហហ ប្រឈមផ្នការអភិ្វឌ្ឍនិងណឆ្លើយតរនឹងអាេិភាពននររស់កមពុជា
កាន់តតម្ននប្រសិេធភាព។ 

 



 
 

Cambodia: Key Indicators

2012 2013 2014p 2015f 2016f

Year Year Year Year Year

Output, Domestic Demand and Prices

Real GDP (% change yoy) 7.3 7.4 7.2 7.5 7.2

Domestic demand (% change yoy) 14.9 12.1 12.4 11.0 10.7

Consumer price index (eop, % change yoy) 2.5 4.6 5.0 5.5 6.0

Public Sector

Government revenues (% GDP) 15.3 15.1 16.1 16.4 16.4

Government expenditures (% GDP) 21.0 21.5 20.4 20.9 21.3

Government balance excluding grants (% GDP) -5.7 -6.4 -4.3 -4.5 -4.9

Government balance including grants (% GDP) -3.3 -2.7 -2.5 -3.5 -3.3

Foreign Trade, BOP and External Debt

Trade balance (millions US$) -2,455.7 -2,598.4 -2,908.3 -2,955.7 -2,856.1

Exports of goods (millions US$) 5,632.8 6,890.2 8,193.4 9,700.2 11,571.6

   (% change yoy) 7.9              22.3            18.9            18.4            19.3            

Key export (% change yoy) 1/ 7.0              17.6            15.0            15.5            15.0            

Imports of goods (millions US$) 8,088.5 9,488.6 11,101.7 12,655.9 14,427.7

   (% change yoy) 20.6            17.3 17.0 14.0 14.0

Current account balance (millions US$) 2/ -1,366.0 -1,639.0 -1,849.1 -1,989.0 -1,834.0

    (% GDP) -9.6 -10.7 -11.3 -11.2 -9.6

Foreign direct investment (millions US$) 1,404.8 1,298.8 1,380.0 1,400.0 1,450.0

External debt (millions US$) 4,559.3 5,124.1       5,630.6       6,019.1       6,380.5       

   (% GDP) 32.1 33.3 34.4 33.9 33.3

Short-term debt (millions US$) -              -              -              -              -              

Debt service ratio (% exports of g&s) 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3

Foreign exchange reserves, gross (millions US$) 3,463.0 3,642.5 4,300.0 4,600.0 5,100.0

  (months of imports of g&s) 3.1 3.4 3.5 3.3 3.2

Financial Markets

Domestic credit (% change yoy) 29.6 26.7 20.0 19.5 18.0

Short-term interest rate (% p.a.) 11.6 11.3 11.2 11.0 11.0

Exchange rate (Riel/US$, eop) 3,995.0 3,995.0 4,065.0 4,076.0 4,050.0

Real effective exchange rate (2010=100) 105.4 109.9 112.1 113.5 115.5

   (% change yoy) 0.5 4.3 2.0 1.3 1.7

Memo: Nominal GDP (millions US$) 14,188        15,373        16,367        17,759        19,173

p = projection

Sources: National data sources , and World Bank staff estimates

f = forecast

1/ Garments

2/ Excluding official transfers.

លេធផល ការងារ និងផ្ថ្ល 

ផសស ពិត (% តប្រប្រួលពីមួយឆ្ន ំណៅមួយឆ្ន ំ) 
តប្មូវការកនុងស្សកុ(%តប្រប្រួលពីមួយឆ្ន ំណៅមួយឆ្ន ំ) 
សនៃសសនផ្ថ្លេំនិញណប្រើប្ាស់ (%តប្រប្រួលចុងប្គ) 
 

វស័ិយស្មធារ : 

ចំ ូលរដ្ឋា ភិ្ាល (% ផ្នផសស)  

ចំណយរដ្ឋា ភិ្ាល(% ផ្នផសស) 

តុលយការរដ្ឋា ភិ្ាលមិនគិតជំនួយឥតសំ ង (% ផ្នផសស) 

តុលយការរដ្ឋា ភិ្ាលគិត ំងជំនួយឥតសំ ង (% ផ្នផសស) 

 

ពា ិជជកមាណប្ៅប្រណេស ជញ្ជ ីងពា ិជជកមា និងរំ ុលររណេស 

 

ជញ្ជ ីងពា ិជជកមា (លានដុ្លាល រអាណមរកិ)  

នំណចញេំនិញ (លានដុ្លាល រអាណមរកិ) 

   (% តប្រប្រួលណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុន) 

ការនំណចញសំខាន់ៗ (% តប្រប្រួលណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុន) 1/ 
 

ការនំចូលេំនិញ (លានដុ្លាល រអាណមរកិ) 

   (% តប្រប្រួលណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុន) 
 

សមតុលយគ នីចរនត (លានដុ្លាល រអាណមរកិ) 2/ 
 

(% ផ្នផសស) 

វនិិណោគផ្ទៃ ល់ពីររណេស (លានដុ្លាល រអាណមរកិ) 
 

រំ ុលររណេស (លានដុ្លាល រអាណមរកិ) 
   

  (% ផ្នផសស) 

 

រំ ុលរយ:ណពលខ្លី (លានដុ្លាល រអាណមរកិ) 
 

អនុាតណសវារំ ុល (% ការនំណចញេំនិញនិងណសវា) 
 

េុនរំរងុជាររិូយរ ណររណេសដុ្ល(លានដុ្លាល រអាណមរកិ) 
   

  (ចំនួនតខ្ផ្នការនំចូលេំនិញនិងណសវា) 

 
េីផារែិរញ្ញវតថ ុ
ឥ  នកនុងស្សកុ (% តប្រប្រួលណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុន) 

អប្តាការប្ាក់រយ:ណពលខ្លី (%កនុងមួយឆ្ន ំ)  
អប្តារតូរប្ាក់(ណរៀល/ដុ្លាល រអាណមរកិ ចុងប្គ) 
អប្តារតូរប្ាក់តខ្វងពិត(ឆ្ន ំ2000=100) 

  (% តប្រប្រួលណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុន) 

 
អនុសារ : ផសសជាក់តសតង(លានដុ្លាល រអាណមរកិ) 

 

 

  

ឆ្ន  ំ ឆ្ន  ំ ឆ្ន  ំ ឆ្ន  ំ ឆ្ន  ំ
2012 2013 2014p 2015f 2016f 

 

កម្ពជុាាៈ ស្ចូនាករស្ខំាន់ៗ  

ប្រភ្ពៈប្រភ្ពេិននន័យជាតិ អងគការមូលនិ ិររីូយវតថុអនតរជាតិ និងការា៉ា ន់ស្មា នររស់រុគគលិក នគរពិភ្ពណលាក 

f = ពាករ ៍ 

p = ពាករ ៍ (គ ន) 
1/ វស័ិយកាត់ណដ្រ 
2/ មិនគិតរតងវរផលូវការ 
 

 


