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របាយការណ៍អតផិរណាប្បច ាំខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១១ 
សប្ាប់កិច្ចប្បជុាំគណៈកាា ធិការគោលនគោបាយរបូិយវតថុគលើកទី ២៣ 

ភ្នពំេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១១ 
  

II. ស្ថថ នភាពគសដ្ឋកិច្ចនិងធនាោរគៅកម្ពុជា 
ក/. កណំ ើ នណេដ្ឋកចិច 

 

 ពៅឆ្ន ២ំ០១១ព េះ ព ើតាមការេាករណ៍ពោយរ ុងរ យត័្នរ ស់រាជរោា ភ្បិាលកាលេីពដើមឆ្ន  ំបា ឱ្យដឹងថា 
កំពណើ  ពសដាកិច្ចកមពុជា ឹងអាច្ពឡើងដល់ជិត្ ៧%   ុខ ែពោយសារ ញ្ហា រ ឈមថ្ ពសដាកិច្ចត្ំ   ់ិងេិភ្េពោក 
 ិងផល  េះពាល់េីពររេះទឹកជំ  ធ់្ៃ ធ់្ៃរ នាពេល ច្ចុ ប ន រត្ូវបា គណនាសថិត្ពៅកនុងរងវង ់៦%វញិ ែណៈខដល 
មូល ិធ្ិរ ូយិវត្ថុអ ែរជាត្ិ (IMF) បា េាករថា កមពុជា ឹងទទួលបា កំពណើ  ពសដាកិច្ច ៦,៧%1 ពៅឆ្ន  ំ២០១១ព េះ ។ 
 

 វស័ិយសំខា ់ៗខដលរួមច្ំខណករំរទដល់កំពណើ  ពសដាកិច្ចជាត្ិ មា វស័ិយឧសាហកមម ឹងពកើ ពឡើង 
រ មាណ ៨,៥% ពធ្ៀ  ឹង ១៣,៦% កនុងឆ្ន ២ំ០១០ ខដលកនុងពនាេះខផនកឧសាហកមមកាត្់ពដរ ឹងមា កំពណើ   
១១,២% ពធ្ៀ  ឹង ១០,៤% កនុងឆ្ន ២ំ០១០, វស័ិយកសិកមម ឹងមា កំពណើ  រ មាណ ៣,៦% ពធ្ៀ  ឹង ៤% 
កនុងឆ្ន ២ំ០១០ ពហើយវស័ិយពសវាកមម ឹងមា កំពណើ   ៦,៣% ពធ្ៀ  ឹង ៣,៣% កនុងឆ្ន ២ំ០១០ ខដលកនុងពនាេះ 
ខផនកពសវាកមមពទសច្រណ៍  ឹងមា កំពណើ  រ ហាករ់ ខហល ឹងឆ្ន ២ំ០១០ គឺ ៦,៧% ។ អរតា ែូររបាករ់ត្ូវបា  
រកាឱ្យមា សថិរភាេពធ្ៀ  ឹងរបាកដុ់ោល រ ។ អត្ិផរណាជាមធ្យមរ ចឆំ្ន រំត្ូវបា រកាកនុងរងវង ់៥,៥% ។ ទុ  រមងុ 
អ ែរជាត្ិសរ ុបា ពកើ ពឡើងដល់រ មាណ ៣ពា ោ់ ដុោល រ រត្ឹមខែកញ្ហា  ខដលអាច្ធានាការនាចូំ្លបា ជាង ៤ខែ ។ 

 ខ/-  ស្ថថ នភាពអរាបតូររាក ់ 

ពៅកនុងរយៈពេល៩ខែឆ្ន ២ំ០១១ព េះ របាកព់រៀល 
បា ពឡើងថ្ងល ៣,៧% ពធ្ៀ  ឹងរបាក់ដុោល រអាពមរកិកនុង
ររដូច្រន ពៅឆ្ន ំ ២០១០ ។   ុ ខ ែ ពៅខែកញ្ហា ឆ្ន ំព េះ 
របាកព់រៀលបា ពឡើងថ្ងលច្ំ ួ  ៣,៨% ពធ្ៀ  ឹងររដូច្រន  
ពៅឆ្ន មំុ  ពោយសារការពកើ ពឡើងថ្ ត្រមូវការរបាកព់រៀល 
កនុងសកមមភាេពសដាកិច្ច ។ កំពណើ  ថ្ ត្រមូវការព េះអាច្ 
ឆលុេះ ញ្ហច ំងតាមរយៈកំពណើ  រូ ិយវត្ថុរ ចឆំ្ន កំនុងច្រាច្រណ៍ 
ច្ំ ួ ជាង ២១% នាខែកញ្ហា ឆ្ន ២ំ០១១ព េះ  នាា  េ់ីបា  
ជំរញុការពរ ើរបាស់របាកព់រៀល  ិងការងយចុ្េះថ្ ត្ថ្មលរបាក ់
ដុោល រពៅពលើទីផារអ ែរជាត្ិ ។ ព ើពធ្ៀ ជាមួយ ឹងរូ ិយ ័ណណ ថ្  ណាែ រ ពទសជាថ្ដគូពាណិជជកមមមួយច្ំ ួ  
របាកព់រៀលបា ពឡើងថ្ងល ៦,៥% ពធ្ៀ  ឹងរបាកវ់   ុកូពរ   ៥,៨% ពធ្ៀ  ឹងរបាកប់ាត្ថ្ង ១០,១% ពធ្ៀ  ឹងរបាកដុ់ង 
ពវៀត្ណាម  ៦,៥% ពធ្ៀ  ឹងរបាករ់ងីហគីត្ ១,៩% ពធ្ៀ  ងឹរបាកដុ់ោល រសិងា ុរ ី ៣,៨% ពធ្ៀ  ងឹរបាកដុ់ោល រហុងកុង 
៣,៧%ពធ្ៀ  ឹងរបាកអ់ឺរ   ូ  ុខ ែបា ធាល កថ់្ងល  ០,៨% ពធ្ៀ  ឹងរបាកយ់  ច់្ិ  ៥,៤% ពធ្ៀ  ឹងរបាកព់យ  ជ  ុ  ពៅ 
កនុងខែកញ្ហា ឆ្ន ២ំ០១១ ពធ្ៀ  ឹងខែដូច្រន ឆ្ន ២ំ០១០ ។ 

 គ/- ចលនាអរាការរាក ់  

                                                      
1
 ការវាយត្ថ្មលរ ស់ IMF កាលេីថ្ងៃទី១៣ ខែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១១ 
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Figure 11: Currencies Againt Cambodian Riel
Index:End-Dec 2010=100

របូភាព ៧ : ស្ថថ នភាពរាកណ់រៀលនិងរបូយិប ័ណ បរណេេ 
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 គិត្រត្ឹមរយៈពេល៩ខែពៅឆ្ន ំព េះ ព េះ ីរ េ័ ធ  
ធ្នាររ ិងហិរញ្ា វត្ថុេិភ្េពោក កំេុងរ ឈម ឹងការ 
លំបាក កវ៏ស័ិយធ្នាររពៅកមពុជាពៅខត្ ង្ហា ញេីសុវត្ថិភាេ 
តាមរយៈការ  ែផែល់ឥណ   ិងការ ញ្ចុ េះអរតាការ- 
របាក់ឥណ  ជា  ែ នាា  ់ ។ ព ើេិ ិត្យតាមអរតាការ- 
របាក់ងលឹងរយៈពេល៦ខែព ើញថា រគឹេះសាថ  ធ្នាររពៅ 
កមពុជាបា កាត្់  ថយអរតាការរបាក់ឥណ  ជារបាក់ 
ដុោល រេីរ មាណ ១៩% ពៅដំណាច្ឆ់្ន ២ំ០១០ មករត្មឹ 
ជាង ១៥% ពៅខែកញ្ហា ឆ្ន ២ំ០១១  ិងជារបាកព់រៀលេីជិត្ 
២២% មកជិត្ ១៥% ។ រឯីអរតាការរបាក ់ពញ្ា ើជាដុោល របា ងយចុ្េះ  ែចិ្  ែួច្មករត្ឹម ៣,៤%  ិងរបាកព់រៀល 
៥,៤% ពៅកនុងខែកញ្ហា ឆ្ន ២ំ០១១ព េះ ។  

ឃ/- ស្ថថ នភាពរបូយិវត្ថុ  
 

 កនុងរយៈពេល៩ខែពដើមឆ្ន ពំ េះ  រមិាណឥណ  ច្ំពពាេះវស័ិយឯកជ  ិងរូ ិយវត្ថុទូពៅបា ពកើ ពឡើង 
ជាលំោ គ់ួរឱ្យកត្ស់មាគ ល់ដូច្ខាងពរកាម ៖  

- អរាកណំ ើ នរបូយិវត្ថុេូណៅ (M2) មា អរតាកំពណើ  ឆ្ន ពំលើឆ្ន  ំ២១%   ុខ ែ  ជាងកំពណើ  កនុងរយៈពេល 
ដូច្រន ពៅឆ្ន ២ំ០១០ ខដលមា កំពណើ  ដល់ពៅ ២៧% ។  ពៅកនុងកំពណើ  រ ូិយវត្ថុទូពៅ ២១% ព េះ មា ច្ំខណក 
របាក ់ពញ្ា ើជារ ូិយ ណ័ណ  រពទស ១៦%  ិងរ ូិយវត្ថុកនុងច្រាច្រណ៍រ មាណ ៥% ។ មា ងពទៀត្ កនុងច្ំពណាមកំពណើ  
រ ូិយវត្ថុទូពៅ ២១% ព េះ បា រមួច្ំខណកពោយរទេយសកមម រពទសសុទធ ៥%  ិងរទេយសកមមកនុងរសុកសុទធ ១៦% ។ 
   - រាកប់ណ ញ្ ើអត្ថិជិនកនុងរបពន័ធធនាគារ មា អរតាកំពណើ  ឆ្ន ពំលើឆ្ន ពំសមើ ឹង ២០% ពៅខែកញ្ហា ឆ្ន ២ំ០១១ 
ព េះ   ុខ ែ  ជាងកំពណើ  នាខែក លងពៅខដលពកើ ដល់ ២២%  ិង  ជាងកំពណើ  ពៅររដូច្រន ឆ្ន ២ំ០១០ ខដល 
មា រហូត្ដល់ ៣០% ។  
   - ឥ ទានចណំ ោះវេ័ិយឯកជន មា កំពណើ  ឆ្ន ពំលើឆ្ន ពំសមើ ឹង ៣១% ពៅខែកញ្ហា ឆ្ន ២ំ០១១ព េះ ពធ្ៀ  
ររដូច្រន ឆ្ន ២ំ០១០ កំពណើ   ព េះធាល  ម់ា រត្ឹមខត្ ២៣% ។  
 
 
 
 
 
 
 
     

 III- ស្ថថ នភាពអតផិរណារបសក់ម្ពជុានាខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១១ 

ក/- សាថ  ភាេអតិ្ផរណា 
១- អតិ្ផរណារ ចខំែ 
 

អត្ិផរណាខែពលើខែកនុងខែព េះបា ពកើ ដល់ ១%  នាា  េ់ីបា ងយចុ្េះ ីខែជា រ់ន េី ១,៤% ពៅខែឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១១ មក ។ អត្ិផរណាខែកញ្ហា ឆ្ន ២ំ០១១ព េះ មា ករមតិ្ែពស់ជាងខែដូច្រន កាលេី២ឆ្ន មំុ ផងខដរ ។ កនុង 
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Figure 12: Loans and Deposits Rates  (weighted)
របូភាព ៨ : អរាការរាកប់ណ ញ្ ើនិងឥ ទាន 

របូភាព ៩ : ឥ ទានឱ្យណៅវេ័ិយឯកជន, រាកប់ណ ញ្ ើ  និងរបិូយវត្ថុេូណៅ របូភាព ១០ : របិូយវត្ថុេូណៅ, រេពយេកមមបរណេេេុេធ និង COB 
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របូភាព ១១ : េនទេសនថ៍្ថលេំនិញណរបើរាេ់ (% ខខណលើខខ) របូភាព ១២ : េនទេសនថ៍្ថលេំនិញណរបើរាេ់, ាមរកុម  
(% ខខណលើខខ) 

ច្ំពណាមថ្ងលទំ ិញ ងំ១២រកុម មា ១១រកុមបា ពឡើងថ្ងល  ិង១រកុមបា ចុ្េះថ្ងល ។ រកុមទំ ិញ ១១ រកុមខដល
ពឡើងថ្ងល មា រកុមទំ ិញ ិងពសវាពផេងៗច្ំ ួ  ១,៨% រកុមមាូ អាហារ ិងពភ្សជជៈមិ មា ជាត្ិរសវងឹ ១,៥% 
រកុមសំពលៀក ំពាក ់ិងខសបកពជើង ១,៣% រកុមដឹកជញ្ជូ   ១% រកុមពរគឿងសង្ហា រមិ សមាា រៈពរ ើរបាស់កនុងរគួសារ 
 ិងការខង ផំាេះជារ ច ំ០,៨% រកុមការសិកា ០,៨% រកុមការកមា ែ ិងវ បធ្ម ៌០,៥% រកុមពភ្សជជៈមា ជាត្ ិ
រសវងឹ ិងថាន ជំក ់០,២% រកុមផាេះសខមបង/ទឹក/អគគិស /ីឧសម័ / ិងឥ ធ ៈដថ្ទពទៀត្ ០,១% រកុមពភាជ ីយោា   ០,១% 
 ិងរកុមគមនាគម  ៍០,០១% ។ ច្ំខណកឯរកុមទំ ិញ១រកមុខដលចុ្េះថ្ងលគឺរកុមសុខាភ្បិាលងយចុ្េះច្ំ ួ  ០,១% ។  

  
 
 
 
 
 
 

 
២- អតិ្ផរណារ ចឆំ្ន  ំ
អរតាអត្ិផរណារមួមធ្យមឆ្ន ពំលើឆ្ន កំនុងរយៈពេល

៩ខែពដើមឆ្ន ២ំ០១១ព េះ ពសមើ ឹង ៥,៥%2 ែពស់ជាងឆ្ន ំ 
២០១០ ខដលមា ករមតិ្ជិត្ ៥% ។ រឯីអរតាអត្ិផរណារមួ 
ឆ្ន ពំលើឆ្ន ពំៅខែកញ្ហា ព េះពសមើ ឹង ៦,៧% ែពស់ជាងខែ
ដូច្រន ឆ្ន ២ំ០១០ ខដលមា រត្ឹម ១,៩%   ុពណាណ េះ ។ កនុង 
ខែកញ្ហា ព េះ អត្ិផរណាឆ្ន ពំលើឆ្ន មំ ិគិត្ថ្ងលរកុមមាូ អាហារ 
ពសមើ ឹង ៥,៣% ែណៈខដលអត្ិផរណាឆ្ន ពំលើឆ្ន មំ ិគិត្ថ្ងល
ទំ ិញ ិងពសវាពាក់េ័ ធ ឹងថ្ងលពរ ងឥ ធ ៈ ខដល ញ្ចូ ល
 ងំថ្ងលពសវារកុមដឹកជញ្ជូ  ផងពនាេះ ពសមើ ឹង ៦,៤% ។ 

 

គួរកត្ស់មាគ ល់ថា កនុងច្ំពណាមពមគុណ១០០កនុងការគណនាអត្ិផរណាព េះ រកុមមាូ អាហារ ិងពភ្សជជៈ
េុំមា ជាត្ិរសវងឹបា រសូ យកពមគុណអស់ ៤៤,៧៨% រកុមផាេះសខមបង/ទឹក/អគគសិ ី/ឧសម័  ិងឥ ធ ៈដថ្ទពទៀត្ 
១៧,០៧% រកុមដឹកជញ្ជូ   ១២,២៣%  ិងរកុមពភាជ យីោា   ៥,៨៦% ។ ដូពច្នេះ ពៅពេលរកុម ងំព េះមា ការ 
ខរ រ ួល ឹងពធ្វើឱ្យថ្ងលទំ ិញ ងិពសវាខរ រ ួលភាល មៗខដរ 
។ ពៅខែកញ្ហា  រកុមមាូ អាហារ ិងពភ្សជជៈ
េុំមា ជាត្ិរសវងឹ បា ពកើ ពឡើងច្ំ ួ  ៨,១% រកុមផាេះ
សខមបង/ទឹក/អគគិស ី/ឧសម័  ិងឥ ធ ៈដថ្ទពទៀត្ ៥,៣% 
រកុមដឹកជញ្ជូ   ៨,៩%  ិងរកុមពភាជ ីយោា  ៧,៣% 
ពធ្ៀ  ឹងររដូច្រន នាឆ្ន មំុ  ។  

 

                                                      
2
 រាជរោា ភ្បិាលបា ព ែជាា រគ រ់គងអរតាអត្ិផរណាមធ្យមរ ចឆំ្ន កំនុងរងវង ់៥,៥% (សុ ារកថារ ស់ ឯកឧត្ែម ឧ នាយករដាមន្រ ែី រត្ ឈ  ់ពៅថ្ងៃទី១១ ខែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១១) 

 Contribution (YoY %) Jul-11 Aug-11 Sep-11

  All Items 7.1 6.4 6.7

  Food & N A B 4.0 3.4 3.6

  Transportation 1.1 1.0 1.1

  Housing W E. 0.7 0.7 0.9

  Restaurants 0.6 0.5 0.4

  Miscellaneous Goods&S. 0.2 0.2 0.3

  Others 0.2 0.1 0.1

របូភាព ១៣ : អតិ្ផរណាាមរកុម (បខរមបរមួលជា% ឆ្ន ណំលើឆ្ន )ំ 
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ជារមួ អត្ិផរណារមួរ ចឆំ្ន ពំៅខែកញ្ហា ឆ្ន ២ំ០១១ ពសមើ ឹង ៦,៧% ពោយសារកំពណើ  ថ្ងល ៖ ១/- រកុមមាូ  
អាហារ ិងពភ្សជជៈេុំមា ជាត្ិរសវងឹ ៣,៦% ២/-រកុមដឹកជញ្ជូ   ១,១% ៣/- រកុមផាេះសខមបង/ទឹក/អគគសិ ី/ឧសម័   ិង
ឥ ធ ៈដថ្ទពទៀត្ ០,៩% ៤/- រកុមពភាជ ីយោា   ០,៤% ៥/- រកុមទំ ិញ ិងពសវាពផេងៗ ០,៣%  ិង ៦/- រកុម ពផេង
ពទៀត្រត្ឹម ០,១% ។ 

ខ/- មលូណេតុ្ខដ្លមានឥេធពិលណលើអត្ផិរណាកនុងរេុក 

១- កាត ថ្ថលមហូបអាហារនងិណរបងឥនធនៈ 
 

សមាព ធ្អរតាអត្ិផរណាកនុងរសុក ណាែ លមកេី 
ឥទធិេលថ្ កតាែ ខាងពរៅពរច្ើ ជាង ពរពាេះថាពៅខែកញ្ហា ឆ្ន  ំ
២០១១ព េះ កំពណើ  ថ្ងលមាូ អាហារេិភ្េពោកឆ្ន ពំលើឆ្ន ំ
បា ពកើ ពឡើងរហូត្ដល់ ១៩% នាពេល ច្ចុ ប ន   ុខ ែ 
កំពណើ  ខែពលើខែបា ងយចុ្េះរ មាណ ០,២% ។   

 
 
ការពកើ ពឡើងថ្ ថ្ងលពរ ងពៅពៅពលើទីផារអ ែរជាត្ិ ពសមើ ឹង ០,៧ ដុោល រអាពមរកិកនុង១លីរត្ ពពាលគឺបា 

ពកើ ពឡើង ៣,៥% ពធ្ៀ  ឹងខែដូច្រន ពៅឆ្ន កំ លងមក ែណៈថ្ងលពរ ងឥ ធ ៈ កនុងរសុកពសមើ ងឹ ១,៣ ដុោល រអាពមរកិ កនុង
១លីរត្ ពពាលគឺ បា ពកើ ពឡើង ១,៩% ពធ្ៀ  ឹងខែមុ   ិងបា ពកើ ពឡើង រ មាណ២០% ពធ្ៀ  ឹងខែដូច្រន នា
ឆ្ន កំ លងពៅ ។ 

 

គួរកត្់សមាគ ល់ថាព េះ ីជាថ្ងលពរ ងពៅអ ែរជាត្ិ 
បា ងយចុ្េះ   ុខ ែថ្ងលពរ ងឥ ធ ៈពៅកមពុជាម ិ  ង់យចុ្េះ 
ពហើយពៅមា ត្ថ្មលែពស់ដខដល ។  ងំព េះជាកាតាលីករ 
កនុងការជំរញុថ្ងលផលិត្កមម ថ្ងលទំ ិញ ិងពសវាបា ពកើ ពឡើង 
ពៅពលើទីផារពៅកនុងរសុកនាពេល ច្ចុ ប នព េះ ។  

 

ពោយកមពុជាជារ ពទសដុោល រ ូ ីយកមម ការធាល កថ់្ងល 
ថ្ របាកដុ់ោល រអាពមរកិពធ្ៀ  ឹងរ ូិយ ណ័ណ រ ពទសជាថ្ដគូ 
ពាណិជជកមម បា ពធ្វើឱ្យបាត្ ់ង ូ់វអំណាច្ទិញរ ស់របាក ់
ដុោល រ  ិងរួមច្ំខណកពធ្វើឱ្យត្ថ្មលទំ ិញនាំចូ្លពកើ ពឡើង 
ផងខដរពៅពេលទូ ត្ជ់ាដុោល រ ។ 

 

សរុ មក កតាែ ខដលនាឱំ្យមា សមាព ធ្អត្ិផរណាពៅកមពុជា គឺមា ឫសគល់មកេីកតាែ ខាងពរៅពរច្ើ ជាង 
កតាែ រ ូិយវត្ថុ ិងកតាែ កនុងរសុក ខដលមា លកខណៈតាមរដូវកាលរយៈពេលែលី ិង ពណាែ េះអាស ន  ុពណាណ េះ ។ 

 

 ២- កាត អត្ផិរណានាចូំលពរីបណេេជតិ្ខាងជាថ្ដ្គូ  ិជជកមម 
 

    រ ពទសកមពុជាជារ ពទសតូ្ច្ ពសដាកិច្ចមា លកខណៈព ើកច្ំហ ពហើយបា េឹងខផែកពៅពលើទំ ិញនាចូំ្ល 
េីរ ពទសជាថ្ដគូពាណិជជកមមពដើមប ីំពេញត្រមូវការកនុងរសុក ។ ពៅកនុងខែកញ្ហា ឆ្ន ពំ េះ រ ពទសច្ិ បា នាចូំ្លទំ ិញ 
មកកមពុជាច្ំ ួ  ១៧,៤% រ ពទសថ្ង ១០,២% ហុងកុង ៨,១%  ិងរ ពទសពវៀត្ណាម ៧,២% ថ្ ការនាចូំ្លសរ ុ 
ែណៈខដលរ ពទសច្ិ មា អតិ្ផរណាឆ្ន ពំលើឆ្ន  ំ៦,១% រ ពទសថ្ង ៤% ហុងកុង ៥,៨% រ ពទសពវៀត្ណាម 

របូភាព ១៤ : េនទេសនថ៍្ថលមហូបអាហារពិភពណោក (FAO) 

របូភាព ១៥ : ថ្ថលណរបងឥនធនៈកនុងរេកុនិងថ្ថលណរបងណៅពិភពណោក 
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២២,៤% ។ ការនាំចូ្លទំ ិញេីរ ពទសថ្ដគូពាណិជជកមមខដលមា អត្ិផរណាែពស់រសា ់ ជាមូលពហតុ្សំខា ់ 
ខដលពធ្វើឱ្យពសដាកិច្ចមា សមាព ធ្អត្ិផរណាពៅកនុងរសុកគួរឱ្យរេួយបារមាផងខដរ ។ 
 


