ការវាយតម្លៃកណំ

ន
ើ ណេដ្ឋកច្
ិ ចកលពុជាកនង
ុ ឆ្នំ ២០១៩

ណបើណ ោះបីជាស្ថានភាពពិភពណោកកំពុងជួបប្បទោះនូវបញ្ហាប្បឈល និងភាពលិនប្ាកដ្ប្បជាជាណប្ច្ើន ជាពិណេេភាពតានតឹងម្ន
េង្គ្រាលពា

ិជក
ជ លម, បញ្ហាច្ោច្លណៅទីប្កុងហុងកុង និងអេាិរភាពទីផ្សារហិរញ្ញវតាេ
ុ កលណោក ដដ្លានណ្វឱ្
ើ យណេដ្ឋកិច្ច

ច្ិន, េហរដ្ឋអាណលរិក និងប្បណទេដ្ម្ទណទៀតកនង
ុ តំបន់មានកំណ
រងងមាំ កនង
ុ រយពណពលលៃ ី និងល្យលងងលុល
៧,៥% ដដ្លជាកំណ

ើនថលថយកត,ី ណេដ្ឋកិច្ក
ច លពុជាណៅដតអាច្បនតរកាានកំណ

កនុងឆ្នំ ២០១៨ កនៃងណៅ កលពុជាអាច្េណប្លច្ាននូវកំណ

ើនលួយលព េ់បំផ្សុតកនង
ុ រយពណពល ១០ ឆ្នំច្ុងណប្កាយណនោះ

ណលើេការរំពង
ឹ ទុកម្នអនុ វិេយ
័ កាត់ណដ្រ, កំណ
កលមលិនដលនកាត់ណដ្រ ប្េបនឹងកំណ

ន
ើ រងងមាំម្នអនុ វិេយ
័ េំ

កំណ

ើន

ើនណេដ្ឋកិច្ក
ច ង
នុ អប្តា

ើនណនោះប្តូវានគំប្ទណោយកំណ

ន
ើ លព េ់

ង់ និងអនុ វិេយ
័ អច្លនប្ទពយ, អនុ វិេយ
័ ស្សេាហ

ើនលអប្បណេើរម្នអនុ វិេ័យលក់ដ្ុំ-រាយ, អនុ វិេ័យដ្ឹកជញ្ជូន និងគលនាគលន៍ និងអនុ វិេ័

យេណ្ឋ
ឋ គរ និងណភាជនីយោឋន ណ ោះជាយ៉ាងណនោះកតី ណេដ្ឋកិច្ចកលពុជាណៅជួបប្បទោះបញ្ហាប្បឈលជារច្នាេលព័នធេង
ំ ន់ៗច្ំនួន
២ គឺ ភាពប្បកួតប្បដជងណៅមានកប្លិត និងភាពយឺតយ៉ាវម្នការណ្វើពិពិ្កលម ណេដ្ឋកិច្ច

ណដ្ើលបីណោោះប្ស្ថយបញ្ហាប្បឈល ំង

ណនោះ រាជរោឋភិាលានោក់ណច្ញនូវ វិធានការណគលនណយាយជាណប្ច្ើនដដ្លណតតតណលើការណលើកកលព េ់កិច្ចេប្លួលពា

ិជ ជ

កលម និងបណងកើតភាពប្បកួតប្បដជង រួលមាន៖ ការេប្លួលតួនាទី និងភារកិច្ចរបេ់ស្ថាប័នឈរណជើង ណៅប្ច្ក វ រអនតរជាតិ, ការ
លុបស្ថាប័នកាំស្ថប, ការកាត់បនាយម្ថៃអគាិេនី, ការេប្លួលនីតិ វិ្ី និងកាត់បនាយម្ថៃ ណេវាស្ថធារ

ពចំាច្់លួយច្ំនួន,ការ

កាត់បនាយម្ថៃ ឡូជីេទីក និងដ្ឹកជញ្ជូន ដដ្ល ំងអេ់ណនោះេំណៅជួយដ្ល់ វិេ័យឯកជនកនុងការកាត់បនាយម្ថៃ ណដ្ើល, ណពលណវោ
និងបណងកើនភាពរយប្េួលដ្ល់ការណ្វើអាជីវកលម ណេដ្ឋកិច្ចកលពុជាកនុងឆ្នំ ២០១៩ ប្តូវានា៉ា ន់ស្ថមនថា នឹងបនតកំណ
រងវង់ ៧,១% ដដ្លគំប្ទណោយការណកើនណឡើងលព េ់ម្នអនុ វិេយ
័ េំ
គលនាគលន៍ ប្េបនឹងកំណ

ើនលព េ់កនុង

ង់, អនុ វិេយ
័ អច្លនប្ទពយ និងអនុ វិេយ
័ ដ្ឹកជញ្ជូន និង

ើនលអប្បណេើរម្នអនុ វិេយ
័ កាត់ណដ្រ, អនុ វិេយ
័ ស្សេាហកលមលិនដលនកាត់ណដ្រ, អនុ វិេ័យេណ្ឋ
ឋ គរ

និងណភាជនីយោឋន និងអនុ វិេយ
័ លក់ដ្ុំ-រាយ ល

ពដដ្លវិេ័យកេិកលមប្តូវានរំពឹងថានឹងបនតកំណ

ើនយឺត កនុងណនាោះ វិេយ
័

ស្សេាហកលមានណដ្ើរតួយ៉ាងេំងន់ជា វិេ័យជំរុញកំណ
ម្នអនុ វិេ័យេំ

ន
ើ និងណកើនណឡើងកនង
ុ អប្តាប្បមា

ង់ និងអនុ វិេ័យស្សេាហកលមលិនដលនកាត់ណដ្រ

បនតិច្ក៏ណោយ ណោយដឡក វិេ័យណេវាកលម ណៅដតបនតកំណ

ណបើណ ោះបីជាកំណ

១១,០% ណោយស្ថរកំណ

ើន រងងមាំ

ើនអនុ វិេ័យកាត់ណដ្រមានការថលថយ

ើន លអប្បណេើរ កនង
ុ អប្តាប្បមា

៦,៧% ដដ្លគំប្ទណោយការណកើន

ណឡើងម្នអនុ វិេយ
័ អច្លនប្ទពយ, អនុ វិេយ
័ លក់ដ្ុំ-រាយ, អនុ វិេ័យដ្ឹកជញ្ជូន និងគលនាគលន៍ និងអនុ វិេយ
័ េណ្ឋ
ឋ គរ និង
ណភាជនីយោឋន

វិេយ
័ កេិកលមណៅដតបនតកំណ

ើនយឺត ណពាលគឺកនុងអប្តា ១,០% ណោយស្ថរការថលថយកំណ

យដ្ំណ្ឋំ ណបើណ ោះបីជាអនុ វិេយ
័ ច្ិញ្ចឹលេតវ អនុ វិេយ
័ ណនស្ថទអាច្រកាានកំណ
នឹងកំណ

ើនម្នអនុ វេ
ិ ័

ន
ើ ប្បហាក់ប្បដហលឆ្នំ ២០១៨ កតី

ជាលួយ

ើន រងងមាំកនុងឆ្នំ ២០១៩ ណនោះ ផ្ស.េ.េ ម្ថៃបច្ចុបបននប្តូវានា៉ា ន់ស្ថមនថា នឹងណកើនណឡើងដ្ល់ ១០៨ ២៩៨ ប៊ីោនណរៀល

ដដ្លណ្វើឱ្យ ផ្ស.េ.េ េប្មាប់លនុេសមានក់អាច្នឹងណកើនណឡើងដ្ល់ ១ ៦៧៤ ដ្ុោៃរអាណលរិក ណលើេពីណនោះ កលពុជារកាាននូវអតិ
ផ្សរណ្ឋ ដដ្លេាត
ិ កនង
ុ កប្លិត បអាច្ប្គប់ប្គងាន កនុងអប្តាល្យលប្បចំឆ្នំប្បមា

ជា ២,៣% កនង
ុ ឆ្នំ ២០១៩ ដដ្លថលថយ

ពី ២,៥% កនង
ុ ឆ្នំ ២០១៨ ណោយស្ថរការធាៃក់ច្ុោះម្នម្ថៃដ្ឹកជញ្ជូន ប្េបនឹងការធាៃក់ច្ុោះម្ថៃណប្បងណលើទីផ្សារអនតរជាតិ ជាលួយគន
ណនោះដដ្រ អប្តាបតូរប្ាក់ណៅបនតមានេាិរភាពកនុងតម្លៃប្បមា

៤ ០៥៤ ណរៀលកនង
ុ ១ ដ្ុោៃរអាណលរិក ណៅកនង
ុ ឆ្នំ ២០១៩ ណនោះ
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