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 នៅឆ្ន ាំ ២០១២ ការនាំនេញរបស់កម្ពុ ជាបាននកើនន ើង ១៨% នបើគ្រានត់ែនគ្របៀបន ៀបនៅនឹង ៣%  ជាម្ យម្ សគ្រាបែ់ាំបន់អាស ៊ី-បា៉ា ស ៊ីហ្វិេ។  កាំន ើនននការនាំនេញននេះ នកើនន ើងខ្ល ាំ ងជាង នបើនគ្របៀបន ៀបនឹង ២៣% កនុ ងឆ្ន ាំ  ២០១០ និង 
៣៥% កនុ ងឆ្ន ាំ  ២០១១។ នបើន េះជាានកាំន ើន នាំនេញខ្ល ាំ ងយ៉ា ងននេះក៊ីត នោយសារការនកើនន ើងននការនាំេលូខ្ល ាំងជាង  ន វើឲ្យែ លយភាព  ពា ជិ្ជក ម្មនាំ ឲ្យាន ឱនភាពេាំនួន ១៦% ននផលទ នកនុ ងគ្រសុកសរ បកនុ ងឆ្ន ាំ  ២០០៩ 
នៅ ២១% ននផលទ នកនុ ងគ្រសុកសរ បកនុ ងឆ្ន ាំ  ២០១២ [ែនួលខ ១ នងិ ២]។ 

 

 ការនាំនេញនលើសល បជាងនេនោយផលែិផលជាទាំនិញ ដេូជាផផលែិផលវាយនភ ័ឌ តដល  ានេាំនួនគ្របតហ្លជា ៩០% ននទាំនញិនាំនេញសរ ប [ែនួលខ ៦]។ 
 

 ការនាំនេញរបស់គ្របនទសកម្ពុ ជាបានគ្របគ្រពឹែតនៅយ៉ា ងលអកនុ ងការ ក់ ញវិនិនយេទ ន។ លាំហ្ូននការវិនិនយេទ ននោយផ្ទា ល់ ព៊ីបរនទសបានកាំព ងនកើនន ើងជ្ា លាំោបព់៊ី $៥៤០ លាន ដ លាល ស ហ្រដឋអានម្រិក កនុ ងឆ្ន ាំ  ២០០៩ ដល ់$១.៥ 
ពានល់ានដ លាល ស ហ្រដឋអានម្រិកកនុងឆ្ន ាំ  ២០១២។ នៅឆ្ន ាំ ២០១២ េាំត កននសតុ កវិននិយេទ នបរនទសនោយផ្ទា ល់ ខ្ងកនុ ងផលទ នកនុង  គ្រសកុសរ បេឺបាននកើនន ើងខពស់ ជាងជាម្ យម្ កនុងែាំបន់  [ែនួលខ ៦]។ 

 

 នសដឋកិ េចគ្រប នទសកម្ពុ ជាេឺនបើកេាំហ្ជាងបណ្តត គ្រប នទសនននៅកនុងែាំបន ់ នៅនពលបានវាស ់ សាង់ នបើេិែព៊ីការនគ្រជ្ៀែេលូននការនាំេូលព៊ីខ្ងនគ្រៅ។ ការរឹែែ្បិែការន វើពា ិជ្ជក ម្មកនុងវិស័យ  នសវាកម្មសថិ ែនៅនគ្រកាម្ែាំបន់ជាម្ យម្  

ដូេតដលបានវាសស់ាង់ នោយសនាសសន៍ ភាពរឹែែបិែ វិស័យនសវាកម្មរ បស ់នារពិភពនលាក  (STRI)។ ន េះប៊ីជាយ៉ា ងននេះក៏នោយ គ្របនទសកម្ពុជា  បានោកក់ាំហ្ិែខពស់ជាង  អគ្រាតដលបានកាំ ែ់ជាម្ យម្របស់  MFN នលើឬដលន់ដ
េូពា ជិ្ជ - កម្មរ បស់ខលួ ន ាំងអស ់[ែនួលខ ១ នងិ៦]។ 

 

 នលលនដើ ម្ពា ជិ្ជក ម្មរ បសក់ម្ពុជា  នបើន ៀបនៅនឹងបណ្តត គ្រប នទសនៅកនុងអន ែាំបន់ននកនុងអាស ៊ី-បា៉ា ស ៊ីហ្វិ េេឺខពស់ ជាងនេជាម្ យម្។  នលលនដើ ម្ពា ជិ្ជក ម្មជាពិ នសសេឺនលលជាង នេនៅនពលន វើ ពា ជិ្ជក ម្មជាម្ួ យបណ្តត គ្របនទសនៅ
កនុ ងអាស ៊ីខ្ងនជ្ើង នងិកណ្តត ល កដ៏ូេជាអាស ៊ីខ្ងែបូង ន ៀងខ្ងលិេ។ គ្របនទសកម្ពុ ជាអាេតកលម្អការ ន វើពា ជិ្ជក ម្មរបស់ខលួនបាន  ល េះគ្រាតែសគ្រម្ប សម្គ្រាាួលពា ិជ្ជកម្ម  ដេូតដលការន វើតបបបទពា ជិ្ជក ម្មេាំណ្តយនពល 

២៤ នលៃ  នដើម្៊ីបបាំ នពញ ន៊ីែិវិ ៊ីននេិែជាម្ យម្  [ែនួលខ ១ នងិ៤]។ 

Figure 1.  Trade and Investment Performance Indicators (2012) 

 

នសេកត៊ី សនងេប ពា ជិ្ជក ម្មនៅអាស ៊ី-បា៉ា ស ៊ី  
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Figure 2. Merchandise Trade Figure 3. FDI Flows 

  

Figure 4. Trade Barriers Figure 5. Trade Costs (excl. tariffs) with Asia-Pacific 
Subregions 

  

Figure 6. Export Composition by Category  
(2010-2012) 

Notes  

 FDI: foreign direct investment 
PTA: preferential trade agreement 
MFN: most-favoured-nation 
STRI: Services Trade Restrictiveness Index http://iresearch.worldbank.org/
servicestrade/ 
Definitions: 
Import penetration: share of imports in domestic demand  
PTA coverage: share of exports to PTA partners in total exports.  
Average over 2009-11  
Trade costs: all costs involved in trading goods internationally relative to 
those involved in trading goods domestically. Average over 2006-11 
MFN applied: tariffs applied on imports among WTO members. 
MFN Bound: maximum MFN tariff levels agreed to as part of WTO obliga-
tions. 

________ 
Source: Asia-Pacific Trade and Investment Report (APTIR) 2013 unless other-
wise specified.  
For more information contact escap-tid@un.org. 
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