
ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Икономическото развитие на Кралство Камбоджа през 2015 г.

И  през  2015  година  икономическият  растеж  на  Камбоджа  продължи  да 
бъде  висок  и  стабилен.  Страната  отбеляза  през  миналата  година 
икономически  ръст  от  7%,  който  традиционно  беше  постигнат  най-вече 
благодарение на следните няколко сектора на камбоджанската икономика:

 Производство и износ на дрехи;
 Строителство, захранено от потоците от чуждестранни инвестиции;
 Производство и износ на обувки;
 Услуги.

През 2015 г. износът на Камбоджа отбеляза ръст от 14.1%, а вносът – от 
12.3%. Обемът на износа беше в размер на 8.46 милиарда щатски долара, а 
на  вноса  –  11.92  милиарда  щатски  долара.  Така  беше  формиран 
външнотърговски  дефицит  от  3.46  милиарда  щатски  долара,  което 
представлява нарастване от 7.9%, в сравнение с 2014 г.
През миналата година компании от Европейския съюз са сключили сделки 
за 42% от износа на облекла на Камбоджа. 60% от закупеното количество 
дрехи са били насочени към европейския пазар. 
От  Европейския  съюз  за  Камбоджа  се  изнасят  машини,  фармацевтични 
продукти,  автомобили  и  резервни  части  за  тях,  бижута  и  скъпоценни 
камъни, кожи и др. Внасят се от Камбоджа облекла, обувки, велосипеди, 
ориз.
Износът  на  обувки  от  Камбоджа  отбеляза  през  последните  пет  години 
средногодишен  ръст  от  35%  и  основно  е  насочен  към  пазара  на 
Европейския съюз(около 80% от целия износ на обувки).
Износът на селскостопански  продукти отбелязва  умерен  растеж.  Износът 
на ориз от Камбоджа към Европейския съюз достигна през 2015 г. ръст от 
27%  в  голяма  конкуренция  от  Тайланд  и  Мианмар.  66%  от  износа  на 
камбоджански ориз се насочва към страните от Европейския съюз.
През  миналата  година  Камбоджа  е  изнесла  за  Европейския  съюз  1.7 
милиона  велосипеди  на  стойност  364  милиона  щатски  долара,  което 
представлява увеличение в сравнение с 2014 г. от 9.3%. Пазарният дял на 
внесените  от Камбоджа  в Европейския  съюз  велосипеди  се  е увеличил  в 
сравнение с 2011 г. с пет пъти.
Секторът  на  услугите  в  Камбоджа  през  2015 г.  регистрира  обем  от  3.95 
милиарда  щатски  долара.  Като  цяло  този  сектор  отбелязва  намаление  на 
растежа си, поради по-ниските резултати на туризма, който формира 80% 
от приходите на сектора на туризма.
Постъпилите  чуждестранни  инвестиции  в  Камбоджа  през  2015 г.  бяха  в 
размер на 1.8 милиарда щатски долара, което представлява ръст от 7.5% в 



сравнение с 2014 г. Делът европейските инвестиции в Камбоджа е 13% от 
общото количество.
Благодарение на големия обем на износа и на потоците от чуждестранни 
инвестиции, валутните резерви на Камбоджа достигнаха в края на 2015 г. 
до 5.6 милиарда щатски долара, което е увеличение с един милиард щатски 
долара в сравнение с края на 2014 г.
Финансовото кредитиране отбеляза през 2015 г. значителен ръст от почти 
50%.  Бяха  отпуснати  кредити  в  размер  на  3  милиарда  щатски  долара, 
основно за финансиране на селското стопанство(35% от всички кредити), 
фирми  за  недвижими  имоти(26.2%),  търговски  фирми(19.4)  и  фирми  в 
сектора  на  услугите(10.7%).  С  цел  да  осигури  финансова  стабилност, 
Централната  банка  на  Камбоджа  увеличи  обема  на  задължителните 
финансови резерви на банките и финансовите институции.
И  през  миналата  година  Камбоджа  продължи  своята  фискална 
консолидация. Събираемостта на данъците и таксите достигна до 17.5% от 
брутния вътрешен продукт, а общите правителствени разходи са в размер 
на 20.5% от брутния вътрешен продукт.
Камбоджанското  правителство  отчита,  че  въпреки  големия  износ  на 
облекла,  трябва  да  се  разнообрази  промишленото  производство  и  да  се 
открият  нови  източници  за  икономическия  растеж  на  страната.  Със 
започването на изпълнението на „Политиката за промишлено развитие на 
страната  в  периода  2015-2020  г.“  се  цели  привличането  на  нови  чужди 
инвестиции. 
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