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ពន្ធេលើ្របតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
ចូលជាធរមានចាប់ពីែខេមសា 
 
្របភព៖ Khmer Times 
 

រាជរដាOPភិបាលកម្ពSជា បានចាប់េផ្តើមអនុវត្តការ្របមូល
ពន្ធេលើតៃម្លបែន្ថម ស្រមាប់្របតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធ
េអឡិច្រតAនិកេនៅកម្ពSជា ចាប់ពីេដើមែខេមសា ឆា\Pំ២០២២។ 
ការអនុវត្តេនះ គឺេឆ្លើយតបេទៅនឹងយុទ្ធសាhស្ត្របមូលចំណiល
ឆា\Pំ២០១៩-២០២៣។ េលាក ឈិន េកន ្របធានសមាគម
បេច្ចកវpទPqឌីជីថលកម្ពSជា បានមាន្របសាសន៍ថា “ខណៈ
េពលែដលេសដ្ឋកិច្ចរបស់្របេទស កំពុងងាកេទៅរកឌីជីថល 
ខ្ញSំគិតថាវាជាការវpវត្តដ៏ល្អ ស្រមាប់ការអនុវត្តេគានេយាបាយ 
របស់រាជរដាOPភិបាល”។ េលាក េអង រតនា ្របធាននាយក
ដាOPនអ្នកជាប់ពន្ធធំ បានឱP�ដឹងថា អគ្គនាយកដាOPនពន្ធដារ
បាននិងកំពុងេរៀបចំ្របព័ន្ធបង់ពន្ធេអឡិច្រតAនិក េដើមP�ីធានា
ភាពងាយ្រសួលដល់អ្នកបង់ពន្ធ ក្នSងការទទួលបានតមា�Pភាព  
និង្របសិទ្ធភាព អនុេលាមតាមចP�ប់ និងបទបP���ត្តិពាក់ព័ន្ធ
នឹងពន្ធដារ េដើមP�ី្របមូលសារេពើពន្ធដូចបានកំណត់េដាយ
ចP�ប់។ ចុចទីេនះេដើមP�ីអានបែន្ថម  
 
សភាពាណិជ្ជកម្មជំរុញឱP�ធុរជនបា�Pគីសា�Pនទាញយក
្របេយាជន៍ពីទីផP�រកម្ពSជា 
 
្របភព៖ Khmer Times  
 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបា�Pគីសា�Pន្របចំាកម្ពSជា េលាក ហP�ហីុរូឌីន 
បាបារ ថាហីុម បានមាន្របសាសន៍ថា បា�Pគីសា�Pនមានឱកាស
េ្រចើនក្នSងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពSជា េហើយសហគមន៍
ធុរកិច្ចគួរែតព្រងឹងកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្ល�ន េដើមP�ីទាញ
យក្របេយាជន៍ពីឱកាសេនះ ខណៈែដលសា�Pនទូតនឹងព្រងីក
កិច្ចសហ្របតិបត្តិការឱP�បានេ្រចើនតាមែតអាចេធ្វើេទៅបាន។ 
េលាក ថាហីុម ក៏បានជ្រមាបជូនពាណិជ្ជករថា កម្ពSជា បាន

នំាចូលទំនិញភាគេ្រចើនពីបរេទស េដើមP�ីបំេពញត្រមAវការ
របស់ខ្ល�ន ដូេច្នះេហើយ បា�Pគីសា�Pនអាចនំាេចញផលិតផល
មួយចំនួនេទៅកាន់កម្ពSជា រួមមាន វាយនភណ� សេម្ល�កបំពាក់ 
ផលិតផលឱសថ និងសារធាតុគីមី។ ែថ្លងក្នSងជំនួបធុរកិច្ច
របស់សភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧសP�ហកម្ម ទី្រកុងអ៊�សា�Pមា�Pបាដ 
(ICCI) េលាក មូហាមា�Pដ ហP�គីល មូេនៀរ ្របធាន ICCI បាន
សង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចសហ្របតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងសា�Pនទូត 
និងវpស័យឯកជនមានសារសំខាន់ ក្នSងការជំរុញការនំាេចញ
របស់បា�Pគីសា�Pន។ េលាកបានចង្អSលបងា�Pញថា ទីផP�រកម្ពSជា
មិនទាន់្រតAវបានេ្របើ្របាស់ឱP�អស់ពីសកា Pនុពលេនៅេឡើយេទ 
ដូេច្នះ សា�Pនទូតគួរមានព័ត៌មានបែន្ថមអំពីត្រមAវការផលិតផល 
បា�Pគីសា�Pន និងែចករ¢ែលកជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្ម ែដលអាច
ផ្ដល់អត្ថ្របេយាជន៍ដល់សហគមន៍ធុរកិច្ច។ ចុចទីេនះេដើមP�ី
អានបែន្ថម 
 
ទុេរន្រពះវpហារនំាេចញេទៅចិនជាេលើកដំបូង 
 
្របភព៖ Phnom Penh Post 
 

្រកុមហុ៊ន ធីេខវា¤Pយ ហា¥Pម ែដលដំាដុះនិងនំាេចញ
ទុេរនមា�Pន់ថងក្នSងេខត្ត្រពះវpហារ បានសហការជាមួយៃដគូ
ក្នSង្រសុក ែដលមានៃដគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយ្រកុមហុ៊នចិន 
នំាេចញទុេរនជាេលើកដំបូងចំនួន ១២០េតាន េទៅកាន់ទីផP�រ
្របេទសចិនតាម្រចក្របេទសៃថ និងមានែផនការព្រងីកការ
នំាេចញចំនួន ៥០០េតាន ក្នSងឆា\Pំ២០២៣។ េលាក យី សីុណាត 
នាយក្របតិបត្តិ្រកុមហុ៊នបានឱP�ដឹងថា ្រកុមហុ៊នបានដំាដុះ
ទុេរនរយៈេពល ៨ឆា\Pំមកេហើយ ជាមួយៃផ្ទដីដំាដុះ ២០០ហិកតា 
និងមានទុេរនជាង ១៦.០០០េដើម ក្នSងេនាះ ៤.០០០េដើម
្រតAវបាន្របមូលផលរួចរាល់ក្នSងឆា\Pំេនះ និងរ¢ពឹងថានឹងទទួល
បានផលបែន្ថមេទៀតេនៅឆា\Pំេ្រកាយ។ េនៅេពលខាងមុខ េលាក 
សីុណាត បានបងា�Pញក្តីសងP¬ឹមក្នSងការនំាេចញេដាយផា®Pល់
េទៅកាន់ទីផP�រ្របេទសចិន េដាយមិនឆ្លងកាត់ៃដគូសហការ
ក្នSង្រសុក និង្របេទសជិតខាង។ ចុចទីេនះេដើមP�ីអានបែន្ថម 
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កម្ពSជានំាេចញអង្ករេទៅចិនមានកំេណើន១៧%ក្នSងឆមាសទី១ៃនឆា\Pំ២០២២ 
 
្របភព៖ Xinhua 
 
កម្ពSជាបាននំាេចញអង្ករ្របមាណ ១៦៨.២៨០ េតាន េទៅកាន់្របេទសចិនក្នSងឆមាសទី១ៃនឆា\Pំ២០២២ េកើន្របមាណ ១៧,៤% 
េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា\Pកាលពីឆា\Pំមុន ែដលេធ្វើឱP�ចិនេនៅែតជាទីផP�រនំាេចញអង្ករធំបំផុតមួយរបស់កម្ពSជាក្នSងអំឡSងេពលពីែខ
មករាដល់មិថុនាៃនឆា\Pំ២០២២។ េយាងតាមរបាយការណ៍ កម្ពSជាបាននំាេចញអង្ករសរុប្របមាណ ៣២៧.២០០ តាន េនៅឆមាស
ទី១ៃនឆា\Pំ២០២២ េទៅកាន់្របេទស និងតំបន់ ៥១ ទូទំាងសកលេលាក ែដលបរpមាណេនះមានកំេណើន ១៦,៦% េធៀបនឹងរយៈ
េពលដូចគា\Pកាលពីឆា\Pំមុន។ ក្នSងបរpមាណេនាះ អង្ករ្របមាណ ៩៨.៦២៤ េតាន្រតAវបាននំាេចញេទៅកាន់ទីផP�រអឺរ"ុប ែដលេកើន
្របមាណ ៤៧%។ ចុចទីេនះេដើមP�ីអានបែន្ថម 
 



LOCAL	NEWS	 VOL	02 | ISSUE	01 
 

 iTrade Bulletin | 3 

E-Commerce Tax Comes into Force from April 
 
Source: Khmer Times 
 
The Cambodian government started implementing the 
collection of value-added tax (VAT) for e-commerce 
transactions in Cambodia from the beginning of April 
2022. The implementation is in response to the 
revenue collection strategy 2019-2023. Cambodia 
Digital Tech Association president Chhin Ken said, 
“While the country’s economy is turning digital, I think 
it is a good move for implementing the government’s 
policy.” “The General Department of Taxation has been 
preparing to develop the E-Filing tax system to make it 
easier for taxpayers to implement transparency and 
efficiency in accordance with tax laws and regulations 
to collect tax revenue as planned by the law,” said Eng 
Ratana, Director of Large Taxpayer Department. Click 
here to read more 
 
Pakistani Businessmen Asked to Tap Cambodian 
Market 
 
Source: Khmer Times  
 
Pakistan’s Ambassador to Cambodia Zaheeruddin 
Babar Thaheem has said that there are vast 
opportunities of promoting trade with Cambodia and 
the business community should intensify its efforts to 
take advantage of the avenues, while the embassy 
would extend all possible cooperation. Thaheem 
informed the businessmen that Cambodia imported 
most of its goods from abroad to meet its needs, 
therefore, Pakistan could export many products to 
Cambodia including textiles, garments, 
pharmaceuticals and chemicals. Speaking on the 
Islamabad Chamber of Commerce and Industry (ICCI) 
occasion, ICCI President Muhammad Shakeel Munir 
stressed that close cooperation between the 
embassies and the private sector was important to 
promote Pakistan’s exports. He pointed out that the 
Cambodian market was untapped, so the embassy 
should get information about the demand for Pakistani 
products and share it with the chambers of commerce, 
which would enable advantages for the business 
community.  Click here to read more 
 
 
 
 

Preah Vihear Durians Make Sweet Historic China 
Debut  
 
Source: Phnom Penh Post 
 
TKY Farm, a Monthong durian growing and exporting 
company in Preah Vihear province, shipped over 120 
tonnes of durian to the Chinese market via Thailand, in 
a first for Cambodia. It was done through a local 
partner who is in a partnership with a Chinese 
company. There are plans to expand exports to 500 
tonnes by 2023. TKY Farm CEO Yi Sinath said the 
company has been growing durians for eight years, 
with more than 16,000 trees planted on a 200ha plot. 
About 4,000 durian trees were harvested this year, 
with more expected next year. Going forward, Sinath 
expressed hope to export directly to China instead of 
going through a local company with partnerships with 
China and neighbouring countries. Click here to read 
more 
 
Cambodia’s Rice Exports to China up over 17 Percent 
in First Six Months of 2022 
 
Source: Xinhua 
 
Cambodia exported 168,280 tons of milled rice to 
China in the first six months of 2022, up about 17.4 
percent over the same period last year, China remained 
the largest buyer of Cambodian rice during the 
January-June period this year. According to the report, 
Cambodia exported a total of 327,200 tons of milled 
rice to 51 countries and regions around the world 
during the first half of this year, up 16.6 percent year 
on year. Of that, some 98,624 tons were shipped to the 
European market, up 47 percent. Click here to read 
more



ព័ត៌មានសកល វ"ុល០២ | េលខ០១ 
 

 iTrade Bulletin | 4 

អឺរ"ុប្របឈមវpបត្តិឧស្ម័ន ខណៈត្រមAវការេកើនេឡើងេដាយសារ 
រលកកេមៅ±Pខ្ពស់ 
 
្របភព៖  CNN Business 
 

បំពង់បង្ហ³រឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream I ្រតAវបាន
េបើកឱP�ដំេណើរការេឡើងវpញកាលពីៃថ្ងទី១៤ ែខកក្កដា បនា®Pប់
ពីបិទដំេណើរការេដើមP�ីការែថទំារយៈេពល១០ៃថ្ង។ ក៏មាន
ការេលើកេឡើងពីក្តីបារម្ភែដរថា រុសPµSីអាចនឹងប�P¶ប់ការបង្ហ³រ
ឧស្ម័នដូចែដលបានេ្រគាងទុក ជាការសងសឹកចំេពាះទណ�កម្ម
ែដលសហភាពអឺរ"ុប បានដាក់មកេលើខ្ល�នជំុវpញសំណ·ំេរឿងរុសPµSី
ឈា�Pនពានអុ៊យែ្រកន។ បំពង់ឧស្ម័នេនះផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន្របមាណ 
៥៥ លានែម៉្រតគូប ក្នSងមួយឆា\Pំ េទៅកាន់តំបន់អឺរ"ុប 
ឬ្របមាណ ៤០% ៃនការនំាចូលសរុបតាមបំពង់បង្ហ³រឧស្ម័ន
ពីរុសPµSី មកកាន់តំបន់េនះ។ ការផ្ទSះេឡើងនូវវpបត្តិថាមពលថ្មីៗ
េនះ ចំេពលែដលអឺរ"ុបកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីរលកកំេដៅេកៅ P
ហួតែហងែដលមិនធា�Pប់មានពីមុនមក។ សីតុណ�ភាពេឡើង
ខ្ពស់ បានជំរុញឱP�មានកំេណើនត្រមAវការថាមពលអគ្គិសនី
េដើមP�ីេ្របើ្របាស់មា�Pសីុន្រតជាក់។ ចុចទីេនះេដើមP�ីអានបែន្ថម 
 
សមាជិកៃន្រកុម្របេទស G20 ទាមទារេធ្វើការែកទ្រមង់អង្គការ 
WTO ស្រមាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាកឱP�កាន់ែតមានយុត្តិធម៌ 
 
្របភព៖ The Jakarta Post 
 

ខណៈេពល មានការរ¢ខានែខPµ្រចវាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពេលាក
ជាបន្តបនា®Pប់ និងតៃម្លទំនិញេឡើងៃថ្ល រដ្ឋជាសមាជិកៃន្រកុម
្របេទស G20 បានអនុម័តែផនការ េដើមP�ីេធ្វើការែកទ្រមង់អង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក (WTO)។ គណៈ្របតិភូេនៅក្នSងកិច្ច
្របជំុ្រកុមការងារពាណិជ្ជកម្ម ការវpនិេយាគ និងឧសP�ហកម្ម
េលើកទី២ (TIIWG) មានមតិឯកភាពគា\Pថា ្រកបខណ�មួយ
គួរែត្រតAវបានបេង្កើតេឡើង េដើមP�ីេដាះ្រសាយយន្តការចរចា 

ការ្រត¿តពិនិតP� និងេដាះ្រសាយវpវាទនាេពលបច្ចSបP�ន្នេនៅក្នSង
សា�Pប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ េលាក ដាÀPតមិកូ ្រប៊�ស វpតចាក់
សូណi អគ្គនាយកកិច្ចសហ្របតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ៃន្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជា្របធាន TIIWG បាននិយាយ
ថា ការែកទ្រមង់ទំាងេនះនឹងបេង្កើត្របព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរ
ជាតិ្របកបេដាយសមធម៌ ជាពិេសសស្រមាប់្របេទសកំពុង
អភិវឌPÁន៍។ ចុចទីេនះេដើមP�ីអានបែន្ថម 
 
េសដ្ឋកិច្ចធំៗជាេ្រចើននឹងធា�Pក់ចូលក្នSងវpបត្តិេសដ្ឋកិច្ចក្នSងរយៈ
េពល ១២ែខខាងមុខ  
 
្របភព៖ Straitstimes 
 

េយាងរបាយការណ៍្រកុមហុ៊ន Nomura Holdings 
េសដ្ឋកិច្ចធំៗជាេ្រចើននឹងធា�Pក់េទៅក្នSង "វpបត្តិេសដ្ឋកិច្ចផ្ទ�នៗ" 
ក្នSងរយៈេពល១២ែខខាងមុខ ខណៈេពលមានការរÂតបន្តឹង
េគាលនេយាបាយរបស់រដាOPភិបាល និងការេកើនេឡើងៃថ្លៃន
ការរស់េនៅ ែដលជំរុញឱP�កំេណើនេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាកធា�Pក់
ចុះ។ របាយការណ៍បានបÃÄPក់ថា ការេកើនេឡើងនូវសÃÅP
ែដលថាេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក កំពុងឈានចូលដល់ការធា�Pក់
ចុះ្រសបគា\Pៃនកំេណើន ឬមានន័យថា្របេទសទំាងេនាះមិន
អាចពឹងែផ្អកេលើការស្ទSះេងើបេឡើងវpញ ៃនការនំាេចញស្រមាប់
កំេណើនេសដ្ឋកិច្ចេនាះេទ បានជំរុញឱP�េយើងពPqករពីការធា�Pក់
ចុះេសដ្ឋកិច្ចផ្ទ�នៗ។ សហរដ្ឋអាេម៉រpក ្រតAវបានពPqករថា នឹង
មានការធា�Pក់ចុះេសដ្ឋកិច្ចមធP�ម បុ៉ែន្តក្នSងរយៈេពលែវងដល់ ៥ 
្រតីមាសចាប់េផ្តើមពី្រតីមាសចុងេ្រកាយៃនឆា\Pំេនះ។ េសដ្ឋវpទូ
បានេលើកេឡើងថា េសដ្ឋកិច្ចអឺរ"ុបអាចធា�Pក់ចុះកាន់ែតដុនដាប 
្របសិនេបើរុសPµSីកាត់ផា Pច់ឧស្ម័នទំាង្រសុងេទៅតំបន់េនះ។ ចុច
ទីេនះេដើមP�ីអានបែន្ថម 
 



ព័ត៌មានសកល វ"ុល០២ | េលខ០១ 
 

 iTrade Bulletin | 5 

ការេកើនេឡើងឥតឈប់ឈរៃន្របាក់ដុលា�Pរអាេម៉រpក កំពុងបង្ក
ឱP�មានសា�Pនភាពអា្រកក់ដល់បណាÇPទីផP�រហុ៊នជាង ៧១ ប៊�លាន
ដុលា�Pរអាេម៉រpក េនៅតំបន់អាសីុ  
 
្របភព៖ Bloomberg 
 

ការេកើនេឡើងឥតឈប់ឈរ ៃន្របាក់ដុលា�Pរអាេម៉រpក
បាននិងកំពុងគំរាមកំែហងដល់រ¢ហូរៃនទីផP�រភាគហុ៊ន េចញ
ពី្របេទសក្នSងតំបន់អាសីុ ែដលការណ៍េនះនឹងបំផា�Pញក្តីរ¢ពឹង
ែដលថាេសដ្ឋកិច្ចេនៅតំបន់េនះ នឹងងាកមកសភាពេដើមវpញ
េនៅឆមាសទី២ឆា\Pំេនះ។ រូបិយបណ្ណមួយចំនួនេនៅតំបន់អាសីុ
បានធា�Pក់ចុះដល់ចំណ·ចទាបបំផុត ក្នSងរយៈេពលជាង២ឆា\Pំ
មកេនះ គឺជាក្តីបារម្ភដល់ទីផP�រភាគហុ៊ន ែដលមានទំនាក់
ទំនងយា�Pងខា�Pំងជាមួយនឹងការែ្រប្រប¿ល ៃនទីផP�រប្ត³រ្របាក់។ 
ទីផP�រ ែដលមានបេច្ចកវpទPqរÉកចេ្រមើនខា�Pំងេនៅតំបន់អាសីុ 
ដូចជាកូេរ"ខាងតP�³ង និងេកាះៃតវា¤Pន់ អាចនឹងជាទីផP�ររង
េ្រគាះជាងេគ េដាយសារមូលប្រតបំណ·លសកលកាន់ែត
ខ្ពស់ និងការធា�Pក់ចុះេសដ្ឋកិច្ច បាននិងកំពុងបង្កផលប៉ះ
ពាល់ដល់ការកំណត់តៃម្លនិងត្រមAវការសកល។ ស្រមាប់
្របេទសែដលពឹងែផ្អកតិចតួចេលើការនំាេចញ តៃម្លរូបិយបណ្ណ
ក្នSង្រសុកកាន់ែតធា�Pក់ចុះ នឹងេធ្វើឱP�តុលP�ការេសដ្ឋកិច្ចជាតិ 
និង្របាក់ចំេណញរបស់្រកុមហុ៊ន កាន់ែតមានភាពដុនដាប 
្រសបេពលែដលអ្នកខ្ចី្របាក់ ទំាងរូបវន្តបុគ្គល និងសាជីវកម្ម 
នឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការសង្របាក់កាន់ែតខ្ពស់ ស្រមាប់កម្ចី
ជា្របាក់ដុលា�Pរអាេម៉រpក។ ចុចទីេនះេដើមP�ីអានបែន្ថម  
 
 
 
 
 
 
 

ធនាគារប្រមុងឥណាÊPអនុÃÅPតឱP�មានការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្ម
ឆ្លង្រពំែដនជា្របាក់រ"ូពី េដើមP�ីទាញ្របេយាជន៍ពីពាណិជ្ជកម្ម
ជាមួយរុសPµSី 
 
្របភព៖ Economic Times 
 

កាលពីៃថ្ងទី១១ ែខកក្កដា ធនាគារប្រមុងៃន្របេទស
ឥណាÊP បានអនុÃÅPតឱP�េចញវpក្កយប្រត និងការទូទាត់
ស្រមាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជា្របាក់រ"ូពី េដើមP�ីជួយស្រម¿ល
ដល់ធុរកិច្ចេទ្វភាគីកាន់ែត្របេសើរជាមួយរុសPµSី ែដលកំពុង
្របឈមមុខនឹងទណ�កម្មជាេ្រចើន ពី្របេទសេលាកខាងលិច 
េហើយេស្ទើរែត្រតAវបានកាត់ផា Pច់ពី្របព័ន្ធទូទាត់ឆ្លង្រពំែដន
ស្តង់ដាសកលនានា។ េលាក មា�Pដាន សាប់ណាវpស ្របធាន
េសដ្ឋវpទូៃនធនាគារបារ"ុដា បាននិយាយថា ការទូទាត់ពាណិជ្ជ
កម្មអន្តរជាតិជា្របាក់រ"ូពី នឹងផ្តល់នូវដំេណាះ្រសាយចំេពាះ
្របតិបត្តិការជាមួយបណាÇP្របេទសនានា ែដលេនៅេ្រកៅ្របព័ន្ធ 
SWIFT ដូចជា្របេទសរុសPµSីជាេដើម។ “យន្តការេនះនឹងជំរុញ
ពាណិជ្ជកម្មឥណាÊP ជាពិេសសការនំាចូល។ បុ៉ែន្ត បÃ�Pេនៅ
្រតង់ថា ទីផP�រជាកតា Pកំណត់អ្រតាប្ត³រ្របាក់”។ េបើតាមេលាក 
អានីនដPq�P បានឺជី អ្នកវpភាគរូបិយបណ្ណេនៅសា�Pប័នមូលប្រត 
កូតាក “យន្តការដាក់ឱP�េ្របើ្របាស់្របាក់រ"ូពីេនះអាចជួយកាត់
បន្ថយឱនភាពពាណិជ្ជកម្មឥណាÊP េដាយសារេពលេនះឥណាÊP
អាចបេង្កើនការទិញេ្របងពីរុសPµSីក្នSងតៃម្លចុះៃថ្ល”។ ចុចទីេនះ
េដើមP�ីអានបែន្ថម 
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េតើសហភាពអឺរ"ុបមានវឌPÁនភាពអ្វីខ្លះ ក្នSងការប�្ចប់ការពឹងែផ្អកេលើថាមពលរបស់រុសPµSី? 
 
្របភព៖ World Economic Forum 
 

ជាទូេទៅ រុសPµSីជា្របេទសនំាេចញឧស្ម័នធម្មជាតិឈានមុខេគ និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់េ្របងធំទី២បនា®Pប់ពីអារា¤Pប៊�សាអូឌីត។ រុសPµSី
បានកា�Pយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់េ្របង ឧស្ម័ន និងធP�³ងថ្ម ឈានមុខេគមកកាន់សហភាពអឺរ"ុប ែដលេស្មើនឹង២/៥ៃនការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន ១/៤
ៃនការែចកចាយេ្របងេឆៅ និងេស្ទើរែតពាក់កណាÇPលៃនការដឹកជ�្ជ³នឥន្ធនៈរÂងទំាងអស់ដូចជាធP�³ងថ្មជាេដើម។ ្របែហលពាក់កណាÇP
លៃនការនំាេចញេ្របងេឆៅរបស់រុសPµSីបានេទៅតំបន់អឺរ"ុបក្នSងឆា\Pំ២០២១ រួមទំាងេទៅសមាជិកមិនែមនសហភាពអឺរ"ុប ច្រកភព
អង់េគ្លស និងន័រែវស។ បណាÇP្របេទសសហភាពអឺរ"ុបបានបង់្របាក់ចំនួន ៩៩ ប៊�លានអឺរ"ូ ស្រមាប់ការនំាចូលថាមពលរបស់រុសPµSី
កាលពីឆា\Pំមុន។ សហភាពអឺរ"ុបបានចាប់េផ្តើមងាកេចញពីការេ្របើ្របាស់ឥន្ធនៈផូសីុលតំាងពីមុនេពលរុសPµSីឈា�Pនពានអុ៊យែ្រកនមក
េម្ល៉ះ។ កិច្ច្រពមេ្រពៀងៃបតងរបស់ខ្ល�នែដលបានដាក់ឱP�ដំេណើរការក្នSងឆា\Pំ២០១៩ មានបំណងកាត់បន្ថយការបេ�្ចញឧស្ម័នផ្ទះ
ក�្ចក់របស់សហភាពអឺរ"ុប្រតឹមឆា\Pំ២០៣០ និងលុបបំបាត់ការបេ�្ចញឧស្ម័នផ្ទះក�្ចក់ក្នSងតំបន់អឺរ"ុបទំាងមូល្រតឹមឆា\Pំ២០៥០។ 
េនៅៃថ្ងទី២៧ ែខមិថុនា ឆា\Pំ២០២២ រដ្ឋមhន្តីថាមពលសហភាពអឺរ"ុបបានគំា្រទចP�ប់ េដើមP�ីសនPµំសំៃចថាមពល និងេលើកកម្ពស់ការ
េ្របើ្របាស់ថាមពលកេកើតេឡើងវpញ េដាយមានេគាលបំណងទាញយក្របភពថាមពលកេកើតេឡើងវpញ្របមាណ ៤០% ្រតឹមឆា\Pំ 
២០៣០ និងកាត់បន្ថយការេ្របើ្របាស់ថាមពលឱP�បាន ៩% េលើសក្រមិតរ¢ពឹងទុក។ ចុចទីេនះេដើមP�ីអានបែន្ថម 
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Europe Braces for a Potential Gas Crisis as Historic 
Heat Wave Boosts Demand 
 
Source: CNN Business 
 
On July 14, the Nord Stream 1 pipeline is due to reopen 
after 10 days of routine maintenance work. But 
concern is building that Russia will keep the taps turned 
off in retaliation for sanctions the European Union has 
imposed since Moscow's invasion of Ukraine. The 
pipeline delivers 55 billion cubic meters of gas per year 
to Europe, or about 40% of its total pipeline imports 
from Russia. A gas crunch this week would also come 
at the worst time while Europe is sweltering under 
record heat. Soaring temperatures have pushed up 
demand for electricity to power air conditioning units.  
Click here to read more. 
 
G20 Nations Demand WTO Reforms for Fairer Global 
Trade 
 
Source: The Jakarta Post 
 
Amid ongoing disruptions to the global supply chain 
and skyrocketing commodity prices, member states of 
the Group of 20 approved plans by the current 
presidency to reform the World Trade Organization. 
Delegates in the Second Trade, Investment and 
Industry Working Group (TIIWG) Meeting are in 
consensus that a framework should be formulated to 
address the current negotiation, monitoring, and 
dispute resolution mechanism in the international 
trade body. Trade Ministry’s international trade 
cooperation director general Djatmiko Bris Witjaksono, 
who also chairs the TIIWG, said these reforms would 
create an equitable international trade system, 
particularly for developing countries. Click here to read 
more 
 
Many Major Economies to Enter Recession in Next 12 
Months: Nomura 
 
Source: Straits Times 
 
Many major economies will enter "multiple recessions" 
over the next 12 months amid tightening government 
policies and rising living costs, pushing the global 
economy into a synchronized growth slowdown, 
according to Nomura Holdings. "Increasing signs that 
the world economy is entering a synchronized growth 
slowdown, meaning countries can no longer rely on a 

rebound in exports for growth, have also prompted us 
to forecast multiple recessions," it wrote. In the US, 
Nomura forecasts a shallow but long recession of five 
quarters starting from the final quarter of this year. In 
Europe, the slump could be much deeper if Russia 
entirely cuts off gas to Europe, the economists said. 
Click here to read more 
 
Unstoppable Dollar Risks Worsening $71 Billion Asia 
Stock Exodus 
 
Source: Bloomberg 
 
The dollar’s relentless rise is threatening to trigger 
more outflows from Asia’s emerging-market shares, 
spoiling hopes of the region making a comeback in the 
second half. A gauge of Asian currencies has slumped 
to its lowest in more than two years, an ominous sign 
for equities given their strong relationship with moves 
in foreign exchange. Asia’s tech-heavy markets like 
South Korea and Taiwan look particularly vulnerable as 
higher global bond yields and recessionary headwinds 
are hurting valuations and the demand outlook. For 
less export-reliant markets, weaker local currencies 
worsen national balance sheets and company profit 
margins, as both corporate and sovereign borrowers 
suffer from higher repayments on dollar-denominated 
debt. Click here to read more 
 
RBI Allows Payments for Cross-Border Trade in Rupee, 
Move to Benefit Trade with Russia 
 
Source: Economic Times 
 
The Reserve Bank of India (RBI) on 11 July allowed 
invoicing and payments for international trade in 
rupees, potentially facilitating greater bilateral 
business with Russia that is facing a wide range of 
Western sanctions and is virtually cut off from standard 
cross-border payment platforms. "The international 
trade settlement in rupees will provide a solution to 
such transactions with countries like Russia that are out 
of the SWIFT system," said Madan Sabnavis, chief 
economist, Bank of Baroda. “This will promote trade, 
especially imports, for India. The critical part will, 
however, be the determination of the exchange rate 
that will be decided by the market." “The RBI move 
could help narrow the trade deficit as New Delhi can 
now increase the share of Russian oil purchases at a 
discounted price," said Anindya Banerjee, currency 
analyst, Kotak Securities. Click here to read more 
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What Progress Is the EU Making on Ending Its Reliance on Russian Energy? 
 
Source: World Economic Forum 
 
Russia has historically been the world’s leading exporter of natural gas and the second-largest oil supplier after Saudi 
Arabia. It has also been the EU’s leading supplier of imported oil, gas and coal, accounting for two-fifths of gas supplies, 
a quarter of crude oil deliveries and almost half of all shipments of solid fuel, such as coal. Around half of Russia’s 
crude oil exports went to Europe in 2021, including to non-EU members the UK and Norway. EU countries paid €99 
billion for Russian energy imports last year. The EU had already begun a shift away from fossil fuels before Russia’s 
invasion of Ukraine. Its Green Deal, launched in 2019, aims to more than halve EU greenhouse gas emissions by 2030 
and take Europe to net-zero by 2050. On 27 June, EU energy ministers backed laws to save energy and promote 
renewables, with aims to derive 40% of renewables sources by 2030 and cut energy consumption by 9% against 
expected levels. Click here to read more 
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េតើកម្ព)ជា មានលទ្ធភាពេចៀសផុតពីវិបត្តិស្ថិរតាផរណាក្ន)ងបរGបទអសន្តិសុខេស3IJងសកលែដរឬេទ? 
	

េសរÉ បូរាេព្រជ1	
សនេ្រដ មុហាÌPន ថាងកាវា¤Pលូ2	

	
១. ពីវpបត្តិអសន្តិសុខេសP��ងអាហារេទៅវpបត្តិបំណ·ល 

េសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក បាននិងកំពុងឋិតក្នSងសា�Pនភាពរអាក់រអួល ែដលបណាÇPលមកពីបÃ�PែខPµសងា¥Pក់ផ្គត់ផ្គង់រំាងស្ទះេដាយ
ជំងឺរាតតP�ត និងជេមា�Pះអុ៊យែ្រកន-រុសPµSី។ ្របេទសអភិវឌPÁន៍ជាេ្រចើន កំពុងជួប្របទះនឹងការេកើនេឡើងៃនអតិផរណា ែដលមិនធា�Pប់មាន
ពីមុនមក និងការធា�Pក់ចុះៃនេសដ្ឋកិច្ច។ តៃម្លេសP��ងអាហារ បានេកើនដល់ក្រមិតខ្ពស់មិនធា�Pប់មាន ែដលបណាÇPលមកពីកតា PរួមផPµំ
មួយចំនួនដូចជា ការអនុវត្តទណ�កម្មេសដ្ឋកិច្ច ភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្ម និងអាកាសធាតុមិនអំេណាយផល ែដលវpបត្តិេសP��ង
អាហារ អាចគំរាមកំែហងដល់សកម្មភាពេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក។ េនះគឺជាបÃ�P្របឈមទំាងេពលបច្ចSបP�ន្ននិងអនាគត ែដលគួរែត
ជា្របធានបទស្រមាប់ការពិភាកP�ក្នSងចំេណាមរដាOPភិបាលនានាជំុវpញពិភពេលាក េ្រពាះផលវpបាកែផ្នកនេយាបាយអាចនឹងប៉ះពាល់
ដល់ការផ្គត់ផ្គង់និងៃថ្លេសP��ងអាហារ។ រាជរដាOPភិបាល កម្ពSជាផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនេលើតៃម្លអគ្គិសនី ខណៈែដល្របេទសមួយចំនួនបាន
ដំេឡើងៃថ្លអគ្គិសនីេទ្វរដង។ ការធា�Pក់ចុះៃនផលិតផលក្នSង្រសុកសរុបរបស់កម្ពSជា មិនែមនបណាÇPលមកពីការេកើនេឡើងៃនៃថ្លេសP��ង
អាហារែតមួយមុខេនាះេទ ែតក៏បណាÇPលមកពីការេកើនេឡើងនូវៃថ្លេ្របងឥន្ធនៈ និងជីកសិកម្មផងែដរ។ េទាះបីជាៃថ្លនំាចូល្រសូវ
សាលីនិងេ្របងធ��ជាតិមានការេកើនេឡើងក៏េដាយ ក៏្រសូវសាលីមិនែមនជា្របភពអាហារចំាបាច់ែដល្របជាជនកម្ពSជា្រតAវការេនាះ
េទ ខណៈែដលអង្ករជាអាហារចំាបាច់និងមាន្រគប់្រគាន់ េដើមP�ីទប់ទល់នឹងវpបត្តិេសP��ងអាហារេនះ។ េទាះជាយា�Pងណាក៏េដាយ ការ
នំាេចញេសP��ងអាហារកម្ពSជា កំពុង្របឈមនឹងបÃ�P េដាយសារការេកើនេឡើងៃថ្លេ្របងឥន្ធនៈ ែដលេធ្វើឱP�ៃថ្លដឹកជ�្ជ³នក្នSង្រសុកនិង
អន្តរជាតិមានការេកើនេឡើងែដរ។ ខណៈែដលវpបត្តិសកល នឹងេធ្វើឱP�េសដ្ឋកិច្ចកម្ពSជាធា�Pក់ចុះក្រមិតមធP�ម ការជះឥទ្ធិពលអវpជ្ជមាន
េទៅេលើការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និងវpបត្តិេសP��ងអាហារអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិេសសតំបន់ជនបទ។	

ជេមា�Pះអុ៊យែ្រកន-រុសPµSី បានជះឥទ្ធិពលេដាយផា®Pល់ ឬ្របេយាលេទៅេលើការេកើនេឡើងៃថ្លេ្របង ឧស្ម័ន  ទំនិញកសិកម្ម ជី និង
វត្ថSធាតុេដើមេផPµងៗេទៀត។ ដូេច្នះ វាពិតជាមិនអាច្របែកកបានេទថា ការេកើនេឡើងអតិផរណានាេពលថ្មីៗេនះ គឺឆ្លSះបÃÄPំងពី
្រពឹត្តការណ៍ជេមា�Pះអុ៊យែ្រកន-រុសPµSីែដលកំពុងេកើតេឡើងេនៅអ៊Îរ"ុបខាងេកើត។ ជាឧទាហរណ៍ ៃថ្លឧស្ម័នធម្មជាតិសហរដ្ឋអាេម៉រpក បាន
េកើនេឡើងបីដងក្នSងបុ៉នាÏPនែខកន្លងមកេនះ ែដលបណាÇPលមកពីការេកើនេឡើងមហិច្ឆតារបស់អាេម៉រpកក្នSងការនំាចូលឧស្ម័នអាេម៉រpក
េទៅកាន់តំបន់អឺរ"ុប ជំនួសឱP�ការនំាចូលឧស្ម័នពីរុសPµSី  ែដលជាលទ្ធផលបណាÇPលឱP�ៃថ្លឧស្ម័នក្នSង្រសុក េកើនេឡើងពីេ្រពាះសមត្ថភាព
នំាេចញរបស់អាេម៉រpក េនៅមានក្រមិត។ េនះបងា�Pញថា បÃ�Pែដលេកើតេឡើងេនៅែផ្នកមាÑPងៃនពិភពេលាក អាចនឹងជះឥទ្ធិពលេលើ
កតា Pៃថ្លក្នSង្របេទសដ៏ៃទេទៀត េបើេទាះបីជា ទីផP�ររបស់្របេទសទំាងេនាះេនៅឆាÒPយពីគា\Pក៏េដាយ។ ក្នSងបរpបទ	 	សមាហរណកម្ម
ជាសកលេនះ េយើងនឹងបន្តេមើលេឃើញពីផលវpបាក និងឥទ្ធិពល ែដលេកើតេចញពីសhងាÔPមអុ៊យែ្រកន និងការរំាងស្ទះៃនែខPµ្រចវាក់
ផ្គត់ផ្គង់េផPµងេទៀត ដូចជា េគាលនេយាបាយកូវÉដសូនP�របស់ចិន ែដលបង្កឱP�មានភាពតានតឹងេលើែខPµ្រចវាក់ផ្គត់ផ្គង់ទូទំាងអាសីុ 
និងសមាÕPធៃថ្លកាន់ែតធ្ងន់ធ្ងរទូទំាងពិភពេលាក។	

	

 
1 អនុរដ្ឋេលខាធិការ ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 
2 ទី្របឹក<=្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ជាសា@សាA<ចារ<CសាកលវEទ<Fល័យសាន់េវ 
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បែន្ថមេលើបÃ�Pអសន្តិសុខេសP��ង ការេកើនតៃម្ល្របាក់ដុលា�Pរអាេម៉រpកបានដាក់បន្ទSកបែន្ថមេលើបន្ទSកបំណ·ល និងអ្រតាការ្របាក់

របស់្របេទសកំពុងអភិវឌPÁន៍េនៅពិភពេលាក។ ការព្រងឹង្របាក់ដុលា�Pរ មានន័យថា បំណ·លជា្របាក់ដុលា�Pរមានតៃម្លៃថ្លជាងមុន 
ែដលេនះមានន័យថា ្របេទសកំពុងអភិវឌPÁន៍មួយចំនួន្រតAវ ចំណាយកាន់ែតេ្រចើន េដើមP�ីទូទាត់បំណ·លរបស់ពួកេគ។ ភាពរÂងមំាៃន
្របាក់ដុលា�Pរអាេម៉រpក និងការេកើនេឡើងអ្រតាការ្របាក់សកល បានបេង្កើនៃថ្លេដើមទុនរបស់កម្ពSជា ែដលេធ្វើឱP�កំេណើនវpនិេយាគធា�Pក់
ចុះ។ ការេធ្វើឱP�្របេសើរេឡើងៃនអតុលP�ការ គឺមានសារសំខាន់ស្រមាប់ការសា Pរេឡើងវpញៃនេសដ្ឋកិច្ច ជាពិេសស ការផ្គត់ផ្គង់េកើនេឡើង 
េដើមP�ីបំេពញត្រមAវការ ជាជាងត្រមAវការមិនទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់្រគប់្រគាន់។ អតុលP�ការេនះ បានបេង្កើនសមាÕPធអតិផរណា េហើយ
ធនាគារកណាÇPល កំពុងរÂតបន្តឹងេគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថS េដាយការដំេឡើងអ្រតាការ្របាក់ េហើយរÂតបន្តឹងលក្ខខណ�ហិរ��វត្ថS។ 
ជាលទ្ធផល វpធានការទំាងេនះនឹងរÂតតP�ិតសកម្មភាពអាជីវកម្ម េនៅក្នSងបរpបទអតិផរណាខ្ពស់ េដាយអ្នកេ្របើ្របាស់ នឹងមាន ការ្របុង
្របយ័ត្ន ក្នSងការទិញ េហើយអាជីវកម្ម នឹងមានការ្របុង្របយ័ត្នចំេពាះការវpនិេយាគនិងែផនការជួលបុគ្គលិក ែដលជាលទ្ធផលនឹងេធ្វើ
ឱP�មានការធា�Pក់ចុះេសដ្ឋកិច្ចជាសកលែដលឈានដល់វpបត្តិស្ថិរតាផរណា (Stagflation)។	

-៦,០០ -៤,០០ -២,០០ ០,០០ ២,០០ ៤,០០ ៦,០០ ៨,០០ ១០,០០ ១២,០០ ១៤,០០ 

អតិផរ,រួម 

ម/0ប23រនិងេភសជ:ៈ<=>ន?តិ2ល់កុល 

េភសជ:ៈ2ល់កុល DE>ំជក់ និងេGគឿងGសវKង 

សេមLMកបំNក់និងែស>Pកេជើង 

លំេRSន ទឹក អគVិសនី ឧសY័ន និងេGបងឥន\នៈេផ>]ងៗ 

_រផVត់ផVង់េGគឿងស`a>រKមនិង_រជួសជុលសbc>រលំេRSន 

សុខeព 

ដឹកជh:0ន 

ទូរគមjគមន៍ 

_រកំlនmនិងវប>Pធម៌ 

អប់រp 

េeជនីយrs>ន 

ទំនិញនិងេសuេផ>]ងៗ 

Gបភព៖ វwទ>xly>ន?តិសzិតិ

អតិផរ&'បចឆំន -ំម'បេភទផលតិផល (គិតជភគរយ)

២០២២ ២០២១ ២០២០ ២០១៩ 
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២. ហានិភ័យស្ថិរតាផរណា	

អ្នកេ្របើ្របាស់ចំណាយតិចជាងមុន េនៅេពលែដលកំេណើន្របាក់ឈ្ន�ល ្រតAវបានស្រម¿ល្រសបតាមក្រមិតអតិផរណា 
ែដលតាមពិតេទៅ ្របាក់ឈ្ន�លពិតជាធា�Pក់តៃម្ល េបើេធៀបេទៅនឹងអំណាចៃនការទិញ ឬៃថ្លៃនការរស់េនៅ។ ជាលទ្ធផល អ្នកេ្របើ្របាស់
មានលទ្ធភាពចំណាយតិច អាជីវកម្មនឹងមិនសូវមាន លទ្ធភាពវpនិេយាគ និងជួលបុគ្គលិក ែដលទំាងេនះនឹងេធ្វើឱP�សកម្មភាពេសដ្ឋកិច្ច 
មានការថយចុះបន្តិចម្តងៗ។ ការណ៍េនះ នឹងបណាÇPលឱP�មានកំេណើនផលិតភាពយឺតយា�Pវ និងក្រមិតជីវភាពរស់េនៅធា�Pក់ចុះ ដូចអ្វី
ែដលរដាOPភិបាល និងធនាគារកណាÇPលភាគេ្រចើនេនៅជំុវpញពិភពេលាកពPqយាមេចៀសវាង។ ពួកេគពPqយាមេចៀសវាងការជាប់គំាង 
ែដលជាការជាប់គំាងេសដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការេកើនេឡើងទំាងៃថ្លទំនិញេ្របើ្របាស់និងកំេណើន្របាក់ឈ្ន�ល។ កង្វល់ចមP�ងស្រមាប់អ្នក
បេង្កើតេគាលនេយាបាយ គឺេដើមP�ីធានាថាការរ¢ពឹងទុកអតិផរណា្រតAវបានរកP�ទុកក្នSងក្រមិតមធP�មេទៅទាប និងេចៀសវាងសា�Pនភាព
ែដលមនុសPµរ¢ពឹងថា អតិផរណាេនៅែតខ្ពស់ែដលបេង្កើនហានិភ័យៃនស្ថិរតាផរណា	(Stagflation)។	

	

 
	
ខណៈែដល្របេទសមួយចំនួន អាចនឹងខិតេទៅរកហានិភ័យៃនស្ថិរតាផរណា (Stagflation)  បុ៉ែន្តកម្ពSជាមិនទាន់ដល់

ដំណាក់កាលេនាះេនៅេឡើយេទ។ អ្វីែដលសំខាន់ គឺែស្វងរកេដើមេហតុែដលបណាÇPលឱP�មានគមា�Pតរវាង្របាក់ឈ្ន�ល និងៃថ្លចំណាយ 
និងរេបៀបែដលេយើងអាចទប់សាÌPត់បÃ�PទំាងេនាះមិនឱP�េកើតមានេឡើង។ ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរ��វត្ថS និងធនាគារជាតិៃនកម្ពSជា 
បានសហការយា�Pងជិតស្និតក្នSងការតាមដាន ្រត¿តពិនិតP�សា�Pនភាពហិរ��វត្ថS និងដាក់េចញនូវកិច្ចអន្តរាគមន៍ចំាបាច់នានា ក៏ដូចជា
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តសំខាន់ៗក្នSងចរpតជាេគាលនេយាបាយ េដើមP�ីធានាបាននូវស្ថិរភាពមា�P្រកAេសដ្ឋកិច្ច និងរកP�ស្ថិរភាពអ្រតាប្ត³រ្របាក់
ែដលអាច្រគប់្រគងបាន េដើមP�ីេចៀសវាងនូវហានិភ័យនានាែដលនំាឱP�េសដ្ឋកិច្ចជាតិេនៅជាប់គំាង ខណៈែដលអតិផរណាេកើនេឡើង។ 
្រកសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់េចញនូវយុទ្ធសាhស្តមួយចំនួន រួមទំាងយុទ្ធសាhស្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពSជាដំណាក់កាលទី២ 
(២០១៩-២០២៣) ែដលមានរ¢េលចនូវេគាលនេយាបាយពាណិជ្ជកម្ម និងសមាហរណកម្មតំបន់ េដើមP�ីធានាថា កម្ពSជារកP�បាន

១៨២ 

១៩០ 
១៩២ 

១៩៤ 
៧,០៦ 

៤,៤០ 

១,០៥ ១,០៤ 
០ 

២ 

៤ 

៦ 

៨ 

១៧៥ 

១៨០ 

១៨៥ 

១៩០ 

១៩៥ 

២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 

!បភព៖ !កសួង*រ,រនិងបណ01ះប345លវ89:5ជីវៈ

*
គ
រយ

គិ
ត
0
ដ
ុ3
45រ6
េម៉
រ:ក

កំេណ% ន'បក់ឈនលួអបបបរម'បចឆំន រំបសក់មពុជ (២០១៩-២០២២)

<=ក់ឈ@Aល<បDំFG5 ំ អ<Iកំេណើន<=ក់ឈ@Aល<បDំFG5 ំ
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នូវភាព្របកួត្របែជង និងការេធ្វើពិពិធកម្មទីផP�រស្រមាប់ផលិតផលក្នSង្រសុក តាមរយៈការអនុវត្តេគាលនេយាបាយជួយស្រម¿ល
ដល់សហ្រគាស និងអាជីវកម្មក្នSង្រសុក ការេធ្វើកំែណទ្រមង់ចP�ប់ និងការចរចាេបើក្រចកទីផP�រស្រមាប់ទំនិញកម្ពSជា ជាេដើម។ 
កិច្ច្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មេសរÉកម្ពSជា-ចិន (CCFTA)	និងកិច្ច្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ្ឋកិច្ច្រគប់្រជុងេ្រជាយតំបន់	(RCEP)	បានចូល
ជាធរមានកាលពីៃថ្ងទី០១ ែខមករា ឆា\Pំ២០២២។ េដាយែឡក កិច្ច្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មេសរÉកម្ពSជា-កូេរ" (CKFTA) ្រតAវបានចុះ
ហត្ថេលខាជាផ្ល³វការេនៅកម្ពSជាកាលពីែខមករា ឆា\Pំ២០២២ និង្រតAវបានេគរ¢ពឹងថានឹងចូលជាធរមានេនៅេពលខាងមុខ។ ការសិកP�
្រសាវ្រជាវរបស់វpទPqសា�Pន្រសាវ្រជាវេសដ្ឋកិច្ចស្រមាប់អាសា×Pន និងអាសីុបូពាØP (ERIA)	បានបងា�Pញថា េ្រកាមកិច្ច្រពមេ្រពៀង RCEP កម្ពSជា
នឹងទទួលបានកំេណើនៃនការនំាេចញ្របចំាឆា\Pំចំនួន ៧,៣% សកម្មភាពវpនិេយាគេកើនេឡើង្របមាណ ២៣,៤% និងផលិតផលក្នSង
្រសុកសរុបេកើនេឡើង្របមាណ ២% ។	
	
៣. េតើការដំេឡើងអ្រតាការ្របាក់របស់ធនាគារកណាÇPលអាេម៉រpក ប៉ះពាល់ដល់កម្ពSជា ែដលជា្របេទសមានដុលា�Pរូបនីយកម្មខ្ពស់ែដរឬេទ? 

ធនាគារកណាÇPលភាគេ្រចើន មានការ្រព¿យបារម្ភអំពីអ្រតាប្ត³រ្របាក់ ពីេ្រពាះេគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថS្រតAវបានអនុវត្តតាមរយៈ
ទីផP�រហិរ��វត្ថS។ សា�Pនភាពហិរ��វត្ថSកាន់ែតធូររលុង បង្កភាពងាយរងេ្រគាះែផ្នកហិរ��វត្ថS ែដលគំរាមកំែហងដល់ស្ថិរភាពៃថ្ល។ 
េគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថS្រតAវបានជះឥទ្ធិពលេដាយអ្រតាប្ត³រ្របាក់ និងលក្ខខណ�ហិរ��វត្ថSក្នSង្រសុក។ ្របសិនេបើរូបិយវត្ថSធា�Pក់ចុះ 
ធនាគារកណាÇPលអាច្របឈមនឹងការេកើនេឡើងអតិផរណា និងការ្រសុតចុះៃនែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច។ ការេឡើងៃថ្លរូបិយវត្ថSអាចកាត់បន្ថយ
អតិផរណា ខណៈេពលែដលបន្ធ³របន្ថយលក្ខខណ�ហិរ��វត្ថS អាចបេង្កើនភាពងាយរងេ្រគាះក្នSងរយៈេពលមធP�ម។ ហានិភ័យស្ថិរភាពៃថ្ល
រយៈេពលែវង ្រតAវបានបÃÄPក់េដាយហានិភ័យស្ថិរភាពហិរ��វត្ថS ដូេច្នះធនាគារកណាÇPល្រតAវែតមានតុលP�ភាពរវាងទិន្នផលរយៈេពល
ខ្លី និងមធP�ម និងស្ថិរភាពៃថ្ល។	

ធនាគារកណាÇPលេស្ទើរជំុវpញពិភពេលាក កំពុងអនុវត្តេគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថSរÂតតP�ិត ជាពិេសសេនៅេពលែដលផលបច្ច័យ
ៃនអ្រតាប្ត³រ្របាក់បរេទសរបស់ធនាគារកណាÇPលអាេម៉រpក មានេលP�Ùនេលឿនជាង្របេទសដៃទ។ តៃម្លៃនរូបិយបណ្ណសំខាន់ េៗផPµងេទៀត
េនៅក្នSង្របេទសដៃទ នឹងធា�Pក់ៃថ្ល ្របសិនេបើធនាគារកណាÇPលទំាងេនាះមិនដំេឡើងអ្រតាការ្របាក់ ឬអនុវត្តេគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថS
រÂតតP�ិតឱP�បានេលឿន ដូចែដលធនាគារកណាÇPលអាេម៉រpកបានេធ្វើេនាះេទ។ ការធា�Pក់ៃថ្លៃនរូបិយបណ្ណ បងា�Pញពីការេកើនេឡើងក្រមិត
អតិផរណាខ្ពស់េដាយសារតៃម្លនំាចូលេកើនេឡើង ែដលអាចេធ្វើឱP�មានភាពស្មSគសាÏPញស្រមាប់បណាÇP្របេទស ែដលមានេសដ្ឋកិច្ច
េបើកចំហតូចៗ ដូចជា្របេទសែដលមានេសដ្ឋកិច្ចកំពុងរÉកលូតលាស់ជាេដើម។ េនៅក្នSងបរpបទៃនេគាលនេយាបាយសកលែដល
្របទាក់្រកឡាគា\Pេលើសពីការរ¢ពឹងទុក េគាលនេយាបាយរÂតតP�ិតណាមួយ នឹងមានឥទ្ធិពលដល់ការផា�Pស់ប្ត³រក្រមិតអតិផរណាទូទំាង
សកល។ សÃÅPណដំបូងៃនកំេណើនត្រមAវការថយចុះ េលចេចញេនៅក្នSងវpស័យែដលពឹងែផ្អកខា�Pំងេលើអ្រតាការ្របាក់។ សÃÅPណ
េនះក៏បានប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ�ហិរ��វត្ថS ែដលអាចបន្តប៉ះពាល់ដល់ត្រមAវការទំាងេនាះ។ េនៅេពលត្រមAវការមានការថយចុះ 
្របេទសនានានឹងពPqយាមេធ្វើឱP�មានតុលP�ភាពេឡើងវpញរវាងត្រមAវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ ែដលកាត់បន្ថយសមាÕPធៃនអតិផរណា និង
ការពារេសដ្ឋកិច្ចមិនឱP�មានការផា�Pស់ប្ត³រពីរបបអតិផរណាក្រមិតមធP�ម េទៅជារបបអតិផរណាខ្ពស់ ែដលទំាងេនះទាមទារឱP�មាន
សកម្មភាពសំខាន់ៗបែន្ថមេទៀត េដើមP�ីចាកេចញពីបÃ�Pទំាងេនាះ។	

កម្ពSជា ្របកាន់នូវរបបេសដ្ឋកិច្ចដុលា�Pរូបនីយកម្មខ្ពស់ ែដល្របាក់ដុលា�Pរ្រតAវបានេ្របើ្របាស់េស្ទើរែត្រគប់្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច
និងហិរ��វត្ថS ជាពិេសស្របតិបត្តិការនំាេចញ-នំាចូល ែដលជាេហតុេធ្វើឱP�លក្ខខណ�ឥណទានកាន់ែតតឹងរុÂងស្រមាប់្របេទសកម្ពSជា។ 
វpនិេយាគិនចាប់េផ្តើមែស្វងរកការបណាÇPក់ទុនជា្របាក់ដុលា�Pរ ែដលនឹងផ្តល់ផលចំេណញខ្ពស់ជាង្រទពP�សកម្មែដលជារូបិយបណ្ណ
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េផPµងេទៀត បុ៉ែន្តការនំាេចញរបស់កម្ពSជា អាចនឹងធា�Pក់ចុះ្របសិនេបើ្របាក់ដុលា�Pរអាេម៉រpកេឡើងៃថ្ល។ ្របាក់អឺរ"ូបានធា�Pក់ចុះ េដាយសារ
ែតការ្រព¿យបារម្ភកាន់ែតខា�Pំងេឡើងេទៅេលើ្របេទសទំាង១៩េនៅក្នSងសហភាពអឺរ"ុបែដលេ្របើ្របាស់រូបិយបណ្ណេនាះ នឹងធា�Pក់ចូលក្នSង
វpបត្តិេសដ្ឋកិច្ច។ ្របការេនះជះឥទ្ធិពលដល់ជ�្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពSជាជាមួយៃដគូពាណិជ្ជកម្ម ជាពិេសសជាមួយសហភាពអឺរ"ុប 
េដាយសារ្របាក់អឺរ"ូធា�Pក់ចុះ េធ្វើឱP�ការនំាចូលេទៅកាន់អឺរ"ុបមានតៃម្លៃថ្ល។ ភាពរÂងមំាៃន្របាក់ដុលា�Pរ មិនអនុេ្រគាះស្រមាប់អ្នកនំាេចញ
េទៅកាន់ៃដគូពាណិជ្ជកម្មេផPµងេទៀត ែដលជាេហតុេធ្វើេអាយប៉ះពាល់ដល់ែខPµ្រចវាក់តៃម្លសកល ជាពិេសសចំេពាះអ្នកនំាេចញែដល
ពឹងែផ្អកខា�Pំងេលើ្របាក់ដុលា�Pរ។	

	

	
	
្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរ��វត្ថS និងធនាគារជាតិៃនកម្ពSជា បានសហការគា\PេដើមP�ីរកP�ស្ថិរភាពតៃម្ល។ េដើមP�ីរកP�ស្ថិរភាពតៃម្ល 

ធនាគារជាតិ នឹងេ្របើ្របាស់េគាលនេយាបាយអ្រតាប្ត³រ្របាក់ និងមេធPqបាយផ្គត់ផ្គង់្របាក់។ ដូចគា\Pេនះែដរ ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរ��វត្ថS នឹងេធ្វើអន្តរាគមន៍តាមរយៈការឧបត្ថម្ភធន ការេលើកទឹកចិត្តសារេពើពន្ធ និងទ្រមង់េផPµងេទៀតៃនការបេង្កើតអនុេ្រគាះឥណទាន
បែន្ថមេទៀត េដើមP�ីែកត្រមAវភាពបរាជ័យទីផP�រែដលដាក់សមាÕPធយា�Pងខា�Pំងេទៅេលើក្រមិតតៃម្ល ែដលជាការប៉ះពាល់េដាយផា®Pល់ដល់
ជីវភាពរស់េនៅទូេទៅរបស់្របជាជន។ ដុលា�Pរូបនីយកម្មខ្ពស់ បានេធ្វើេអាយរូបិយវត្ថSក្នSង្រសុកបានធា�Pក់ៃថ្ល េហើយមិនអាចកា�Pយជាអ្នក
ផ្តល់កម្ចីជាចុងេ្រកាយបានេទ។ ធនាគារកណាÇPលអាេម៉រpកបាននិងកំពុងដំេឡើងអ្រតាការ្របាក់របស់ខ្ល�ន ដូេច្នះធនាគារនានារបស់
កម្ពSជា ែដលផ្តល់្របាក់កម្ចី និង្របាក់បេ��ើជារូបិយបណ្ណដុលា�Pរអាេម៉រpកក្នSងបរpមាណយា�Pងេ្រចើនេនៅក្នSងប�្ជីតុលP�ការ គឺងាយ
្របឈមនឹងការេកើនេឡើងៃនការបាត់បង់ឥណទាន ក៏ដូចជាមានសមាÕPធេលើ្របាក់ចំេណញ និងសន្ទនីយភាព ្របសិនេបើតៃម្លរូបិយបណ្ណ
ក្នSង្រសុកធា�Pក់តៃម្ល យា�Pងគំហុក។ ដុលា�Pរូបនីយកម្មខ្ពស់ ក៏បានេធ្វើឱP�មានអស្ថិរភាពហិរ��វត្ថSក្នSងកំឡSងេពលវpបត្តិ េដាយសារែត
ធនាគារកណាÇPលខ្វះទុនប្រមុងរូបិយប័ណ្ណបរេទស េដើមP�ីធានាធនាគារេនៅេពលកង្វះ្របាក់ដុលា�Pរ។ េទាះជាយា�Pងណាក៏េដាយ 
ធនាគារជាតិកម្ពSជាបានបÃÄPក់ថា កម្ពSជាមានទុនប្រមុងរូបិយបណ្ណបរេទស “ខ្ពស់” ែដលនឹងគំា្រទដល់ការអនុវត្តេគាល
នេយាបាយអ្រតាប្ត³រ្របាក់។ េនៅេពលអ្រតាប្ត³រ្របាក់រវាងរូបិយវត្ថSក្នSង្រសុក និងរូបិយបណ្ណដុលា�Pរអាេម៉រpក អាចរកP�បាននូវស្ថិរភាព វា
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សហ-ពអឺរ2ុ ប  មិនែមនសហ-ពអឺរ2ុ ប  តំបន់ អឺ រ2ុ ប  សហរដ=>េម៉ រAក  ពិភពេDក  

Eបភព៖ ITC Trade Map និងអគIJយកLMNនគយនិងរដ=ករកមOPQ

ករនេំចញរបស់កមពុជ  (២០១៩ -២០២២  គិតជ7នដុ7: រ;េម៉រកិ)

២០១៩ ២០២០ ២០២១ មិថុJ-២០២២ 
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នឹងជួយជំរុញអំណាចៃនការទិញ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ៃនការេកើនេឡើងអតិផរណា និងរកP�បាននូវទំនុកចិត្តេលើស្ថិរភាពមា�P្រកA
េសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពSជា។	

បដិដុលា�Pរូបនីយកម្ម េនៅែតជាេគាលេដៅចុងេ្រកាយរបស់រាជរដាOPភិបាលកម្ពSជា ែដលេនៅក្នSងេនាះ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរ��វត្ថS 
េនៅែតេប្តជាÛPចិត្តក្នSងការេលើកទឹកចិត្តដល់ការេ្របើ្របាស់្របាក់េរៀល តាមរយៈការ្រគប់្រគងហិរ��វត្ថSសាធារណៈ និងការ្រគប់្រគងេគាល
នេយាបាយសារេពើពន្ធ។ ក្នSងអំឡSងេពលៃនជំងឺរាតតP�តេនះ រាជរដាOPភិបាលបានអនុវត្តវpធានការអន្តរាគមន៍ជាេ្រចើន េដើមP�ីគំាពារ
អាយុជីវpតរបស់្របជាជន រួមទំាងកម្មវpធីេផ្ទរសាច់្របាក់ ែដល្រតAវបានបេ�្ចញជា្របាក់េរៀលផងែដរ។ មPq�Pងវpញេទៀត ធនាគារជាតិ
ៃនកម្ពSជាបានចាប់េផ្តើមអនុវត្តវpធានការេគាលនេយាបាយេផPµងៗ េដាយែផ្អកេលើយន្តការទីផP�រ េដើមP�ីេលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់
្របាក់េរៀលក្នSងេសដ្ឋកិច្ច។ ការអភិវឌPÁ្របព័ន្ធទូទាត់េអឡិច្រតAនិក និងេគាលនេយាបាយេផPµងេទៀតដូចជា “ការទូទាត់េលឿន”	“ការ
ទូទាត់លក់រាយ”	 “បាគង”	 និង្របព័ន្ធទូទាត់េអឡិច្រតAនិកេផPµងេទៀត បានេធ្វើឱP�ការទូទាត់្របាក់េរៀលកាន់ែតងាយ្រសួល និង
សនPµំសំៃច។ េលើសពីេនះេទៀត ធនាគារជាតិៃនកម្ពSជា បានេ្របើ្របាស់ ការេដញៃថ្ល្របតិបត្តិការផ្ដល់សន្ទនីយភាពេដាយមានការ
ធានា (LPCO)	 ែដលជាឧបករណ៍ហិរ��វត្ថSផ្តល់្របាក់កម្ចីជារូបិយវត្ថSក្នSង្រសុកដល់សា�Pប័នហិរ��វត្ថS។ េនៅេពលអនាគត ការេ្របើ
្របាស់្របាក់េរៀលនឹងបន្តជាធាតុផPµំដ៏សំខាន់បំផុតៃន្របព័ន្ធហិរ��វត្ថSសាធារណៈរបស់កម្ពSជា។	

	
៤. េសចក្ដីសន្និដាOPន	

េទាះបីជាការរកP�អតិផរណា នំាមកនូវហានិភ័យមួយចំនួន កម្ពSជាក៏េនៅមានឱកាសេដើមP�ីយកចិត្តទុកដាក់េលើវpស័យឯកជន។ 
េពលែដល្របាក់ឈ្ន�ល និងៃថ្លរស់េនៅកំពុងេកើនេឡើង ស្ថិរតាផរណា (Stagflation) េធ្វើឱP�មានផលវpបាកចំេពាះបរpយាកាសធុរកិច្ច។ 
ទន្ទឹមនឹងេនាះ េដាយសារែតនិកម្មភាពខ្ពស់ និងកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចយឺតយា�Pវ ធុរកិច្ចអាចេ្របើកាលៈេទសៈេនះេដើមP�ីវាយតៃម្លពី
្របតិបត្តិការ និងេធ្វើការផា�Pស់ប្ដ³រេដើមP�ីឱP�មានភាព្របកួត្របែជងកាន់ែតខា�Pំង។ ធុរកិច្ចអាចចំេណញេពលេវលានិងថវpកា េដាយអនុវត្ត
បេច្ចកវpទPqព្រងឹងផលិតភាព។ វpស័យឯកជន អាចគិតគូការវpនិេយាគនាេពលអនាគតេដើមP�ីបេង្កើនផលិតភាព និងេ្រតៀមស្រមាប់
ការធា�Pក់ចុះនូវសកម្មភាពេសដ្ឋកិច្ច សុខុមាលភាព និងវpបត្តិភស្តSភារកម្ម។ ្របសិនេបើបរpយាកាសធុរកិច្ចអនុវត្តតាមេគាលេដៅេនះ 
េយើងអាចេចៀសវាងវpបត្តិធុរកិច្ច និងវpបត្តិេសដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរ ក៏ដូចជាទសPµនវpស័យេសដ្ឋកិច្ចកាន់ែតរÂងមំា កំេណើនផលិតភាពកាន់ែតខ្ពស់ 
ជីវភាព រស់េនៅកាន់ែត្របេសើរ និងកំេណើនជាសកា±Pនុពលរយៈេពលែវងកាន់ែតរÂងមំា ែដលទំាងអស់េនះមានសារសំខាន់ណាស់
ស្រមាប់សកម្មភាពេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក។	

តាមរយៈ្របព័ន្ធហិរ��វត្ថS ការែ្រប្រប¿លអ្រតាប្ត³រ្របាក់អាចមានផលប៉ះពាល់រយៈេពលខ្លី និងមធP�មខុសៗគា\Pេទៅេលើអតិផរណា។ 
ការេឡើងៃថ្លៃនអ្រតាប្ត³រ្របាក់អាចជាអតិផរណាក្នSងរយៈេពលខ្លី បុ៉ែន្តអាចបង្កហានិភ័យសាច់្របាក់ងាយ្រសួល បេង្កើនហានិភ័យៃន
រ¢ហូរេចញមូលធនធំ និងការធា�Pក់ចុះៃនអ្រតាប្ត³រ្របាក់នាេពលអនាគត ែដលគំរាមកំែហងដល់ស្ថិរភាពតៃម្លរយៈេពលមធP�ម។ េដើមP�ី
េដាះ្រសាយបÃ�P្របឈមេនះ ធនាគារជាតិៃនកម្ពSជា ្រតAវែតវpភាគបទបP���ត្តិស្ថិរភាពតៃម្លរបស់ពួកេគជាមួយនឹងភាពបត់ែបន្រគប់្រគាន់ 
និងការយល់ដឹងដ៏ែវង បែន្ថមពីេលើការពឹងែផ្អកេលើឧបករណ៍េគាលនេយាបាយដ៏ទូលំទូលាយ។ តាមរេបៀបេនះ ហានិភ័យស្ថិរភាព
តៃម្លរយៈេពលែវង ែដលបង្កេឡើងេដាយអតុលP�ភាពហិរ��វត្ថSែដលជំរុញេដាយអ្រតាប្ត³រ្របាក់អាច្រតAវបានប�្ច³លេទៅក្នSងការសេ្រមច
ចិត្តេគាលនេយាបាយ េចៀសវាងសកម្មភាព េគាលនេយាបាយរយៈេពលខ្លី ែដលអាចគំរាមកំែហងដល់ស្ថិរភាពតៃម្លរយៈេពលមធP�ម។ 
េដើមP�ីេដាះ្រសាយ បÃ�P្របឈមេនះ ធនាគារជាតិៃនកម្ពSជា ្រតAវែតយកចិត្តទុកដាក់ចំេពាះការែ្រប្រប¿លៃនអ្រតាប្ត³រ្របាក់។ អ្នកបេង្កើត
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េគាលនេយាបាយកម្ពSជា ្រតAវែតគិតគូពីការកាត់បន្ថយភាពងាយរងេ្រគាះៃនមា�P្រកAហិរ��វត្ថSែដលមាន្រសាប់ េ្រតៀមខ្ល�នស្រមាប់ផល
ប៉ះពាល់ៃនការែ្រប្រប¿លលក្ខខណ�ហិរ��វត្ថSសកល និងធានាចីរភាពៃនការសា±Pរេឡើងវpញនូវេសដ្ឋកិច្ចក្នSង្រសុក។	

	
	

© រកP�សិទ្ធិេដាយវpទPqសា�PនបណÜÝះបណាÇPលពាណិជ្ជកម្មនិង្រសាវ្រជាវ។ ខ្លឹមសារៃនអត្ថបទេនះជាគំនិតនិងទសPµនៈរបស់អ្នកនិពន្ធផា®Pល់ 
និងមិនបÃÀPំងពីទសPµនៈរបស់្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសា�Pប័នពាក់ព័ន្ធេឡើយ។
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IS IT POSSIBLE FOR CAMBODIA TO AVOID STAGFLATION IN THE FACE OF GLOBAL FOOD INSECURITY? 
 

Borapich SEREI1 
Shandre Mugan THANGAVELU2 

 
1. From Food Insecurity to Debt Crisis 
 
Pandemic supply chain constraints and Ukraine-Russia conflict have hurt the global economy. Many developed 
countries are experiencing unprecedented inflation and slowing growth. Due to sanctions, trade tensions, and bad 
weather, food prices have reached record highs in which food insecurity may threaten global economic activity. It's a 
problem for today and tomorrow, and governments around the world should discuss its political ramifications on food 
prices and supply. Cambodia's government is subsidizing electricity prices, while other countries have raised prices 
twice. 3 Also, Cambodia's GDP is falling due to rising fuel and fertilizer prices, rather than higher food prices. Wheat 
and edible oil import prices are rising, but Cambodians have milled rice to withstand the food crisis. Rising fuel prices 
have increased food exports' domestic and international shipping costs. Global crises will slow Cambodia's economic 
growth, but poverty and food insecurity will worsen, especially in rural areas.4 
 

 

 
1 Under-Secretary of State, Ministry of Commerce 
2 Advisor to the Ministry of Commerce, Professor at Sunway University. 
3  Remarks and Advices from Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia to the ASEAN Para 
Games Delegation on July 6, 2022 
4  Diao, Xinshen; Dorosh, Paul A.; Ellis, Mia; Pauw, Karl; Thurlow, James; and Smart, Jenny. 2022. Cambodia: Impacts of the Ukraine and global 
crises on poverty and food security. Global Crisis Country Brief 16. Washington, DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). 
https://doi.org/10.2499/p15738coll2.135964 
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The Ukraine-Russia conflict may increase the price of oil, gas, agricultural commodities, fertilizers, and other raw 
materials, either directly or indirectly. Some inflationary pressures reflect the Ukraine-Russia conflict in Eastern 
Europe, which has resulted in higher global energy prices. For example, the desire to export US natural gas to Europe 
to replace some of Russia's inflows has tripled US natural gas prices in recent months, which is increasing domestic 
price pressures due to limited US export capacity. A disruption on one side of the globe can affect prices on the other, 
even if the markets are largely separate. In this globally integrated environment, the Ukraine war and other supply 
chain disruptions, such as China's zero-COVID policy, will continue to have consequences and effects. 
 
In addition to food insecurity, the rise or appreciation of the US dollar adds to the world's developing economies' debt 
and interest rate burdens. The strengthening US dollar makes debt more expensive if most of it is in dollars, which 
makes it more expensive for developing countries to service their debt. Strong US dollar and rising global interest rates 
raise Cambodia's funding costs, slowing investment growth. Supply rising to meet demand rather than demand falling 
to meet supply is crucial for economic recovery. The imbalance has increased inflationary pressures, and central banks 
are tightening monetary policy by raising interest rates, tightening financial conditions. As a result, it will constrain 
business activity in this high inflation environment, where consumers will be cautious with their purchases and 
businesses will be cautious with their investments and hiring plans, causing a global slowdown and stagflation. 
 
2. Stagflation Risks 
 
Consumers spend less when wage growth is adjusted for inflation, the wage is declining compared to purchasing power 
or cost of living. As a result, consumers are less able to spend, businesses are less able to invest and hire, and there is 
a natural slowdown in economic activity. This results in slower productivity growth, and lower living standards which 
is something that most governments and central banks around the world would prefer to avoid. They want to avoid 
stagflation, which is economic stagnation with high price and wage inflation. The main concern for policymakers is to 
ensure that inflation expectations are kept moderate to low and avoid a situation in which people expect inflation to 
remain high which increasing stagflation risks. 
 

 
 

Cambodia isn't at risk of stagflation like other countries. Understanding wage-price spirals as well as how to avoid 
them is crucial. The Ministry of Economic and Finance and National Bank of Cambodia are working to monitor the 
financial situation and make major interventions and policy decisions to avoid stagflation. The Ministry of Commerce 
has outlined several strategies, including the Cambodia Trade Integration Strategy Phase II (2019-2023), to ensure 
Cambodia's long-term growth, competitiveness, diversified products and markets by supporting businesses, reforming 
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laws, and opening markets. The Cambodia-China Free Trade Agreement (CCFTA) and RCEP went into effect on January 
1, 2022. The Cambodia-Korea Free Trade Agreement (CKFTA) was signed into law in January 2022 and is expected to 
be ratified by June 2022. According to an ERIA study, when the RCEP agreement is implemented, Cambodia's exports 
will increase by 7.3%, investment by 23.4%, and GDP by 2%.5 
 
3. Is the Fed's Increased Interest Rate Affecting Cambodia, a Dollarization Country? 
 
Most central banks are concerned about exchange rates because monetary policy is implemented through financial 
markets. Looser financial conditions accumulate financial vulnerabilities, threatening price stability over time. 
Monetary policy is influenced by exchange rates and domestic financial conditions. If the currency falls in value, the 
central bank may face rising inflation and a weak real economy. Currency appreciation lowers inflation while loosening 
financial conditions, thereby increasing medium-term vulnerabilities. Longer-term price stability risks are implied by 
financial stability risks, so central banks must balance short- and medium-term output and price stability.  
 
The world's central banks are tightening monetary policy aggressively, especially as the Fed's foreign exchange 
implications accelerate. If other central banks don't tighten monetary policy as quickly as the Fed, their currencies will 
depreciate. A depreciating currency means more inflationary pass-through because import prices rise, which can 
complicate small open economies like emerging markets. Global synchronized policy tightening will influence inflation 
dynamics. In interest-rate sensitive sectors, demand growth has slowed which affects financial conditions. By 
weakening demand, it will rebalance demand and supply, putting downward pressure on inflation and preventing 
economies from moving from moderate inflation to high inflation, which requires more drastic actions to exit. 
 

 
 
In Cambodia, the US dollar is used in almost all economic and financial transactions, particularly import-export 
transactions, which associated with tighter credit condition for the country. Investors begin to seek dollar-
denominated investments that will yield higher returns than assets denominated in other currencies, but Cambodian 
exports may fall if the US dollar strengthens. The Euro has fallen in value primarily due to growing concerns that the 
19 countries that use the currency will enter a recession. This has an impact on Cambodia's trade balance, particularly 
with the European Union, as a weaker Euro makes imports to Europe more expensive. The strength of dollars will 

 
5  Eria.org. 2022. Regional Comprehensive Economic Partnership: Implications, Challenges and Future Growth of East Asia and ASEAN - Events : 
ERIA. [online] Available at: <https://www.eria.org/events/regional-comprehensive-economic-partnership-implications-challenges-and-future-
growth-of-east-asia-and-asean/> [Accessed 20 July 2022]. 
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certainly do not favours for exporter into other trading partners and thus effect the global value chain, in which the 
exporter relies heavily on dollar.  
 
The Ministry of Economic and Finance (MEF) and the National Bank of Cambodia (NBC) collaborate to maintain price 
stability. To maintain price stability, NBC would use its exchange rate policy and money supply tool. Similarly, the MEF 
would intervene with subsidies, fiscal incentives, and better credit access to correct market failures that put pressure on 
prices and affect citizens' living conditions. Due to high dollarization, the local currency has devalued and impossible to 
become the lender of last resort. Cambodian banks with large amounts of USD loans and deposits on their balance sheets 
are vulnerable to an increase in credit losses and pressure on their profitability and liquidity if the local currency falls 
sharply. High dollarization causes financial instability because central banks lack foreign currency reserves to bail out 
banks with dollar shortfalls. However, the NBC confirmed that foreign currency reserves are "high," which would support 
the exchange rate policy. 6 When the exchange rate between the local currency and the US dollar remains stable, will 
boosts purchasing power, reduces inflation, and maintains confidence in Cambodia's macroeconomic stability.  
 
De-dollarization remains the Royal Government of Cambodia's (RGC) ultimate goal, and the MEF remains committed 
to encouraging the use of KHR by managing public finances and fiscal policy. During the pandemic, RGC implemented 
a wide range of intervention measures through cash transfer program in KHR to support people's lifelines. NBC has 
begun implementing market-based policies to promote the use of riel in the economy. The development of Fintech 
such as 'Fast Payment,' 'Retail Pay,' 'Bakong,' and other electronic payment system have made riel payments more 
convenient and cost-effective. Additionally, the NBC uses Liquidity-Providing Collateralized Operation (LPCO), a 
financial tool that provides loans in local currency to financial institutions. In the future, the use of KHR will continue 
to be Cambodia's most important public finance currency. 
 
4. Conclusion 
 
Maintaining inflation is risky, but Cambodia has an opportunity to focus on the private sector. Stagflation makes 
business difficult when wages and costs rise. Businesses can use the slowing economy and high unemployment to 
evaluate their operations and become more competitive. Productivity-enhancing technology saves businesses time 
and money. Private companies may invest in the future to increase productivity and prepare for economic, health, and 
logistics disruptions. If the business environment shifts in this direction, we can avoid a recessionary environment and 
a deep recession, which in return give a stronger economic outlook, higher productivity growth, higher living 
standards, and higher long-term potential growth, all of which are important in terms of global economic activity.  
 
Through financial channels, exchange rate fluctuations can have different short- and medium-term effects on inflation. 
Exchange rate appreciation can be disinflationary in the short term, but may foster liquidity problems, raising the risk 
of large capital outflows and exchange rate depreciation in the future, threatening medium-term price stability. To 
address this challenge, the NBC must analyze their price stability regulations with sufficient flexibility and long 
horizons, in addition to relying on a broad range of policy instruments. In this way, the long-term price stability risks 
posed by exchange rate-driven financial imbalances could be factored into policy decisions, avoiding short-term policy 
activism. Furthermore, the NBC must pay close attention to exchange rate volatility. Cambodian policymakers must 
reduce macro-financial vulnerabilities, prepare for a shift in global financial conditions, and sustain economic recovery. 
 
 
© All use subject to Trade Training and Research Institute (TTRI). The views expressed here are of the authors and do 
not reflect that of the Ministry of Commerce and their affiliated organizations.  

 
6  Kunmakara, M. and Kunmakara, M., 2022. Inflation to remain ‘manageable’: NBC. [online] Phnompenhpost.com. Available at: 
<https://www.phnompenhpost.com/business/inflation-remain-manageable-nbc> [Accessed 20 July 2022]. 
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