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កន៉ុងនាមជារបធានអាស៊ា ន កមព៉ុជាទទួលបានការវាយតម្មល
ខពស់ចំក្ ោះភាពរលូនម្នកិចចរបជ៉ុំកំពូលនានា 
 

របភព៖ Phnom Penh Post 
 

កិចច របជ៉ុំ កំ ពូលអាស៊ា នក្លើកទើ៤១  និង៤២ 
និងកិចចរបជ៉ុំកំពូល ក់ព័នធ ប្ែលមានការចូលរមួពើក្មែឹកនាំ
កំពូលៗ ែូចជា ក្ោក ចូ ម្បែិន របធានាធិបតើអាក្ម រកិ, 
ក្ោក លើ ខឺឈាង នាយករែឋមន្រនតើចិន និងក្ោក អាន់តូនើញ ូ  
ហ្គូប្ទក្រ  ស អគ្គក្លខាធិការអងគការសហ្របជាជាតិ បានទាញ
ចំណាប់អារមមណ៍យ ងក្រចើនពើបណាត របក្ទសក្លើសកល
ក្ោក។ កន៉ុងរយៈក្ពលបួនម្ងៃ មានកិចចរបជ៉ុំជាក្រចើនរតូវបាន
ក្រៀបចំក្ ើង ក្ោយរមួបញ្ចូលទាងំកិចចរបជ៉ុំប្ែលបានកំណត់
ជាផ្លូវការ រួមមានកិចចរបជ៉ុំអាស៊ា ន-ចិន, អាស៊ា ន-កូក្រ  , អាស៊ា ន-
អងគការសហ្របជាជាតិ, អាស៊ា នបូក៣, អាស៊ា ន-ឥណាា , 
អាស៊ា ន-អូន្រសត លើ, អាស៊ា ន-ជប ៉ុន, អាស៊ា ន-កាណាោ, និង
អាស៊ា ន-អាក្ម រកិ និងកិចចពិភាកាក្រៅផ្លូវការក្ផ្េងក្ទៀត។ 
សក្មតចនាយករែឋមន្រនតើ ហ្៊ា៉ុន ប្សន កន៉ុងនាមជារបធានអាស៊ា ន 
បានប្ងលងថាឯកសរសមិទធផ្លជាង១០០ ចាប់នឹងរតូវបាន
អន៉ុម័តនាប ៉ុនាម នឆ្ន ខំាងម៉ុខក្នោះ ក្ែើមបើជាប្ផ្នទើបង្ហា ញផ្លូវ
ែល់សកមមភាព និងកិចចសហ្របតិបតតិការការទូតកន៉ុងតំបន់
អាស៊ា ន។ ច៉ុចទើក្នោះក្ែើមបើអានបប្នែម 
 
 ណិជជករកមព៉ុជាក្រតៀមខលួនទទួលអតែរបក្យជនជ៍ាក្រចើន 
ក្រកាយកិចចរពមក្រពៀង CKFTA ចូលជាធរមាន 
 

របភព៖ រកសួង ណិជជកមម 
 

ប្ងលងកន៉ុងពិធើក្បើកសិកាា សោផ្េពវផ្ាយសតើពើការអន៉ុវតត
កិចចរពមក្រពៀង ណិជជកមមក្សរ ើកមព៉ុជា-សធារណរែឋកូក្រ   
(CKFTA) សរមាប់ការនាកំ្ចញ ឯកឧតតម បា ន សូរស័កតិ 
រែឋមន្រនតើរកសួង ណិជជកមម បានគូ្សបញ្ជជ ក់ថា កិចចរពម
ក្រពៀង ណិជជកមមក្សរ ើ CKFTA នឹងចូលជាធរមានក្ៅម្ងៃទើ
០១ ប្ខធនូ  ឆ្ន ំ២០២២ បនាា ប់ពើរតូវបានផ្តួចក្ផ្តើមក្ ើងពើ
ប្ខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កន៉ុងែំក្ណើ រទសេនកិចចផ្លូវរែឋរបស់
របធានាធិបតើ MOON Jae-In ម្នសធារណរែឋកូក្រ   មកកាន់
រពោះរាជាណាចរកកមព៉ុជា។ ឯកឧតតមរែឋមន្រនតើ  បនតថា 

កិចចរពមក្រពៀង CKFTA នឹងបំក្ពញបប្នែមក្ៅក្លើកិចចរពម
ក្រពៀង ណិជជកមមក្សរ ើ អាស៊ា ន-កូក្រ   និងកិចចរពមក្រពៀង
អាសិប (RCEP) ប្ែលមានរសប់។ ក្ៅក្រកាមកិចចរពមក្រពៀង 
CKFTA កមព៉ុជាបាន ក្បើកទើផ្ារ ចំនួន ៨៩,០៩% ម្នបនាា ត់
ពនធគ្យសរ៉ុប ខណៈប្ែលភាគ្ើកូក្រ  បានក្បើកទើផ្ារចំនួន 
៩៥,០៣% ម្នបនាា ត់ពនធគ្យសរ៉ុប ប្ែលកន៉ុងក្នាោះកមព៉ុជា
នឹងអាចនាំក្ចញទំនិញកន៉ុ ងអរាពនធគ្យសូនយភាល មៗ 
ចំនួន ៩២,៣៧% ម្នបនាា ត់ពនធគ្យសរ៉ុប បនាា ប់ពើកិចចរពម
ក្រពៀងចូលជាធរមានក្ៅម្ងៃទើ០១ ប្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២។ ច៉ុចទើ
ក្នោះក្ែើមបើអានបប្នែម 
 
អាស៊ា នជាកមាល ងំចលករសរមាបភ់ាពក្ជាគ្ជយ័ម្នកិចចរពម
ក្រពៀង RCEP 
 

របភព៖ Khmer Times 

 

ក្ោក Lim Jock Hoi អគ្គក្លខាធិការអាស៊ា នបាន
មានរបសសន៍ថា អាស៊ា ននឹងបនតជាកមាល ងំចលករសរមាប់
កិចចរពមក្រពៀងអាសិប។ ក្ោក Lim បានបនតថា “ាមពិត
តួនាទើរបស់អាស៊ា នមិនរតូវបានកំណត់ចំក្ ោះប្តបណាត របក្ទស
កន៉ុងតំបន់ក្នាោះក្ទ។ តំបន់ក្នោះ រតូវក្ែើរតួនាទើជាអនកែឹកនាែ៏ំ
សំខាន់កន៉ុងការក្ោោះរសយបញ្ជា ភូមិសន្រសតនក្យបាយប្ែល
កំព៉ុងក្កើតមាន។ មានប្តអាស៊ា នក្ទប្ែលអាចផ្តល់ក្វទិកា
សរមាប់ក្ោោះរសយបញ្ជា នក្យបាយ និងក្សែឋកិចចប្ែលជា
បញ្ជា ក្ៅត សរមាប់ពិភពក្ោក”។ ចំក្ ោះករណើ ថាក្តើឥណាា
នឹងចូលរមួកន៉ុងកិចចរពមក្រពៀងអាសិបប្ែរឬក្ទ ក្រកាយពើធាល ប់
ជាភាគ្ើចរចាម្នកិចចរពមក្រពៀងកាលពើប ៉ុនាម នឆ្ន ែំំបូង ប ៉ុប្នត
បានផ្អា កក្ៅវញិក្ៅប ៉ុនាម នឆ្ន កំ្រកាយមក ក្ោកបានតបថា 
ទាវ រក្ៅប្តក្បើកចំហ្សរមាប់ឥណាា ។ ាមរបសសន៍របស់
ក្ោក Satvinder Singh អគ្គក្លខាធិការរងសហ្គ្មន៍
ក្សែឋកិចចអាស៊ា ន “សែ នភាពក្សែឋកិចចរបស់ក្យើងកាន់ប្ត
មានភាពលារបក្សើរ។ រកុមហ្៊ា៉ុនអនតរជាតិធំៗ ឥ ូវក្នោះង្ហក
មកចាប់អារមមណ៍កិចចរពមក្រពៀងអាសិប”។ ច៉ុចទើក្នោះក្ែើមបើ
អានបប្នែម 

 
 

https://www.phnompenhpost.com/national-politics/smooth-summit-caps-kingdoms-widely-praised-year-chair
https://www.facebook.com/moc.gov.kh/posts/pfbid02PNaWaG5WUy3BrB9k3xGbTuXpRJdEW2kvcZKhXTA38fzmf9pmCw5NAaEkQ8pTKvmLl
https://www.facebook.com/moc.gov.kh/posts/pfbid02PNaWaG5WUy3BrB9k3xGbTuXpRJdEW2kvcZKhXTA38fzmf9pmCw5NAaEkQ8pTKvmLl
https://www.khmertimeskh.com/501179603/asean-to-be-driving-force-for-rceps-success/
https://www.khmertimeskh.com/501179603/asean-to-be-driving-force-for-rceps-success/
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កមព៉ុជា និងឥណាា ពរងើកទំនាកទំ់នងក្ទវភាគ្ើក្ៅក្រៅកិចចរបជ៉ុំកំពូលអាស៊ា នប្ែលក្ទើបនឹងបញ្ចប ់

 

របភព៖ Khmer Times 

 

ឥណាា បានក្រៀបចំពរងើកទំនាក់ទំនងជាមួយកមព៉ុជា ខណៈប្ែលរបក្ទសទាំងពើរបានរបារពធខួបក្លើកទើ៧០ម្នទំនាក់
ទំនងក្ទវភាគ្ើក្ៅកន៉ុងឆ្ន ២ំ០២២ក្នោះ។ ក្ែើមបើបញ្ជជ ក់ពើទំនាក់ទំនងរវាងភាសសនំ្រសរឹត និងភាសប្ខមរ សែ នទូតឥណាា បានក្រៀបចំការ
របារពធទិវាភាសសំន្រសរឹត ក្ៅកន៉ុងប្ខសើហា ឆ្ន ២ំ០២២ ក្ោយមានការចូលរមួពើអនករបាជញសំន្រសរឹតែ៏លបើរបស់កមព៉ុជា ក៏ែូចជាសិលបករ
ឥណាា  និងកមព៉ុជាផ្ងប្ែរ។ ក្យងាមរបាយការណ៍ឆ្ន ២ំ០២១ ទំហ្ ំណិជជកមមសរ៉ុបរវាងកមព៉ុជា និងឥណាា  មានចំនួន៣១១
ោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ។ ឥណាា សែិតកន៉ុងចំក្ណាមវនិិក្យគិ្នបរក្ទសកំពូលទាំង១០កន៉ុងរបក្ទសកមព៉ុជា និងជាម្ែគូ្ ណិជជកមម
ធំទើ៤កន៉ុងអាស៊ា ន ខណៈ ណិជជកមមក្ទវភាគ្ើឥណាា -អាស៊ា នកន៉ុងឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ មានតម្មល ៨៦,៩ ប៊ាើោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ។ 
កមព៉ុជាមានគ្ក្រមាងបក្ងរើតកិចចរពមក្រពៀង ណិជជកមមក្សរ ើក្ទវភាគ្ើជាមួយឥណាា ផ្ងប្ែរ ខណៈប្ែលរបក្ទសក្នោះមានកិចចរពមក្រពៀង
 ណិជជកមមក្សរ ើជាមួយចិន កូក្រ  ខាងតបូង និងជប ៉ុនរចួក្ៅក្ហ្ើយ។ ទាក់ទងនឹងការតភាជ ប់ជារូបវនត       ការបញ្ចប់គ្ក្រមាងផ្លូវហាយក្វ
រតើភាគ្ើឥណាា -ម្ង-មើយ ន់មា  ប្ែលភាជ ប់ក្ៅនឹងកមព៉ុជា ឡាវ និងក្វៀតណាម នឹងផ្តល់ឱកាសកន៉ុងការបក្ងរើនការតភាជ ប់ពហ្៉ុ
ម ូែរវាងឥណាា  និងកមព៉ុជា។ ច៉ុចទើក្នោះក្ែើមបើអានបប្នែម 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khmertimeskh.com/501189817/cambodia-and-india-expand-bilateral-relations-on-the-sidelines-of-the-just-concluded-asean-summit/
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Smooth Summit Caps Kingdom’s Widely 
Praised Year as Chair 
 
Source: Phnom Penh Post 
 

The 40th and 41st ASEAN Summits and Related 

Summits drew wide interest from nations globally, 

with top leaders from around the world including 

US President Joe Biden, China’s Premier Li 

Keqiang and UN Secretary-General Antonio 

Guterres, all in attendance.  Over the course of 

the past four days, several dozen meetings had 

been held – including the officially scheduled 

ones and the less formal discussions that took 

place more discreetly on the sidelines. The official 

count includes the ASEAN-China, ASEAN-Korea, 

ASEAN-UN, ASEAN+3 (China, Japan, Korea), 

ASEAN-India, ASEAN-Australia, ASEAN-Japan, 

ASEAN-Canada and ASEAN-US 

gatherings.  Speaking in his capacity as chair of 

ASEAN, Prime Minister Hun Sen said that a long 

list of over 100 official outcome documents would 

be adopted to guide the bloc’s actions and 

diplomatic cooperation in the coming years. Click 

here to read more 

 
As CKFTA to Enter into Force in December 
2022, Cambodian Traders Ready to Reap 
Benefits 
 
Source: Ministry of Commerce 
 

Addressing in his opening remarks in the 

Dissemination Seminar on the Implementation of 

the Cambodia-Korea Free Trade Agreement 

(CKFTA) for Export on 24 November 2022, H.E. 

PAN Sorasak, Minister of Commerce, reiterated 

the entry into force of the CKFTA from 01 

December 2022 following the joint initiative of the 

two Leaders since March 2019 during the state 

visit of H.E. Moon Jae-In, former President of the 

Republic of Korea, to Cambodia. H.E. Minister 

emphasized that the CKFTA will complement the 

existing ASEAN-Korea FTA and the RCEP to 

which Cambodia is also a Party. Yet, under the 

CKFTA, Cambodia has offered 89.09% market 

access to Korea and secured 95.03% vice versa, 

92.37% of which will allow Cambodia to export 

potential products at zero-tariff rate immediately 

after the Agreement has entered into force. Click 

here to read more 

ASEAN to Be Driving Force for RCEP’s 
Success 
 
Source: Khmer Times  
 
ASEAN will continue to be the driving force for the 

Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP), said Dato Lim Jock Hoi, the Secretary 

General of ASEAN. “This role of ASEAN, in fact, 

is not limited to the region. The regional grouping 

has to play a crucial leadership role in resolving 

the current geopolitical issues. Only ASEAN can 

provide a platform for solving the current political 

and economic issues rattling the world,” said Dato 

Lim. On the issue of India, which was a party to 

the negotiations in the initial years and 

suspended the talks later, joining the RCEP, he 

said the door is still open for the country. The 

RCEP, according to Satvinder Singh, the DSG for 

ASEAN Economic Community, “Our economies 

are doing better. All major international 

companies now want to engage with RCEP.” 

Click here to read more 

 
 
Cambodia and India Expand Bilateral 
Relations on the Sidelines of the Just 
Concluded ASEAN Summits 
 
Source: Khmer Times 
 
India prepared to expand its relations with 
Cambodia as they celebrate the 70th anniversary 
of their bilateral relations this year. To highlight 
the linkages between Sanskrit and the Khmer 
language, the Embassy of India organized 
Sanskrit Day celebrations in August 2022 with the 
participation of eminent Sanskrit scholars of 
Cambodia as well as Indian and Cambodian 
artists. As per the 2021 report, the total trade 
volume between Cambodia and India amounted 
to US $311 million. India is among the top 10 
foreign investors in Cambodia and the fourth 
largest trading partner in ASEAN with bilateral 
trade in 2019-20 worth US $86.9 billion. 
Cambodia is also in plans to establish a bilateral 
Free Trade Agreement with India It already has 
FTA with China, South Korea and Japan. With 
respect to physical connectivity, the completion of 
the India- Thailand- Myanmar trilateral highway 
that is to be connected to Cambodia, Laos, and 
Vietnam will give India and Cambodia an 
opportunity to enhance multimodal connectivity. 
Click here to read more 

https://www.phnompenhpost.com/national-politics/smooth-summit-caps-kingdoms-widely-praised-year-chair
https://www.phnompenhpost.com/national-politics/smooth-summit-caps-kingdoms-widely-praised-year-chair
https://www.facebook.com/moc.gov.kh/posts/pfbid02PNaWaG5WUy3BrB9k3xGbTuXpRJdEW2kvcZKhXTA38fzmf9pmCw5NAaEkQ8pTKvmLl
https://www.facebook.com/moc.gov.kh/posts/pfbid02PNaWaG5WUy3BrB9k3xGbTuXpRJdEW2kvcZKhXTA38fzmf9pmCw5NAaEkQ8pTKvmLl
https://www.khmertimeskh.com/501179603/asean-to-be-driving-force-for-rceps-success/
https://www.khmertimeskh.com/501189817/cambodia-and-india-expand-bilateral-relations-on-the-sidelines-of-the-just-concluded-asean-summit/
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ក្ោករសើ Georgieva របធានមូលនិធិរូបិយវតែ៉ុអនតរជាតិ៖ 
ការប្បកបាក ់ណិជជកមមអាចក្ធវើឱយក្សែឋកិចចពិភពក្ោកខាត
បងចំ់នួន១,៤ រទើោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ 

 

របភព៖ Business Standard 
 

របធានមូលនិធិរូបិយវតែ៉ុ អនតរជាតិបាននិយយថា 
ការក្កើនក្ ើងម្នរបាំង ណិជជកមមរបឆ្ងំនឹងរបក្ទសចិន 
និងរបក្ទសក្ផ្េងក្ទៀតកាលពើឆ្ន មំ៉ុន អាចក្ធវើឱយក្សែឋកិចច
ពិភពក្ោកខាតបង់ទឹករបាក់ចំនួន១,៤ រទើោនែ៉ុោល រ 
បប្នែមក្លើការខូចខាតធៃន់ធៃរបងរក្ ើងក្ោយសន្រង្ហគ មក្ៅ
អ៊ា៉ុយប្រកន។ ក្ោករសើ Georgieva បានរបាប់ទូរទសេន៍ 
Bloomberg ថា “អវើប្ែលខញ៉ុ ំសងឃមឹនឹងក្ ើញ គឺ្ការផ្អល ស់បដូរ
ក្ោលនក្យបាយនានាប្ែលធាល ប់របឆ្ងំចិន និងពិភពក្ោក”។ 
“ពិភពក្ោកនឹងខាតបង់ ១,៥% ម្នផ្លិតផ្លកន៉ុងរសុកសរ៉ុប 
ក្ោយសរប្តការប្បកបាក់ជាសកល នាឱំយមានបល៉ុក ណិជជ
កមមពើររបប្ជងោន  ក្ធវើឱយខាតបង់ ១,៤ រទើោនែ៉ុោល រ”។ 
ក្ោករសើ បាននិយយក្ៅក្រៅកិចចរបជ៉ុំក្មែឹកនា ំAPEC ថា 
ទំហ្មំ្នការបាត់បង់ក្ៅតំបន់អាស៉ុើ អាចែ៉ុនោបក្ទវែងឬ
ក្រចើនជាង ៣% ម្នផ្លិតផ្លកន៉ុងរសុកសរ៉ុប ក្ោយសរ 
តំបន់ក្នោះ មានសមាហ្រណកមមខពស់កន៉ុងប្ខេរចវាក់តម្មលសកល។ 
ច៉ុចទើក្នោះក្ែើមបើអានបប្នែម 
 
របាយការណ៍របស់អងគការ WTO បង្ហា ញពើការរតឹតបតិ
 ណិជជកមមរបស់រកមុរបក្ទស G20 ប្ែលកំព៉ុងក្កើនក្ ើងចំ
ក្ពលមានបញ្ជា របឈមប្ផ្នកក្សែឋកិចច 
 

របភព៖ WTO 
 

ក្យងរបាយការណ៍រតួតពិនិតយ ណិជជកមមក្លើកទើ២៨ 
របស់អងគការ WTO សតើពើវធិានការ ណិជជកមមរបស់រកុម
របក្ទស G20 ប្ែលបានក្ចញផ្ាយក្ៅប្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២២ 
ក្ៅកន៉ុងបរបិទម្នក្សែឋកិចចមិនរបាកែរបជា ប្ែលញញំើ
ក្ោយជំងឺរាតតាតកូវ ើែ-១៩ សន្រង្ហគ មក្ៅអ៊ា៉ុយប្រកន និងវបិតតិ

សនតិស៉ុខក្សបៀង ពើ ក់កណាត លប្ខឧសភា មក ក់កណាដ ល
ប្ខត៉ុោ ឆ្ន ២ំ០២២ រកុមរបក្ទស G20 បានោក់ក្ចញ
វធិានការរតឹតបតិការនាកំ្ចញកន៉ុងករមិតក្លឿនមួយ ជាពិក្សស
ក្លើក្សបៀងអាហារ និងជើ។ ក្ោករសើអគ្គនាយកិា អងគការ WTO 
បានអំ វនាវឱយសមាជិកម្នរកុមរបក្ទស G20 និងសមាជិក
អងគការ WTO ទាងំអស់ ឱយក្ចៀសវាងការអន៉ុម័តវធិានការ
រតឹតបតិ ណិជជកមមងមើៗ ប្ែលអាចក្ធវើឱយក្សែឋកិចចពិភពក្ោក
កាន់ប្តែ៉ុនោប។ របាយការណ៍បង្ហា ញថា និនាន ការក្នោះបាន
និងកំព៉ុងក្ែើរកន៉ុងទិសក្ៅខ៉ុស “ខណៈក្ពលប្ែលវធិានការ
រតឹតបតិ ណិជជកមមមួយចំនួនរតូវបានែកក្ចញក្ោយសមាជិក
រកុមរបក្ទស G20។ ការរតឹតបតិការនាកំ្ចញនាមំកនូវកងវោះ
ខាតក្សបៀងអាហារនិងជើ ការប្របរបួលម្ងលក្លឿន និងភាពមិន
ចាស់ោស់។ ច៉ុចទើក្នោះក្ែើមបើអានបប្នែម 
 
APEC រកក្ ើញជំហ្ររមួក្លើ ណិជជកមមក្សរ ើក្ៅបា ស៉ុើហ្វកិ 
និងវបិតតិសន្រង្ហគ មអ៊ា៉ុយប្រកន 
 

របភព៖ Nikkei Asia 
 

កិចចរបជ៉ុំកំពូលម្នកិចចសហ្របតិបតតិការក្សែឋកិចចអាស៉ុើ
បា ស៉ុើហ្វកិបានបញ្ច ប់ ក្ោយក្មែឹកនាមំកពើសមាជិកទាងំ ២១ 
បានក្ចញក្សចកតើប្ងលងការណ៍រួម ប្ែលនិយយអំពើបញ្ជា
សន្រង្ហគ មក្ៅអ៊ា៉ុយប្រកន ប្ែលជាវបិតតកិ្ធវើឱយរកុមរបក្ទសក្នោះ
បានប្បកបាក់សមគ្គើោន ក្ពញមួយឆ្ន ។ំ ការក្ចញក្សចកតើប្ងលង
ការណ៍រតូវបានក្គ្ចាត់ទ៉ុកថា ជាការអូសបនាល យែ៏ប្វងមួយ
សរមាប់រកុមរបក្ទសក្នោះ ប្ែលរមួមានសហ្រែឋអាក្ម រកិ ចិន 
និងរ៉ុសេ៉ុ ើ។ ក្ទាោះយ ងណា ក្មែឹកនាទំាងំក្នោះបានទទួល
សគ ល់ផ្លប ោះ ល់អវជិជមានម្នសន្រង្ហគ មអ៊ា៉ុយប្រកនក្លើក្សែឋកិចច
ពិភពក្ោក ក្ លគឺ្អតិផ្រណា កំក្ណើ នក្សែឋកិចចយតឺ 
អសនតិស៉ុខក្សបៀង និងថាមពល ការរខំានែលប់្ខេរចវា ក់ផ្គត់
ផ្គង់ និងហានិភ័យហ្រិញ្ញវតែ៉ុ ជាក្ែើម។ ជាងក្នោះក្ៅក្ទៀត 
រកុមរបក្ទសទាងំក្នោះ បានក្ថារ លក្ទាសការឈាល ន នរបស់រ៉ុសេ៉ុ ើ  
និងបានអំ វនាវឱយបញ្ច ប់សន្រង្ហគ ម ាមរយៈការក្ោរព

https://www.business-standard.com/article/international/trade-divide-could-cost-global-economy-1-4-trillion-imf-chief-georgieva-122111900736_1.html
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/trdev_14nov22_e.htm
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សម រតើម្នែំក្ណាោះរសយម៉ុនៗរបស់អងគការសហ្របជាជាតិ។
ច៉ុចទើក្នោះក្ែើមបើអានបនត 
 
Brexit: នាយករែឋមន្រនតើអងក់្គ្លស ក្ោក Rishi Sunak 
ច្រានចាលកិច្ចច្ររមចច្ររៀង ដែលរឹងដអែកចលើច្ាបរ់បស់ EU 
 

ច្របភរ៖ BBC 
 

ក្ោក Rishi Sunak នាយករែឋមន្តនរើងមើរបស់ចរកភព
អង់ក្គ្លស បាននិយាយថា ក្រកាយការសក្រមចម្ន Brexit 
ច្ច្រកភរអង់ចលេសនឹងមិនបនរទំនាក់ទំនងណាមួយ ជាមួយ 
សហភារអឺរ  ៉ុប “ដែលរឹងដអែកចលើការអន៉ុចោមតាមច្ាប់
របស់សហភារអឺរ  ៉ុប” ក្ទ។ ការរបកាសក្នោះ ក្ធវើក្ ើងក្រកាយ
មានរបាយការណ៍ថា មន្រនតើមួយចំនួនកន៉ុងរដ្ឋឋ ភិបាល ច្ង់ក្ ើញ
អង់ក្គ្លសឈានច ព្ ោះចៅរកកិច្ចច្ររមចច្ររៀងដបបសវើស ប្ែល
ចំណាករសុកជាមួយសហ្ភាពអឺរ  ៉ុបក្ៅប្តមាន ប្តមិនប ោះ ល់
ក្រចើនែល់ការក្ធវើ ណិជជកមម។ ច្របចទសសវើសអាច្ច វ្ើ
ពាណិជ្ជកមមបានយា ងងាយច្រសួល ជាមួយសហភារអឺរ  ៉ុប 
ប ៉ុដនរច្ររូវដរអន៉ុវររតាមច្ាប់មួយចំ្នួនរបស់បេ៉ុកក្នោះ។ កាដសរ 
The Sunday Times បានរាយការណ៍ថា 
ឥសសរជ្នជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋឋ ភិបាលអង់ក្គ្លស បាននិងកំរ៉ុង
រិារណាបនរកិច្ចច្ររមចច្ររៀងប្បបសវើសក្នោះ។ ច្របចទសសវើស
មិនដមនជាសមាជិ្កសហភារអឺរ  ៉ុបចទ ប ៉ុដនរមានកិច្ចច្ររមចច្ររៀង
ជាចច្រច្ើនជាមួយបេ៉ុកពាណិជ្ជកមមក្នោះ ចហើយវសិ័យឧសាហកមម
ភាលចច្រច្ើនរបស់ខ្េួនអាចមានសិទធិចូលរមួ កន៉ុងទើផ្ាររមួរបស់
សហ្ភាពអឺរ  ៉ុប។ ច្៉ុច្ទើចនោះចែើមបើអានបនរ 

 
សហ្ភាពអឺរ  ៉ុប និយយថាខលួនមានការរពយួបារមភយ ងខាល ងំ
អំពើចាបក់ាតប់នែយអតិផ្រណារបសក់្ោក ម្បែិន 
 

របភព៖ CNBC 

 

សហ្ភាពអឺរ  ៉ុប មានកតើបារមភយ ងខាល ងំ អំពើចាប់កាត់
បនែយអតិផ្រណារបស់សហ្រែឋអាក្ម រកិ ក្ោយនិយយថា 

ចាប់ក្នោះ បំ នវធិាន ណិជជកមមអនតរជាតិ។ ក្សចកដើរ ង
ចាប់សដើពើការកាត់បនែយពនធ ស៉ុខភាព និងអាកាសធាត៉ុ 
រតូវបានអន៉ុម័តក្ោយសមាជិកសភាអាក្ម រកិ កន៉ុងប្ខសើហា 
ឆ្ន ២ំ០២២ និងរមួបញ្ចូលការចំណាយជាង ៣៦៩ ប៊ាើោន
ែ៉ុោល រអាក្ម រកិក្លើក្ោលនក្យបាយអាកាសធាត៉ុ និងថាមពល។ 
ក្សចកដើរ ងចាប់ក្នោះ ក៏រួមបញ្ចូ លឥណទានពនធសរមាប់
រងយនតអគ្គិសនើ ប្ែលផ្លិតក្ៅអាក្ម រកិខាងក្ជើង និងោរំទ
ប្ខេ រចវាក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ងមអគ្គើសនើ រ បស់សហ្រែឋអាក្ម រ ិក។  
ជារមួ សហ្ភាពអឺរ  ៉ុបមានការរពួយបារមភអំពើរបាងំ ណិជជកមមងមើ 
ប្ែលមានសកាត ន៉ុពលក្លើរកុមហ្៊ា៉ុនផ្លិតរងយនតអគ្គិសនើក្ៅ
អឺរ  ៉ុប។ កូក្រ  ខាងតបូងក៏បានក្លើកក្ ើងនូវការរពួយបារមភែូច
ោន ក្នោះប្ែរ។ ច៉ុចទើក្នោះក្ែើមបើអានបប្នែម 

 
សហ្រែឋអាក្ម រកិនិយយថា រកមុរបក្ទស G7 គួ្របង្ហា ញករមិត
តម្មលក្របងរ៉ុសេ៉ុ ើកន៉ុងក្ពលឆ្ប់ៗ  និងគួ្រប្កសរមលួជារបចា ំ
 

របភព៖ Reuters 

 

មន្រនតើជាន់ខពស់រកសួងរតនាោរអាក្ម រកិបាននិយយថា 
រកុមរបក្ទស G7 គួ្រប្តរបកាសអំពើតម្មលក្លើការនាកំ្ចញក្របង
រ៉ុសេ៉ុ ើកន៉ុងក្ពលឆ្ប់ កៗ្នោះ ក្ហ្ើយរបក្ទសទាងំក្នោះគួ្រប្តប្កសរមួល
ករមិតតម្មលក្របងក្នោះពើរក្ៅបើែងកន៉ុងមួយឆ្ន  ំ ជាជាងរបចាបំ្ខ។ 
ក្ោលបំណង ម្នយនតការកំណត់តម្មល ប្ែលមិនធាល ប់មានពើ
ម៉ុនមកក្នោះ គឺ្ក្ែើមបើកាត់បនែយរបាក់ចំណូលប្ែលរ៉ុសេ៉ុ ើទទួល
បានពើក្របងកន៉ុងការផ្គត់ផ្គង់របតិបតតិការសន្រង្ហគ មរបស់ខលួន 
និងក្ែើមបើរការហូំ្រក្របងក្ៅកាន់ទើផ្ារពិភពក្ោកក្ែើមបើ
ការ រការក្ ើងម្ងល។ ការកំណត់តម្មលក្លើការនាកំ្ចញ
ផ្លិតផ្លក្របងរ៉ុសេ៉ុ ើ ក្រោងនឹងចាប់ក្ផ្តើមក្ៅម្ងៃទើ០៥ ប្ខក៉ុមភៈ 
ឆ្ន ២ំ០២៣ ខាងម៉ុខ។ ច៉ុចទើក្នោះក្ែើមបើអានបប្នែម 

 

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/APEC-finds-consensus-on-Pacific-free-trade-Ukraine-war-fallout
https://www.bbc.com/news/uk-politics-63700905
https://www.cnbc.com/2022/11/07/us-inflation-reduction-act-eu-raises-concerns-risks-wto-dispute.html
https://www.reuters.com/business/energy/us-says-g7-should-soon-unveil-price-cap-level-russian-oil-adjust-regularly-2022-11-22/
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Trade Divide Could Cost Global Economy USD1.4 

Trillion: IMF Chief Georgieva 

 

Source: Business Standard 

 

The rise of trade barriers against China and other 

countries over the past year could cost the global 

economy USD1.4 trillion, on top of the severe damage 

being done by the war in Ukraine, the head of the 

International Monetary Fund said. “What I am hoping 

to see is some reversals in policy blocks towards China 

and globally,” Kristalina Georgieva told Bloomberg 

Television. “The world is going to lose 1.5% of GDP 

just because of division that may split us into two 

trading blocs. This is USD1.4 trillion.” For Asia, the 

potential loss could be twice as bad, or more than 3% 

of GDP, because the region is more integrated into 

the global value chain, Georgieva said on the sidelines 

of the APEC’s economic leaders’ gatherings. Click here 

to read more 

 

WTO Report Shows G20 Trade Restrictions Increasing 

Amidst Economic Challenges 

 

Source: WTO 

 

In a context of economic uncertainty exacerbated by 

the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine and the 

food security crisis, G20 economies between mid-May 

and mid-October 2022 introduced export restrictions 

at an increased pace, particularly on food and 

fertilizer, according to the 28th WTO Trade Monitoring 

Report on G20 trade measures issued in November. 

WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala called on 

G20 countries, and all WTO members, to refrain from 

adopting new trade-restrictive measures that can 

further contribute to a worsening of the global 

economic outlook. “While some trade-restrictive 

measures have been lifted by G20 countries, the 

report indicates that the trend has been going in the 

wrong direction. Export restrictions contribute to 

shortages, price volatility, and uncertainty. Click here 

to read more 

APEC Finds Consensus on Pacific Free Trade, Ukraine 

War Fallout 

 

Source: Nikkei Asia 

 

The APEC summit ended on Saturday with leaders 

from the 21 member economies issuing a consensus 

statement that addresses the war in Ukraine, an issue 

that had left the group sharply divided all year. The 

mere act of issuing a statement had been considered 

a long shot for the grouping, which includes the U.S., 

China and Russia.  Leaders recognized the Ukraine 

war's adverse effects on the global economy, namely 

inflation and slowed growth, food and energy 

insecurity, supply chain disruptions and financial risks. 

More indirectly, the group denounced Russia's 

aggression and called for an end to the war by 

referring to previous United Nations resolutions. Click 

here to read more 

 

Brexit: Rishi Sunak Rules Out Deal That Relies on EU 

Law Alignment 
 

Source: BBC 

 

The UK will not pursue any post-Brexit relationship 

with the EU "that relies on alignment with EU laws", 

Prime Minister Rishi Sunak has said. It follows reports 

that some in government want to move towards a 

Swiss-style deal, with less trading friction and more 

migration. Switzerland can trade easily with the bloc, 

but must follow some EU rules. He also said the UK 

was free to pursue trade deals with "the world's 

fastest-growing economies". The Sunday Times 

reported that senior government figures were 

considering pursuing a Swiss-style deal.  Switzerland is 

not a member of the EU, but does have a several 

agreements with the trading bloc, and has access to 

the single market for most of its industries. Click here 

to read more 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.business-standard.com/article/international/trade-divide-could-cost-global-economy-1-4-trillion-imf-chief-georgieva-122111900736_1.html
https://www.business-standard.com/article/international/trade-divide-could-cost-global-economy-1-4-trillion-imf-chief-georgieva-122111900736_1.html
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/trdev_14nov22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/trdev_14nov22_e.htm
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/APEC-finds-consensus-on-Pacific-free-trade-Ukraine-war-fallout
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/APEC-finds-consensus-on-Pacific-free-trade-Ukraine-war-fallout
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EU Says It Has Serious Concerns about Biden’s Inflation Reduction Act 

 

Source: CNBC 

 

The European Union has “serious concerns” about the U.S. Inflation Reduction Act, saying it breaches international 

trade rules. The sweeping tax, health and climate bill was approved by U.S. lawmakers in August and includes a 

record USD369 billion in spending on climate and energy policies. The landmark package comprises tax credits for 

electric cars made in North America and supports U.S. battery supply chains. In essence, the EU is worried about 

potential new trade barriers on European electric vehicle producers. And they are not the only ones; South Korea, 

for instance, has also brought up the same concern. Click here to read more 

 

U.S Says G7 Should Soon Unveil Price Cap Level on Russian Oil, Adjust Regularly 

 

Source: Reuters 

 

The G7 nations should soon announce the price cap on Russian oil exports and the coalition will probably adjust the 

level a few times a year rather than monthly, a senior U.S. Treasury official said. The aim of the unprecedented price 

cap mechanism is to reduce Russia's petroleum revenues funding its war machine while maintaining flows of its oil to 

global markets to prevent price spikes. A cap on exports of Russian oil products is slated to begin on 05 February 

2023. Click here to read more 

 

 

https://www.cnbc.com/2022/11/07/us-inflation-reduction-act-eu-raises-concerns-risks-wto-dispute.html
https://www.reuters.com/business/energy/us-says-g7-should-soon-unveil-price-cap-level-russian-oil-adjust-regularly-2022-11-22/
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សង្ខេបង្ោលនង្ោបាយ 
ផលប ៉ះពាលន់នវិបត្តិកវូីដ-១៩ និខសង្គ្រា មរសុសី-អ យុក្រកន ង្លីនលៃជីកសិកមម 

 
១. ឯកឧតតម ាត ព៉ុធសោរ ើ ទើរបឹការកសួង ណិជជកមម 
២. ក្ោកជំទាវ ចម និមមល រែឋក្លខាធិការរកសួង ណិជជកមម 

សរគ្នលឹោះ៖  
• ជំងឺរាតតាតកូវ ើែ-១៩ បានជោះឥទធិពលក្លើវសិ័យជាក្រចើនក្ោយផ្អា ល់ និងក្ោយរបក្យល ចាប់ាងំពើឆ្ន ២ំ០២០ មក។ 

ផ្លប ោះ ល់ម្នជក្មាល ោះរវាងរ៉ុសេ៉ុ ើ-អ៊ា៉ុយប្រកន ក្លើភាពអាចរកបាន និងតម្មលសមរមយម្នផ្លិតផ្លជើ បានកាល យជាបនា៉ុកមួយក្ទៀត។ 
• វបិតតិខាងក្លើក្នោះមិនរតឹមប្តប ោះ ល់ផ្លិតផ្លជើ និងថាមពលប ៉ុក្ណាណ ោះក្ទ ប្តក៏ប ោះ ល់ែល់ម្ងលក្សបៀងអាហារ រពមទាងំឥទធិ

ពលអវជិជមានក្ផ្េងក្ទៀតក្លើផ្លិតកមមកសិកមម និងសនតិស៉ុខក្សបៀង។ មន៉ុសេរាប់ ន់ោនែ៉ុោល រជួបភាពង្ហយរងក្រោោះ
ក្ោយសរការក្ ើងម្ងលអាហារ ថាមពល និងជើ។ មន៉ុសេរាប់ោននាក់បានរបឈមម៉ុខនឹងបញ្ជា អសនតិស៉ុខក្សបៀងអាហារ
ែ៏ធៃន់ធៃរ ក្ហ្ើយប្ផ្នកខលោះម្នទវើបអាន្រហ្វកិបាននិងកំព៉ុងសែិតក្ៅក្លើបនាា ត់ម្នភាពអត់ឃ្លល នរចួក្ៅក្ហ្ើយ។ 

• កសិករខាន តតូចកំព៉ុងជួបការលំបាកកន៉ុងការទប់ទល់នឹងការចំណាយខពស់ម្នធាត៉ុចូល រសបនឹងអរាទិននផ្លែំណាទំាប។ 
•   ណិជជកមម ភសត៉ុភារកមម ផ្លិតកមម និងប្ខេចង្ហវ ក់ផ្គត់ផ្គង់-តរមូវការ រតូវបានរខំានកន៉ុងអំ ៉ុងក្ពលជំងឺរាតតាត កូវ ើែ-១៩ 

និងជក្មាល ោះប្ែលកំព៉ុងបនត។ 
ក្ែើមបើក្ ល្ើយតបក្ៅនឹងបញ្ជា របឈមខាងក្លើ តរមូវឱយមានការក្ ល្ើយតបជាក្ោលនក្យបាយែូចជា៖ 
ការក្ ល្ើយតបរយៈក្ពលខលើ និងមធយម៖ 

• ក្ធវើការវាយតម្មលយ ងឆ្ប់រហ័្សអំពើជំងឺរាតតាតកូវ ើែ-១៩ និងជក្មាល ោះក្លើម្ងលជើក្ៅតំបន់ជនបទ៖ 
o ក្ែើមបើប្សវងយល់ពើរកុម/កសិករប្ែលង្ហយរងក្រោោះបំផ្៉ុត ប្ែលកំព៉ុងរបឈមនឹងការខវោះខាតជើ។ ែូក្ចនោះ គ្ក្រមាង

ឧបតែមភធនជើបក្ណាត ោះអាសននអាចរតូវបានផ្តល់អាទិភាពសរមាប់រែូវខាងម៉ុខ។ 
o ក្ែើមបើរបមូលទិននន័យសតើពើក្ោលនក្យបាយ ណិជជកមមថាមពល និងជើ ពើក្គ្ហ្ទំព័ររបស់របក្ទសនាកំ្ចញសំខាន់ៗ 

ក្ែើមបើប្សវងយល់ពើក្សណារ ើយ ូតម្មលប្ែលអាចជួយកាត់បនែយផ្លប ោះ ល់អវជិជមាន និងបក្ងរើតបរយិកាសអំក្ណាយ
ផ្លសរមាប់ជើប្ែលនាចូំល។ 

o ក្ែើមបើជួយកសិករបក្ងរើនការក្របើរបាស់ជើរបកបក្ោយរបសិទធភាព៖ បរមិាណជើប្ែលបានក្របើរបាសក់្ោយែំណាកំ្ៅ
ក្ពលផ្លិត និងរបមូលផ្ល គឺ្ជាអាទិភាពសំខាន់ ក្ហ្ើយកសិករគួ្រប្តរតូវបានក្លើកទឹកចិតតឱយក្ធវើពិពិធកមមរបភពជើ
កន៉ុងមូលោឋ ន (ផ្លិតកន៉ុងរសុក)។ 

o ការរកក្ ើញពើការវាយតម្មល អាចរតូវបានក្គ្ក្របើរបាស់ក្ែើមបើក្សនើជាគ្ក្រមាងម្នការរួមបញ្ចូ លោន រវាងជើ សរ ើរាងគ  
និងសរធាត៉ុប្រ   ប្ែជាការរគ្ប់រគ្ងភាពមានជើជាតិម្នែើោែំ៉ុោះប្ែលបត់ប្បនាមអាកាសធាត៉ុ។  
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ការក្ ល្ើយតបរយៈក្ពលប្វង៖ 
• ការសរមបសរមួលកន៉ុងតំបន់ និងការក្ ល្ើយតបក្ោលនក្យបាយរបកបក្ោយស៉ុខែ៉ុមរមនា កន៉ុងលកាខណា ម្នគ្ក្រមាង

អន៉ុក្រោោះ គឺ្ចាបំាច់ក្ែើមបើធានាថាជើអាច ល្ងកាត់រពំប្ែនក្ោយរលូន។ 
• រការហូំ្រ ណិជជកមម ក្ែើមបើធានាបាននូវលទធភាពបនត និងលទធភាពម្នជើពើរបក្ទសក្ផ្េងៗ ែូក្ចនោះធានាបាននូវរបភពជំនួសម្ន

ជើពើរបក្ទសនាកំ្ចញសំខាន់ៗ ជាពិក្សសរបក្ទសចិន។ 
• ក្របើរបាស់មក្ធោបាយចរចាការទូត ក្ែើមបើែកក្ចញការរតឹបនតឹងការនាចូំល និងនាកំ្ចញ គឺ្ជាអាទិភាពទើមួយ ក្ែើមបើធានាថា 

ជើ និងថាមពលអាចបនតជួញែូរកន៉ុងបណាត ញែឹកជញ្ជូ ន។ 
១. វិចារណផល 
 ជំងឺរាតតាតកូវ ើែ-១៩ បានក្ធវើឱយប ោះ ល់ែល់កំក្ណើ នក្សែឋកិចចពិភពក្ោករចួក្ហ្ើយ ក្ហ្ើយបានប ោះ ល់ែល់វសិ័យជា
ក្រចើនក្ោយផ្អា ល់ និងក្ោយរបក្យលចាប់ាងំពើឆ្ន ២ំ០២០។ ពពកែ៏ក្មម ងងឹតម្នសន្រង្ហគ មប្ែលកំព៉ុងបនត គឺ្ោម នទើបញ្ច ប់ក្នាោះក្ទ។ 
សែ នភាពក្នោះបានរកិំលចូលក្ៅកន៉ុងឥទធិពលែូមើណូ ប្ែលប ោះ ល់យ ងខាល ងំែល់វសិ័យថាមពល ជើ និងវបិតតិអាហារក្ៅប្ផ្នកភាគ្
ក្រចើនម្នពិភពក្ោក។ ប្ខេចង្ហវ ក់ ណិជជកមម ភសត៉ុភារកមម ផ្លិតកមម និងការផ្គត់ផ្គង់ និងតរមូវការរតូវបានរខំាន។ សន្រង្ហគ មអាចកាត់
បនែយ កំក្ណើ នសកលក្ោក របមាណ ១%។ ការក្កើនក្ ើងអតិផ្រណា បំណ៉ុ ល និងវសិមភាពរបាក់ចំណូល ក្ធវើឱយពិភពក្ោក
កាន់ប្តលំបាកកន៉ុងការក្ងើបក្ ើងវញិមិនរតឹមប្តពើជំងឺរាតតាត ប្តពើសន្រង្ហគ មក្ទៀតផ្ង។ បចច៉ុបបននក្នោះ កំក្ណើ នផ្លិតផ្លកន៉ុងរសុក
សរ៉ុបរបស់ពិភពក្ោកបានធាល ក់ច៉ុោះពើ ៥,៥% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២១មកក្ៅរតឹម ៤,១%% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២២ និង ៣,២% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២៣ 
ខណៈប្ែលអតិផ្រណារបស់ពិភពក្ោកកំព៉ុងក្កើនក្ ើងយ ងខាល ងំក្ៅរងវង់ ៩,១% កន៉ុងប្ខមិង៉ុនា ឆ្ន ២ំ០២២។ 
 ក្ៅក្ពលប្ែលវបិតតិអ៊ា៉ុយប្រកនបានក្កើតក្ ើងរសបក្ពលនឹងវបិតតិកូវ ើែ-១៩ របជាជនរបប្ហ្ល ២៨៣ ោននាក់បាន
របឈមម៉ុខនឹងបញ្ជា អសនតិស៉ុខក្សបៀងយ ងធៃន់ធៃ រក្ៅកន៉ុងរបក្ទសចំនួន៨១ ក្ហ្ើយរបជាជានរបប្ហ្ល ៤៥ ោននាក់កំព៉ុងសែិតក្ៅ
បនាា ត់ម្នភាពអត់ឃ្លល នរចួក្ហ្ើយ។ ក្យងាមស៉ុនារកថារបស់អគ្គក្លខាធិការអងគការសហ្របជាជាតិ ក្ៅកន៉ុងកិចចរបជ៉ុំរកុមរបឹកាសនតិ
ស៉ុខអងគការសហ្របជាជាតិសតើពើអ៊ា៉ុយប្រកនក្ៅម្ងៃទើ០៥ ប្ខក្មស ឆ្ន ២ំ០២២ សន្រង្ហគ មក្ៅអ៊ា៉ុយប្រកនបាននាឱំយមានការក្កើនក្ ើងយ ង
ខាល ងំម្នម្ងលអាហារ ថាមពល និងជើ ក្ោយសរប្តរ៉ុសេ៉ុ ើ និងអ៊ា៉ុយប្រកនជាអនកនាំចូលែ៏សំខាន់។ សន្រង្ហគ មក្នោះបានរខំានែល់ប្ខេ
ចង្ហវ ក់ផ្គត់ផ្គង់-តរមូវការ និងបក្ងរើនម្ងលម្នការែឹកជញ្ជូ ន ប្ែលោក់សមាព ធកាន់ប្តខាល ងំក្លើរបក្ទសកំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍។ បប្នែមពើក្លើក្នោះ 
មន៉ុសេរបមាណ ១,២  ន់ោននាក់ បានកាល យជាជនង្ហយរងក្រោោះខាល ងំ ពើការក្ ើងម្ងលអាហារ ថាមពល និងជើ ក្ៅកន៉ុងរបក្ទស
កំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ៧៤។ 
 កាតពវកិចចបំណ៉ុ លក្កើនក្ ើងរបប្ហ្ល ១៦% ម្នរបាក់ចំណូលពើការនាកំ្ចញរបស់របក្ទសកំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍។ ក្ៅកន៉ុងរែឋកំព៉ុង
អភិវឌ្ឍប្ែលជាក្កាោះតូចៗ តួក្លខម្នបំណ៉ុ លមានរបមាណ ៣៤% ក្ោយសរប្តការក្កើនក្ ើងអរាការរបាក់ និងតរមូវការកន៉ុងការ
បង់របាក់សរមាប់ការនាចូំលប្ែលមានក្ ើងម្ងល។ ក្ៅប្តប្ខមើនា ឆ្ន ២ំ០២២ តម្មលរសូវសលើបានក្កើនក្ ើងរបមាណ ២២%, 
ក្ តរបមាណ២១% និងរសូវបាក្  របមាណ៣១% ។ តម្មលក្របងក្ចញពើផ្លិតកមម Brent ក្ៅម្ងៃទើ០១ ប្ខក្មស ឆ្ន ២ំ០២២ 
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បានក្កើនក្ ើងខពស់ជាង៦០% ប្ែលកំក្ណើ នក្នោះខពស់ជាងក្ពលែូចោន កាលពើឆ្ន មំ៉ុន។ តម្មលឧសម័នធមមជាតិ និងជើក៏បានក្កើនក្ ើងជាង
ក្ទវែង កន៉ុងរយៈក្ពលែូចោន ។ 
ារាងទើ១៖ កំក្ណើ នក្សែឋកិចចកមព៉ុជា និងអរាអតិផ្រណា 

 
របភព៖ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាស៉ុើ ២០២២ 

 

ារាងទើ២៖ ការចូលរមួចំប្ណកាមវសិ័យ ែល់កំក្ណើ នផ្លិតផ្លកន៉ុងរសកុសរ៉ុប   

 
របភព៖ រកសួងកសិកមម រ៉ុការបមា ញ់ និងក្នសទ ២០២២ 

កំក្ណើ នក្សែឋកិចចកមព៉ុជាបានក្កើនក្ ើងកន៉ុងរងវង់ ៧,៧% កន៉ុងមួយឆ្ន  ំ កន៉ុងរយៈក្ពលជាងពើរទសវតេរ ៍ ពើឆ្ន ១ំ៩៩៨ 
ែល់ឆ្ន ២ំ០១៩។ ក្ទាោះជាយ ងណាក៏ក្ោយ ជំងឺរាតតាតកូវ ើែ-១៩ បងររជាផ្លប ោះ ល់អវជិជមានក្លើកំក្ណើ នផ្លិតផ្លកន៉ុងរសុក
សរ៉ុប ប្ែលបានធាល ក់ច៉ុោះក្ៅ -៣,១% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២០។ កំក្ណើ នក្នោះបានសា៉ុោះក្ងើបក្ ើងវញិពើ ៣,០% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២១ ែល់៥,៣% 
កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២២ ក្ហ្ើយរតូវបានក្គ្រពឹំងថានឹងក្កើនក្ ើងែល់របមាណ៦,៥% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២៣។ អតិផ្រណាអាចធាល ក់ច៉ុោះពើ៤,៧% 
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កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២២ មករតឹម២,២% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២៣។ កំក្ណើ នវជិជមានក្នោះ បានមកពើការរួមចំប្ណកពើការយកពនធក្លើផ្លិតផ្ល 
ការឧបតែមភធនតិច ក្សវាកមម ឧសាហ្កមម និងកសិកមម ជាក្ែើម។ 

ក្ោយសរការរួមចំប្ណកាមវស័ិយែល់កំក្ណើ នក្សែឋកិចចកមព៉ុជា វស័ិយក្សវាកមមបានធាល ក់ច៉ុោះបនតិចពើ៤២,៣% 
កន៉ុងឆ្ន ២ំ០១៧ មករបមាណ ៣៧% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២១ ខណៈប្ែលឧសាហ្កមមបានក្កើនក្ ើងបនតិចមតងៗពើរងវង់៣២,៨% 
កន៉ុងឆ្ន ២ំ០១៧ ែល់រងវង់៣៨.៥% កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២១។ វសិ័យកសិកមមក្ៅមានសែិរភាពកំក្ណើ នកន៉ុងរងវង់ ២៤,៩% ក្ៅឆ្ន ២ំ០១៧ និង
២៤,៤%% ក្ៅឆ្ន ២ំ០២១ ប ៉ុប្នតនិនាន ការក្នោះបានងយច៉ុោះបនតិចកន៉ុងឆ្ន ២ំ០១៩ (ារាងទើ១ & ២)។ 

២. និន្នា ការសកលននទីផារទំនិញកសិកមម 

ារាងទើ ៣ បានបង្ហា ញថា របក្ទសរ៉ុសេើ និងអ៊ា៉ុយប្រកនគឺ្ជាអនកផ្លិតែ៏សំខាន់ម្នក្ ត រោប់ពូជ colza រសូវបាក្  
រសូវសលើ និងក្របងផ្អរ ឈូករត័ន និងរោប់ពូជផ្អរ ឈូករត័ន។ ក្បើគិ្តពើចំប្ណកកន៉ុងទើផ្ារទំនិញកសិកមម របក្ទសអ៊ា៉ុយប្រកនមានក្របង
ផ្អរ ឈូករត័ន និងរោប់ពូជផ្អរ ឈូករត័ន ជាង ៣៦% ប្ែលខពស់ជាងរបក្ទសរ៉ុសេ៉ុ ើប្ែលមានប្ត ១៧%។ សរមាប់ការផ្លិតក្ ត 
របក្ទសអ៊ា៉ុយប្រកមានែល់១៣% ម្នទើផ្ារក្ តពិភពក្ោក ខណៈរបក្ទសរ៉ុសេ៉ុ ើមានរតឹមប្ត ១% ប ៉ុក្ណាណ ោះ។ អវិប្ែលគួ្រឱយចាប់
អារមមណ៍គឺ្ថា របក្ទសទាងំពើរមានចំប្ណកកន៉ុងទើផ្ារសកល របហាក់ប្របហ្លសរមាប់ផ្លិតផ្លរសូវបាក្  ប្ែលរបក្ទសរ៉ុសេើមាន 
១២% ក្ហ្ើយរបក្ទសអ៊ា៉ុយប្រកនមាន១១%។ 

ារាងទើ៣៖ ទំនិញកសិកមមសរមាបទ់ើផ្ារសកល រវាងរបក្ទសរ៉ុសេើ និងរបក្ទសអ៊ា៉ុយប្រកន 

 
របភព៖  UNCTAD 2022 

ារាងទើ៤ បានបង្ហា ញថា របក្ទសរ៉ុសេ៉ុ ើ និងរបក្ទសអ៊ា៉ុយប្រកនក្ៅប្តជាអនកនាកំ្ចញែ៏សំខាន់ម្នក្ ត និងរសូវសលើ។ 
សរមាប់ផ្លិតផ្លរសូវសលើ រ៉ុសេ៉ុ ើមានចំប្ណក ១៦% ម្នការនាកំ្ចញសកល ខណៈអូន្រសត លើមានរបមាណ ១៣% និងអាក្ម រកិ
មាន១១% រ ើឯសហ្ភាពអឺរ  ៉ុបមានែល់ ១៨%។ សរមាប់ផ្លិតផ្លក្ ត សហ្រែឋអាក្ម រកិក្ៅប្តជាអនកនាកំ្ចញក្ តក្រចើនជាងក្គ្ 
ប្ែលមានចំនួនរបមាណ ៣៣% ខណៈប្ែលរបក្ទសអាហ្េង់ទើនមានរបមាណ ២២% របក្ទសក្របស៉ុើលមានរបមាណ ១៧% 
និងរបក្ទសអ៊ា៉ុយប្រកនមានរបមាណ១៤%។ ចំក្ ោះការនាកំ្ចញរសូវអងររវញិ អូន្រសត លើមានចំប្ណកជាភាគ្រយខពស់បំផ្៉ុតរហូ្តែល់
ក្ៅ ២៦% ខណៈសហ្ភាពអឺរ  ៉ុបមាន ២២% របក្ទសអ៊ា៉ុយប្រកនមាន ១៧%  និងរ៉ុសេ៉ុ ើមាន ១៣%។ 
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ារាងទើ៤៖ អនកនាកំ្ចញសំខាន់ៗ ម្នរសវូស ើ ក្ ត និងរសវូបាក្  កន៉ុងឆ្ន ២ំ០២១/២០២២ 

 
របភព៖ USDA ២០២២ 

២. ១. និនាន ការជើសកល 

ារាងទើ៥បង្ហា ញថា របក្ទសរ៉ុសេ៉ុ ើកាល យជារបក្ទសនាកំ្ចញជើអាសូតលំោប់កំពូលរបស់ពិភពក្ោក (១៥%) ក្ហ្ើយក៏ជា
អនកផ្គត់ផ្គង់សរធាត៉ុប ូាសយូមនាមំ៉ុខក្គ្ទើពើរ (១៩%) និងជាអនកនាកំ្ចញជើផូ្សវ័រទើបើ (១៤%) ក្លើពិភពក្ោក។ របក្ទសចិនក្ៅ
ប្តជាចំប្ណកទើផ្ារទើមួយម្នផូ្សវ ត (២៥%) និងទើពើរម្នអាសូត (១៣%)។ 

ារាងទើ៥៖ ទើផ្ារសកលម្នជើ កន៉ុងឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
របភព៖ FAOSTAT by Hebebrand and Laborde ២០២២ 
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របក្ទសប្ែលក្របើរបាស់ជើភាគ្ក្រចើន គឺ្រងផ្លប ោះ ល់ក្ោយរបក្ភទម្នែំណា ំ តម្មលម្នជើ ភាពអាចរកបាន តម្មលអាចទិញ
បាន និងអារាក្របើរបាស់បានាមសណាឋ នែើ។ ក្បើគិ្តជាហ្កិា របក្ទសចិនគឺ្ជារបក្ទសប្ែលក្របើរបាស់ជើក្រចើនជាងក្គ្ ប្ែល
មានរបប្ហ្ល ៣៤០ គ្ើ ូរកាម/មួយហ្កិា ខណៈប្ែលឥណាា គឺ្ជារបប្ទសក្របើរបាស់ក្រចើនជាងក្គ្ទើពើរ ក្ោយសរប្តរោឋ ភិបាល
ឥណាា បានឧបតែមភធនយ ងក្រចើនែល់កសិកររបស់ខលួន។ ក្ោយប្ ក អាក្ម រកិគឺ្ជារបក្ទសប្ែលក្របើរបាសជ់ើក្រចើនជាងក្គ្ទើបើ 
ប្ែលមានរបមាណ ១០% ម្នរបក្ទសក្របើរបាស់ជើក្លើពិភពក្ោក សរមាប់ផ្លិតកមមរោប់ធញ្ញជាតិ និងក្របង។ របក្ទសក្របស៉ុើល 
កាណាោ និងម៉ុិកស៉ុិក ពឹងប្ផ្ាកក្លើជើប្ែលនាចូំលរបមាណ ៦០% ម្នជើរបស់ពួកក្គ្ ខណៈប្ែលសហ្រែឋអាក្ម រកិនាចូំលជិត
២០% ម្នជើប្ែលខលួនក្របើរបាស់។ 

កន៉ុងករណើ របក្ទសកមព៉ុជា របក្ទសក្នោះបាននាចូំលរបមាណ ២,១ ោនក្ាន (២,១៥៧,២៨៥,០៧ ក្ាន) កន៉ុងក្នាោះ
មានសរធាត៉ុគ្ើមើ ១១៨,៦៩៦,៤៥៤ ក្ាន និងជើ និងថាន សំមាល ប់ក្មម ចំនួន ២,០៣៨,៥៨៨,៦២ ក្ាន។ ក្ៅឆ្ន  ំ២០២០ កមព៉ុជា
កាល យជារបក្ទសនាំចូលជើធំជាងក្គ្ទើ ៥៨ ក្លើពិភពក្ោក (២៣៣ ោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ) ប្ែលមានរបភពចមបងពើរបក្ទស
ក្វៀតណាម (១២៩ ោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ) ម្ង (៨២,៩ ោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ) ចិន (៩,៥៦ ោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ) មា ក្ ស៉ុើ 
(១,៦៥ ោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ) និងអូម ង់ (១,៤៧ ោនែ៉ុោល រអាក្ម រកិ)។ ក្ទាោះជាយ ងណាក៏ក្ោយ មិនទាន់មានព័ត៌មានណា
មួយក្ែើមបើបញ្ជជ ក់អំពើបរមិាណម្នការក្របើរបាស់ជើប្ែលរងផ្លប ោះ ល់ក្ោយរបក្ភទម្នែំណា ំតម្មលម្នជើ ភាពអាចរកបាន តម្មលអាច
ទិញបាន និងអារាក្របើរបាស់បានាមសណាឋ នែើក្ៅកន៉ុងរបក្ទសកមព៉ុជាក្ ើយ។ 

២.២. និនាន ការម្នថាមពល ជើ និងតម្មលអាហារ 

ក្ោយប្ផ្ាកក្លើការគ្ណនាាមក្សែឋកិចច ក្ោក Brunelle បានពោករណ៍ថា តម្មលជើរតូវបានក្គ្រពឹំងថានឹងក្កើនក្ ើងកន៉ុង
ទសវតេរខ៍ាងម៉ុខក្នោះ ក្ោយសរប្តភាពានតឹងកន៉ុងទើផ្ារថាមពល ក្ោលនក្យបាយអាកាសធាត៉ុកាន់ប្តតឹងរ៉ុងឹ និងការងយច៉ុោះ
ម្នទ៉ុនបរមុងផូ្សវ័រ។ ម្ងលជើរតូវបានក្គ្រពឹំងថានឹងក្កើនក្ ើងពើ +០,៨% ក្ៅ +៣,៦% ជាមធយមចាប់ពើឆ្ន ២ំ០០៥ ែល់ឆ្ន ២ំ០៥០។ 
ទិននផ្លែំណាធំាល ក់ច៉ុោះ ពើ ៦% ក្ៅ១៣% ក្ោយសរប្តការក្កើនម្ងលជើ និងថាមពល។ 

បចច៉ុបបននក្នោះ តម្មលថាមពល ជើ និងអាហារកាន់ប្តខពស់រតូវបានជំរ៉ុញក្ោយវបិតតិកូវ ើែ១៩ផ្ង និងសន្រង្ហគ មផ្ង។ តរមូវការម្នជើបាន
ក្កើនក្ ើងយ ងខាល ងំ ប្ែលបណាត លឱយតម្មលជើក្កើនក្ ើងយ ងខាល ងំប្ែរកន៉ុងអារា +២៣០% ចាប់ាងំពើប្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
កន៉ុងក្ពលជាមួយោន ក្នោះ និនាន ការក្នោះបានបណាត លឱយតម្មលែំណាបំានសា៉ុោះក្ងើបក្ ើងវញិក្ៅឆ្ន ២ំ០២១ ក្ោយសរតម្មលែំណាកំ្កើន
ក្ ើងនឹងឈានក្ៅជំរ៉ុញតរមូវការម្នផ្លិតផ្លជើ។ ក្ៅក្ពលប្ែលជើក្កើនក្ ើង មានការរពួយបារមភកាន់ប្តខាល ងំក្ ើងក្លើភាពអាច
រកបាន និងតម្មលប្ែលអាចទិញបានម្នជើក្ៅជ៉ុំវញិពិភពក្ោក។ ក្បើគិ្តពើប្ផ្នកផ្គត់ផ្គង់វញិ ការក្កើនក្ ើងយ ងខាល ងំម្នតម្មលឧសម័នធមម
ជាតិប្ែលក្របើជាចំណើ  និងរបភពថាមពលកន៉ុងការផ្លិតអាម ូញក់ (ជើ N) ប្ែលមានចំនួនពើ៧០% ក្ៅ៨០% ម្នម្ងលក្ែើម
ផ្លិតកមមអាម ូញក់ បានកាត់បនែយសមតែភាពផ្លិតអាម ូញក់ និងអ៊ា៉ុយក្រ   របមាណ ៥៥%។ ការចំណាយខពស់ម្នធយូងងមក្ៅកន៉ុង
របក្ទសចិន ប្ែលជាសធាត៉ុចមបងកន៉ុងការផ្លិតអាម ូញក់ រមួជាមួយនឹងសមតែភាពផ្លិតទាប បានរមួចំប្ណកកាត់បនែយ
ផ្លិតកមម ប្ែលនាឱំយតម្មលជើសកលកាន់ប្តក្ ើងខពស់។ 

វបិតតិកូវ ើែ-១៩ក្ៅកន៉ុងប្ខេចង្ហវ ក់តម្មលសកល បានរខំានែល់វែតម្នផ្លិតកមម និងការែឹកជញ្ជូ នជើ រពមទាងំធាត៉ុចូលរបស់វា។ 
ទើបំផ្៉ុត ជក្មាល ោះរ៉ុសេើ-អ៊ា៉ុយប្រកន រមួជាមួយនឹងការោក់ទណា កមមក្សែឋកិចច និងការរខំានក្ៅកន៉ុងផ្លូវ ណិជជកមមសម៉ុរទក្មម  បានោក់
សមាព ធបប្នែមក្ទៀតក្លើតម្មល ណិជជកមម និងភាពមិនចាស់ោស់អំពើការនាកំ្ចញរបស់របក្ទសរ៉ុសេ៉ុ ើ និងក្បឡារ៉ុសេ និងកិចចរពម
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ក្រពៀង ណិជជកមមជើអនតរជាតិ។ កាត ក្នោះបានបក្ងរើនកតើបារមភបប្នែមក្ទៀត ែល់វបិតតិសនតិស៉ុខក្សបៀង និងតម្មលក្សបៀង ក្ោយសរប្ត
អរាទាបម្នផ្លចំក្ណញពើកសិផ្លក្រកាយការរបមូលផ្ល។ 

៣.ការរឹតតបិតការន្នំង្េញជាសកលននផលិតផលជី 

បញ្ជា ម្នកំក្ណើ នម្ងលម្នជើក្នោះបានបងាំរោឋ ភិបាលម្នរបក្ទសនើមួយៗឱយបក្ងរើនការរតឹបនតឹងអាហារ និងជើ ប្ែលជាការក្ ល្ើយ
តបជាទមាល ប់របស់ពួកក្គ្ចំក្ ោះវបិតតទិាងំក្នោះ។ រោឋ ភិបាលមួយចំនួនចាបំាច់រតូវមានព័ត៌មានអំពើក្ោលនក្យបាយ ណិជជកមម
ក្សបៀងអាហារ ក្ែើមបើទប់សរ ត់ផ្លប ោះ ល់អវជិជមាន និងបក្ងរើតបរយិកាសម្នការោំរទ និងកិចចសហ្របតិបតតិការ។ 
ជាឧទាហ្រណ៍ ារាងទើ ៦ បង្ហា ញថា របក្ទសចំនួន ៦ បានោក់ការរតឹតបតិរបស់ពួកក្គ្ាងំពើឆ្ន ២ំ០២១។ ក្ទាោះបើជាយ ងណាក៏
ក្ោយ ពួកក្គ្នឹងល៉ុបក្ចាលទណា កមមរបស់ពួកក្គ្ក្ៅច៉ុងឆ្ន ២ំ០២២ ជាពិក្សសគឺ្របក្ទសរ៉ុសេ៉ុ ើ និងអ៊ា៉ុយប្រកន។ 

ារាងទើ៦៖ បញ្ជ ើម្នការរតឹតបតិការនាកំ្ចញជើកន៉ុងកំ ៉ុងវបិតតិសន្រង្ហគ មក្ៅអ៊ា៉ុយប្រកន (២០២២) 

របភព៖ Laborde ២០២២ 

សែ នភាព
ក្ោល

នក្យបាយ 
របក្ភទ របក្ទស ផ្លិតផ្ល 

ម្ងៃោក ់
វធិានការ 

ម្ងៃបញ្ចប់
វធិានការ 

ចំប្ណកម្នការនាំ
ក្ចញសកលម្ននើរែូ
ក្ហ្េណប្ែលរតូវ
បានប ោះ ល់ 

ចំប្ណកម្នការនាំ
ក្ចញសកលម្នប ូ
ាសប្ែលរតូវបាន

ប ោះ ល់ 

ចំប្ណកម្នការ
នាកំ្ចញ
សកលម្នផ្ូ
សវ តប្ែលរតូវ
បានប ោះ ល់ 

ប្លងអន៉ុវតត 
បំរាម 

ជាក់ប្សតង 
កូក្រ  ខាងតបូង ជើអ៊ា៉ុយក្រ   

១១/១១/
២០២១ 

០៣/៣១/
២០២២ 

0០,៣% 0,0% 0,0% 

  អ៊ា៉ុយប្រកន ជើនើរែូប្ហ្េន 
(inc. compound) 

០៣/១២/
២០២២ 

០៧/០១/
២០២ 

០,៩% 0,២% 0,0% 

ក្ៅអន៉ុវតត 
បំរាម ់

ជាក់ប្សតង 
ចិន ងមផូ្សវ ត ០៩/២៨/

២០២២ 
១២/៣១/
២០២២ 

០,០% 0.0% 0,៦% 

  គ្ើជើសត ន ជើស៉ុទធ 
០២/២៦/
២០២២ 

០៨/២៦/
២០២២ 

0០,០% 0,0% 0,0% 

  រ៉ុសេើ ជើ 
០២/០២/
២០២២ 

០៨/៣១/
២០២២ 

១០,១% ១៨,៧% ៨,៦% 

 
អាជាញ ប័ណណ
នាកំ្ចញ 

ចិន ជើ 
០៩/២៤/
២០២១ 

12/31/2022 ១០,៦% ១,២% ១១,៤% 

  រ៉ុសេើ 
ជើនើរែូប្ហ្េន 

(inc. compound) 
១១/០៣/
២០២១ 

១២/៣១/
២០២២ 

១០,១% ២,៨% ៨,៥% 

 
ពនធនាំ
ក្ចញ 

ក្វៀតណាម ជើស៉ុទធ 
០៥/០៦/
២០២២ 

១២/៣១/
២០២២ 

០,២% 0,២% 0,៣% 
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៤. ផលប ៉ះពាលន់នតនមៃជីង្លីររង្ទសកមពុជា 

ការក្កើនក្ ើងម្នតម្មលជើបានក្ធវើឱយអនកផ្លិតែំណាំកមព៉ុជាមានការលំបាកខាឡ ងំ ក្ោយសររបក្ទសក្នោះជាអនកនាចូំលជើ
កសិកមម ថាន សំំោប់ក្មម  និងសរធាត៉ុគ្ើមើ ក្ហ្ើយពឹងប្ផ្ាកខាល ងំក្លើទើផ្ារជើអនតរជាតិ។ ជាធមមា កសិករក្របើរបាស់ជើ និងសរធាត៉ុ
គ្ើមើប្ែលនាចូំលពើរបក្ទសក្ផ្េងៗ ជាពិក្សសពើរបក្ទសចិន ម្ង និងក្វៀតណាម។ កងវោះខាតជើជាសកល ឧបសគ្គខាងភសត៉ុភារ និង
ការរតឹតកបិតម្នការនាកំ្ចញ នឹងក្ធវើឱយជើក្ ើងម្ងល ប្ែ ជោះឥទធិពលែល់ផ្លិតកមមែំណាំជាមួយនឹងអរាទិននផ្លែំណាំទាប។ 
អតិផ្រណាម្នតម្មលថាមពលក៏បានក្ ើងែល់ ៤.៧% ក្ហ្ើយរពឹំងថានឹងក្កើនក្ ើងក្ៅឆ្ន ២ំ០២២។ បញ្ជា ក្នោះបណាត លឱយមានការ
ចំណាយខពស់ម្នធាត៉ុចូលកសិកមមសរមាប់ផ្លិតកមម។ កសិករកំព៉ុងតស៊ាូកន៉ុងការចំណាយម្ងលក្ែើមខពស់ម្នធាត៉ុចូល និងរបឈមម៉ុខ
នឹងឧបសគ្គធំៗកន៉ុងការផ្គត់ផ្គង់ ។ 

ជាច៉ុងក្រកាយ ការក្កើនក្ ើងតម្មលមាូបអាហារនឹងប ោះ ល់ែល់ជនរកើរកក្ោយផ្អា ល់កន៉ុងនាមជាអនកផ្លិត និងអនកក្របើរបាស ់
និងក្ោយរបក្យលាមរយៈផ្លប ោះ ល់ក្លើរបាក់ចំណូល និងទិននផ្លែំណាទំាប។ ក្ៅក្ពលប្ែលតម្មលក្សបៀងក្កើនក្ ើង អនករកើ
រកក្ៅជនបទទំនងជាកាត់បនែយការក្របើរបាស់អាហាររបសពួ់កក្គ្ ចំក្ពលមានការរាតតាតម្នជំងឺកូវ ើែ-១៩។ ជាងក្នោះក្ៅក្ទៀត 
ការចំណាយក្លើថាមពលខពស់ និងកងវោះវតែ៉ុធាត៉ុក្ែើមក្ធវើឱយផ្លិតកមមកន៉ុងរសុកធាល ក់ច៉ុោះ ក្ោយសរកសិករមួយចំនួនអាចក្បាោះបង់ការ
ផ្លិតវែតរែូវសរមាប់រែូវោែំ៉ុោះឆ្ន កំ្រកាយ ក្ោយសរតម្មលធាត៉ុចូលក្កើនក្ ើង ភាគ្ក្រចើនជាជើ និងសរធាត៉ុគ្ើមើកសិកមម។ 

៥. ង្សេកិ្តសនាិដ្ឋា ន និខអនសុាសន៍ 

វបិតតិកូវ ើែ-១៩ ក្ៅទូទាងំពិភពក្ោក និងវបិតតិរ៉ុសេ៉ុ ើ-អ៊ា៉ុយប្រកន ក្ធវើឱយមន៉ុសេរាប់ ន់ោននាក់ង្ហយរងក្រោោះក្ោយសរ
ការក្ ើងម្ងលអាហារ ថាមពល និងជើ។ ក្ៅកន៉ុងរបក្ទសកមព៉ុជា កសិករខាន តតូចកំព៉ុងជួបការលំបាកកន៉ុងការទប់ទល់នឹងការចំណាយ
ខពស់ម្នធាត៉ុចូល និងថាមពល ជាមួយនឹងអរាទិននផ្លែំណាទំាប និងតម្មលទាប។ ក្ែើមបើក្ ល្ើយតបក្ៅនឹងបញ្ជា  ការក្ ល្ើយតប
ក្ោលនក្យបាយជាបនតបនាា ប់គឺ្រតូវបានទាមទារ៖ 

ក្ែើមបើក្ ល្ើយតបក្ៅនឹងបញ្ជា របឈមខាងក្លើ តរមូវឱយមានការក្ ល្ើយតបជាក្ោលនក្យបាយែូចជា៖ 

ការក្ ល្ើយតបរយៈក្ពលខលើ និងមធយម៖ 

• ក្ធវើការវាយតម្មលយ ងឆ្ប់រហ័្សអំពើជំងឺរាតតាតកូវ ើែ-១៩ និងជក្មាល ោះក្លើម្ងលជើក្ៅតំបន់ជនបទ៖ 
o ក្ែើមបើ ប្សវងយល់ពើ រកុម/កសិករ ប្ែលង្ហយរងក្រោោះបំផ្៉ុត  ប្ែលកំព៉ុ ងរបឈមនឹងការខវោះខាតជើ។  

ែូក្ចនោះ  គ្ក្រមាងឧបតែមភធនជើបក្ណាត ោះអាសននអាចរតូវបានផ្តល់អាទិភាពសរមាប់រែូវខាងម៉ុខ។ 
o ក្ែើមបើរបមូលទិននន័យសតើពើក្ោលនក្យបាយ ណិជជកមមថាមពល និងជើ ពើក្គ្ហ្ទំព័ររបស់របក្ទសនាកំ្ចញសំខាន់ៗ 

ក្ែើមបើប្សវងយល់ពើក្សណារ ើយ ូតម្មលប្ែលអាចជួយកាត់បនែយផ្លប ោះ ល់អវជិជមាន និងបក្ងរើតបរយិកាសអំក្ណាយ
ផ្លសរមាប់ជើប្ែលនាចូំល។ 
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o ក្ែើមបើជួយកសិករបក្ងរើនការក្របើរបាស់ជើរបកបក្ោយរបសិទធភាព៖ បរមិាណជើប្ែលបានក្របើរបាសក់្ោយែំណាកំ្ៅ
ក្ពលផ្លិត និងរបមូលផ្ល គឺ្ជាអាទិភាពសំខាន់ ក្ហ្ើយកសិករគួ្រប្តរតូវបានក្លើកទឹកចិតតឱយក្ធវើពិពិធកមមរបភពជើ
កន៉ុងមូលោឋ ន (ផ្លិតកន៉ុងរសុក)។ 

o ការរកក្ ើញសំខាន់ៗពើការវាយតម្មល អាចរតូវបានក្គ្ក្របើរបាស់ក្ែើមបើក្សនើជាគ្ក្រមាងម្នការរមួបញ្ចូលោន រវាងជើសរ ើរាងគ 
និងសរធាត៉ុប្រ   ប្ែជាការរគ្ប់រគ្ងភាពមានជើជាតិម្នែើោែំ៉ុោះប្ែលបត់ប្បនាមអាកាសធាត៉ុ។  

ការក្ ល្ើយតបរយៈក្ពលប្វង៖ 
• ការសរមបសរមួលកន៉ុងតំបន់ និងការក្ ល្ើយតបក្ោលនក្យបាយរបកបក្ោយស៉ុខែ៉ុមរមនា កន៉ុងលកាខណា ម្នគ្ក្រមាង

អន៉ុក្រោោះ គឺ្ចាបំាច់ក្ែើមបើធានាថាជើអាច ល្ងកាត់រពំប្ែនក្ោយរលូន។ 
• រការហូំ្រ ណិជជកមម ក្ែើមបើធានាបាននូវលទធភាពបនត និងលទធភាពម្នជើពើរបក្ទសក្ផ្េងៗ ែូក្ចនោះធានាបាននូវរបភពជំនួសម្ន

ជើពើរបក្ទសនាកំ្ចញសំខាន់ៗ ជាពិក្សសរបក្ទសចិន។ 
• ក្របើរបាស់មក្ធោបាយចរចាការទូត ក្ែើមបើែកក្ចញការរតឹបនតឹងការនាចូំល និងនាកំ្ចញ គឺ្ជាអាទិភាពទើមួយ ក្ែើមបើធានាថា ជើ 

និងថាមពលអាចបនតជួញែូរកន៉ុងបណាត ញែឹកជញ្ជូ ន។ 
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1. Rationale 
 

The COVID-19 pandemic has already jeopardized the global economic growth and impacted multi sectors 
directly and indirectly since 2020. The murky cloud of the ongoing war is going nowhere to end. It spirals 
into a drastic domino effect on global energy, fertilizer and food crises in most part of the world. Trade, 
logistics, production, and supply-and-demand chains have been disrupted. The war could cut 1% off global 
growth (Reuters 2022). A growing Inflation, debt and income inequality make the world more difficult to 
recover from not only the pandemic but also the war. Currently, the global GDP growth has declined from 

Key message 

• COVID-19 pandemic has affected multi sectors directly and indirectly since 2020. The impact of Russia-
Ukraine conflict on fertilizer availability and affordability is another burden. 

• The crises have resulted in not only fertilizer, energy and but also food prices and have major effects on 
agriculture prodution and food security. Billions of people are vulnerable to spiking food, energy and fertilizer 
prices. Millions of people have faced a critical food insecurity and some parts of Africa are already on the 
edge of starvation.  

• Smallholder farmers are struggling to cope with higher costs of inputs with the lower rate of crop yields.  

• Trade, logistics, production, and supply-and-demand chains have been disrupted during the COVID-19 
pandemic and the ongoing conflict. 

 

In response to the challenges, a series of policy responses are required: 

Short-and-medium term responses:  

• Conduct a rapid assessment of the COVID-19 pandemic and dispute on fertilizer prices in rural areas:  
o To understand the most vulerable groups/farmers who are facing fertilizer shortages. Thus, a 

temporary fertilizer subsidy scheme may be prioritized for the upcoming seasons; 
o To collect data on energy and fertilizer trade policies from key exporting countries’ websites in order 

to understand price scenarios that may help to mitigate adverse effects and create enabling 
environment for imported fertilizers.  

o To help farmers increase fertilizers use efficiently: the amount fertilizers applied taken up by crops at 
production and harvest is a key priority and farmers should be encouraged to locally diversify 
fertilizer sources (locally produced).  

o Key findings from the assessment may be used to propose a scheme of combining organic and 
mineral fertilizers as a climate-smart integrated soil fertility management.  

Long-term responses:  

• Regional coordination and harmonized policy responses in terms of subidy schemes are needed to ensure 
that fertilizers can smoothly cross borders. 

• Maintain a trade flow to ensure continuing availibility and affordability of fertizers from different countries, 
thus securing alternative sources of fertilizers from main exporting countries, particularly China. 

• A diplomatic negotiation way to remove import and export restrictions is the first priority, ensuring that 
fertilizer and energy can continue to be traded in logistical channels. 
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5.5% in 2021 to 4.1% in 2022 and 3.2% in 2023 (World Bank 2022a) while the world’s inflation is climbing 
sharply at 9.1% in June 2022 (CNBC 2022).  

 
Once the Ukraine crisis has coincided with the COVID-19, around 283 million people have faced severe 
food insecurity in 81 countries and 45 million are already on the edge of starvation (World Food Program 
2022). According to the Secretary-General’s Remarks at the UN Security Council Meeting on Ukraine on 05 
April 2022, the Ukraine’s war has led to massive increases in the prices of food, energy and fertilizers, 
because Russia and Ukraine are main importers. It has disrupted supply-and-demand chains, and 
increased the cost of transportation, putting even more pressure on the developing world. Additionally, 1.2 
billion people are particularly vulnerable to spiking food, energy and fertilizer costs in 74 developing 
countries (UNCTAD 2022a). 

 
Debt obligations increase around 16% of developing countries’ export earnings. In small island developing 
states, the figure of debt is at 34% because of increased interest rates and the need to pay for expensive 
imports. In March 2022 alone, wheat prices have increased by 22%, maize by 21% and barley by 31%. 
Brent oil prices on 1 April 2022 increased more than 60% higher than at the same time last year. Natural 
gas and fertilizer prices more than doubled over the same period (UNCTAD 2022b).  

Figure 1: Cambodia’s GDP economic growth versus inflation rate 

            

Source: ADB 2022 
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  Figure 2: Sectoral contributions to the GDP growth 

 

Source: MAFF 2022 

Cambodia’s the economic growth increased around 7.7 percent per annum for over two decades from 1998 
to 2019 (World Bank 2022b). However, the COVID-19 pandemic had a negative impact on the GDP growth 
which dropped at -3.1% in 2020. It rebounded from 3.0% in 2021 to 5.3% in 2022 and is expected to climb 
at 6.5% in 2023. The inflation dropped from 4.7% in 2022 to 2.2% in 2023. The positive growth results from 
the contributions from taxes on products less subsidies, services, industry and agriculture (ADB 2022). 
Given the sectoral contribution to the GDP economic growth, the service sector has slightly dropped from 
42.3% in 2017 to 37% in 2021 while the industry has slowly increased from around 32.8% in 2017 to 38.5% 
in 2021. The agriculture sector has been stable at 24.9% in 2017 and 24.4% in 2021 but the trend slightly 
decreased in 2019 (MAFF 2022) (Figure 1 & 2). 
 
2. Global trends of agricultural commodity markets  

 
Figure 3 depicts that Russian and Ukraine are the main producers of maize, colza seeds, barley, wheat and 
sunflower oil and seeds. From agricultural commodity markets, Ukraine shares a higher percentage (36%) 
than Russia (17%) of sunflower oil and seeds. For maize production, Ukraine reaches up 13% of global 
maize markets while Russia shares only 1%. Interestingly, both countries share a similar global market on 
barley product at 12% (Russia) and 11% (Ukraine) respectively (UNCTAD, 2022a).   
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Figure 3: Global Agricultural Commodity Markets between Russia and Ukraine 

 

Source: (UNCTAD 2022a) 

Figure 4 indicates that Russia and Ukraine remain key exporters of wheat corn and barley. For wheat 

produce, Russia shares 16% of global exports while Australia represents at 13% and the U.S. stands at 

11%, whereas, the EU reaches up to 18% respectively. Given the maize, the U.S. remains the largest corn 

exporters, accounting for 33% followed by Argentina (22%), Brazil (17%) and Ukraine (14%). As far as 

barley exports are concerned, Australia represents the highest percentage, reaching up to 26%, followed 

by the EU (22%), Ukraine (17%) and Russia (13%) (USDA 2022).  

 

Figure 4: Main global exporters of wheat, corn and barley in 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: USDA 2022 

 

2.1 Global fertilizer trends 
 

Figure 5 shows that Russia becomes the world’s top exporter of nitrogenous fertilizer (15%), the second 

leading supplier of potassic ones (19%) and the third rank of phosphorous fertilizer exporter (14%). China 

still remains the first market share of phosphate (25%) and the second place of nitrogen (13%) (FAO 2022). 
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Figure 5: Global markets of fertilizers in 2019 

 

Source: FAOSTAT by Hebebrand and Laborde 2022 

The countries who use most fertilizers are affected by the type of crop, fertilizer price, availability, 
affordability and adoption rate. China is the largest consumer of fertilizer on a per hectare basis at around 
340kg per hectare while India is the second largest user because the India’s government heavily 
subsidized its fertilizers for its farmers. Finally, America is the third consumer at around 10% of global 
fertilizer user for grains and oilseed production. Brazil, Canada and Mexico rely on imported fertilizers 
approximately 60% of their fertilizer while the U.S. imports nearly 20% of all its fertilizer (USDA 2022). 

 
In case of Cambodia, the country has imported approximately 2.1 million tonnes (2,157,285.07 tonnes), 
including 118,696.454 tonne of chemicals and 2,038,588.62 tonees of fertilisers and herbicides (MAFF 
2022). In 2020, Cambodia becomes the 58th largest importer of fertilizers in the world (USD233M), 
primarily from Vietnam (USD129M), Thailand (USD82.9M), China (USD 9.56M), Malaysia (USD1.65M) and 
Oman (USD1.47M) (OEC 2021). However, there is lack of data information on the amount of fertilizer use 
that is affected by the type of crops, fertilizer price, availability, affordability and adoption rate in Cambodia. 

 
2.2 Trends of energy, fertilizer and food prices  

 
Based on econometric calculation, Brunelle (et al. 2015) predicts that fertilizer price is expected to soar in 
the upcoming decades because of tensions on energy markets, increasingly strict climate policies and the 
depletion of phosphorous reserves. It is expected to rise from +0.8% to +3.6% on average from 2005 to 
2050. The crop yields are eventually dropped by 6%-13% because of higher price of fertilizers and energy.  

 
Currently, higher energy, fertilizer and food prices have been fueled by both the virus and the war. A pent-
up demand of fertilizer causes to rise fertilizer prices sharply at + 230% since May 2020. At the same time, 
the crop price rebounded in 2021 resulted from this trend, since the higher crop prices are mostly likely to 
boost fertilizer demand. Once fertilizer spikes, there is a growing concern over availability and affordability 
of fertilizer around the globe. On the supply side, the sharp increase in the prices of natural gas used as 
both feedstock and energy sources in production of ammonia (N fertilizer) which accounted for 70%-80% of 
ammonia production costs decreased the production capacity of ammonia and urea by 55%. Higher costs 
of coal in China, the main feedstock for ammonia production, along with lower production capacity have 
contributed to reduce production, leading to high prices of global fertilizers (International Food Policy 
Research Institute 2022).  

 
The COVID-19 crisis in global value chains has disrupted the production cycle and logistical transportation 
of fertilizer as well as its inputs. Finally, the Ukraine dispute along with economic embargoes and the 
disruption in the Black Sea trading routes have put more pressure on trade costs and uncertainty about 
Russian and Belarus exports and international fertilizer trade agreements (Hebebrand and Laborde 2022). 



POLICY BRIEF VOL 02 | ISSUE 05 
 

 iTrade Bulletin | 22 

The factors have raised more concerns over impacts on food security and food prices because of lower 
rate of return from post-harvest agricultural products.  

 
3. Global export restriction on fertilizers 

 
The issue has forced transnational governments to boost food and fertilizer restrictions as their common 
responses to the crises. Some governments need to have information on food trade policies to curb 
adverse effects and create enabling environments of support and cooperation (Laborde and Mamun 2022). 
For instance, Figure 6 demonstrates that six countries have imposed their restrictions since 2021. 
However, they will remove their sanctions by the end of 2022, especially Russia and Ukraine.  

 

Figure 6: List of export restriction on fertilizers during the Ukraine crisis (2022) 

Policy 
status 

Category 
Country 
Label 

Products 
Day of 
Starting 

date 

Day of End 
Date 

Share of 
global exports 

of 
Nitrogenous 

impacted 

Share of 
global 

exports of 
Potash 

impacted 

Share of 
global 

exports of 
Phosphates 

impacted 

Inactive 
Actual 
Ban 

Korea, 
South 

Fertilizers. 
Urea 

11/11/2021 03/31/2022 0.3% 0.0% 0.0% 

  Ukraine 

Nitrogenous 
fertilizers 

(inc. 
compound) 

03/12/2022 07/01/2022 0.9% 0.2% 0.0% 

Active 
Actual 
Ban 

China 
Phosphate 

rock 
09/28/2021 12/31/2022 0.0% 0.0% 0.6% 

  Kyrgyzstan 
Mineral 

fertilizers 
02/26/2022 08/26/2022 0.0% 0.0% 0.0% 

  Russia Fertilizer 02/02/2022 08/31/2022 10.1% 18.7% 8.6% 

 
Export 

Licensing 
China Fertilizers 09/24/2021 12/31/2022 10.6% 1.2% 11.4% 

  Russia 

Nitrogenous 
fertilizers 

(inc. 
compound) 

11/03/2021 12/31/2022 10.1% 2.8% 8.5% 

 
Export 
Taxes 

Viet Nam 
Mineral 

fertilizers 
05/06/2022 12/31/2022 0.2% 0.2% 0.3% 

Source: Laborde 2022 

4. Implications of fertilizer price for Cambodia  
 

The rise of fertilizer price has strained Cambodian crop producers since the country is a net importer of 
agricultural fertilizers, herbicides and chemicals and highly dependent on international fertilizer markets. 
Farmers normally use imported fertilizers and chemicals from different countries, particularly from China, 
Thailand and Vietnam (Department of Agricultural Legislation, 2021). The global shortage of fertilizer, 
logistic constraints and export restrictions are likely to increase fertilizer prices and will have mostly impact 
on crop production with the low rate of crop yields. The inflation of energy prices has also reached to 4.7% 
and expected to increase in 2022. This issue results in higher costs of agricultural inputs for productions. 
Farmers are struggling to pay higher costs of inputs and facing potential supply barriers (ADB 2022).  
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Finally, rising food prices will affect the poor directly as producers and consumers, and indirectly, through 
the impact on their incomes and low crop yields. Once rising food prices make the rural poor to be likely to 
reduce their food consumption amid the COVID-19 pandemic (Khmer Times 2022). Moreover, higher 
energy costs and a lack of raw materials decreases a domestic production because some farmers may give 
up their routine crop cycle production for the next year’s planting season due to the spiking prices of inputs, 
mainly fertilizer and agricultural chemicals. 

 
5. Conclusion and recommendations 

 
The global COVID-19 and Russia-Ukraine crises make billions of people vulnerable to spiking food, energy 
and fertilizer prices. In Cambodia, smallholder farmers are struggling to cope with higher costs of inputs 
and energy with the lower rate of crop yields and lowers prices. In response to the issues, a series of policy 
responses are required: 

 
Short-and-medium term responses:  

• Conduct a rapid assessment of the COVID-19 pandemic and dispute on fertilizer prices in rural 
areas:  

o To understand the most vulerable groups/farmers who are facing fertilizer shortages. Thus, a 
temporary fertilizer subsidy scheme may be prioritized for the upcoming seasons; 

o To collect data on energy and fertilizer trade policies from key exporting countries’ websites 
in order to understand price scenarios that may help to mitigate adverse effects and create 
enabling environment for imported fertilizers.  

o To help farmers increase fertilizers use efficiently: the amount fertilizers applied taken up by 
crops at production and harvest is a key priority and farmers should be encouraged to locally 
diversify fertilizer sources (locally produced).  

o Key findings from the assessment may be used to propose a scheme of combining organic 
and mineral fertilizers as a climate-smart integrated soil fertility management.  

 
Long-term responses:  

• Regional coordination and harmonized policy responses in terms of subidy schemes are needed to 
ensure that fertilizers can smoothly cross borders. 

• Maintain a trade flow to ensure continuing availibility and affordability of fertizers from different 
countries, thus securing alternative sources of fertilizers from main exporting countries, particularly 
China. 

• A diplomatic negotiation way to remove import and export restrictions is the first priority, ensuring 
that fertilizer and energy can continue to be traded in logistical channels. 
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