អ

ទស
្សវដ្ត
ទស្សវដ្តីអភិវឌ
្ឍន៍ក
ម្ពុ ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

ឧបសគ្គyyំង%រ:ើកកម្ពស់រូបិយវត្ថុ

្មង

ិ% ័យ
ទ វវ

L
វ
K

្នក

ំទី២០ េលខ១ ែខមី ំ២០១៦

ក្នុង=ុក៖ %រសិកI{ៀប}ៀបនឹង/bស
បូលីវី ~%ទ័រ និង៉រូ
Cចក្តីD្តើម
កម្ពុ

#ើកកម្ពស់Gក់ៀល។ អត្ថបទះ dនបំណងចូលរួមចំក
ºប់B្តើមdនដុÖüរូបនីយកម្មsើមទសវត្សរ៍

ក្នុងរពិ3កQះ

១៩៩០ ¸ើយបច្ចុប្បន្នសំ¼ល់ \ដ្ឋកិច្ចRើGស់Gក់

¾រិក

ដុÖüរüំងបំផុត¾សុី

អត្ថបទះ

(Duma

2011)។

Ôះបីdន

យ¥ញយកបទពិ8ធន៍តំបន់

ទីន ពិ\ស Kសបូលីវី WXទ័រ និងY៉រូ។
ºប់B្តើម7មរពិនិត្យáសៗពីវត្តG
ិ ក់ៀល

អត្ថជន៍មួយចំនួនដូច រព%ឹង5្នកហិរញ្ញវត្ថុ រជួយ

តមកKៀតពិនិត្យពី_`ន3ពបច្ចុប្បន្ន

សàáលដល់!ណិជ្ជកម្ម

ដុÖüរូបនីយកម្ម។ បzÜប់មក dនរពិ3កQពីបទពិ8ធន៍

សâ្ញបÚÛញសប់រ×ប់×ង

d៉ï\ដ្ឋកិច្ច និងស្ថិរ3ពរូបិយវត្ថុ (ដូ

្នះមិនសូវºំ

Kឿង#ើកទឹកចិត្ត) ក្តី ក៏ដុÖüរូបនីយកម្ម
ចំនួន ¶លïវdនរយកចិត្តទុក[ក់5្នក
ដុÖüរូបនីយកម្ម

T្វើឲ្យសិទ្ធ3ព

ច់dន

និងកិច្ចឹងÉងបំ

ត់

Kសបូលីវី WXទ័រ និងY៉រូ sើម្បីៀនសប់កម្ពុ។

នបង្កបâÛមួយ
លន

លន

កFY/វត្តិE=្តលប៉ះទង្គិច:ើ_ក់ៀល

យ។

របំ ត់úលរូបិយវត្ថុតិ (១៩៧៥-៧៩)

យរូបិយវត្ថុ

ថយចុះ ត់បន្ថយតួzទីអ្នកផ្តល់កម្ចីចុងßយបង្អស់ របស់
ធz¼រតិEកម្ពុ (NBC) និងT្វើឲ្យរ×ប់×ងន

បzÜប់ពីចូលន់អំ.ចក្នុងំ១៩៧៥ របបy្មរហម

យ

ន

កំKច
 úលនូវអ¼រធz¼រតិ និងលុបúលរូបយ
ិ វត្ថុ (Prasso

រូបិយវត្ថdន
ុ
កàិត។ មf៉ងវិញKៀត រូបិយវត្ថុ គឺនិមិត្តរូបE

2001)។ [សGក់ៀល

អធិបយ្យ3ពតិ។ រពឹង5្អក#ើGក់ដុÖüរ T្វើឲ្យកម្ពុ

¼នត|្ល¶ល¸ើរYុើងរ

តបង់ចំណ-ល

ºប់¾រម្មណ៍òះើយ ¸ើយក៏¼នតិបត្តិរហិរញ្ញវត្ថុ¶រ។

នពីរផលិតរូបិយវត្ថុ (seignorage) ¸ើយ

អត្ថជន៍ះ Óរ

នËដល់រ[¹ភិ

៉ត់រ

នüយសន្លឹក[សធម្ម7
៉យ7មថ្នល់ ¼ននរ.dក់

ព័ន្ធធz¼រ ïវបំûüញúល¥ំង'ុង។

លសហរដ្ឋ¾រិក

ឯ¡ះវិញ (Tal and Dabadie 2007)។ ដុÖüរូបនីយកម្ម dន
ផ្តល់¥ំងអត្ថជន៍ និងគុណវិបត្តិ ប៉ុ£្តរវិ3គយRៀប

រភ័យüចបzÜប់ពីសTមសុីវិល (របប\ដ្ឋកិច្ច5នរ

Tៀបរងផលជន៍ និងរតបង់ បÚÛញ រតបង់

១៩៧៩-៨៩ (១៩៧៩-៨៩)

ធំ#ើសពី ផលជន៍ទទួល

យ\ដ្ឋកិច្ចÿ៉ប់យុឺនüំង ¸ើយបទពិ8ធន៍សTម

ន (Kang 2005; Tal and

សុីវិលក៏ថ្មីៗ ក្នុងសតិ¾រម្មណ៍របស់ជនòះ ទំនុកចិត្ត

Dabadie 2007)។
រ[¹ភិ

លកម្ពុក្នុង¾ណត្តិបន្តបzÜប់

#ើGក់ៀល

នបÚÛញពី

នªüក់ចុះដល់សូន្យ។ អង្ករÝើញdនRG
ើ ស់

សមត្ថ3ពក្នុងររកQលំនឹងអöប្តូរGក់ ស្ថិរ3ព្លទំនិញ និង

ទូËជំនួសឲ្យ[សGក់ sើម្បីទិញទំនិញB្សងៗ ¸ើយ

កំÊើន\ដ្ឋកិច្ច (Menon 2008)។ ប៉ុ£្ត Ôះបី NBC

ន

Rើdសsើម្បីទិញអង្ករ (Prasso 2001)។ ះព័ន្ធ

7ំងពីងបីទសវត្សរ៍កន្លង

ះដូរទំនិញ នឹងទំនិញ (Barter System)។ Ôះបី

mះពុម
្ព [សGក់ៀលថ្មី
មក¸ើយក្តី

ក៏_ªរណជនមិន¥ន់dនទំនុកចិតើ
្ត ងវិញ

#ើរូបិយវត្ថុក្នុង'ុកើយ

ក្នុងរបប\ដ្ឋកិច្ច5នរ

¸ើយKសកម្ពុកំពុង

ឹងតស៊ូជំរុញរRើGស់Gក់ៀល

ឬdនររឹតត្បិត#ើរRើGស់

រូបិយប័ណ្ណបរKសក្តី ក៏ជន

ទប់ទល់នឹងរូបិយប័ណ្ណ

Gក់ដុÖüរ¾រិក និងGក់

ត ÿ៉ងទូលំទូÖយកម្ពុ

បរKសB្សងៗ។ _`ន3ពះ បÚÛញពីចòüះខ្វះតក្នុង

ះយល់Ýើញ

រqវrវ¶លdនqប់។

ត|្ល (Tal and Dabadie 2007)។

នរំលងúលសំណSរ

រសិកQពីមុនៗ
¸តុអកម្ព
្វី ុ

3គើន

នRើGស់ និងទទួលយក

មTf

យdនសុវត្ថិ3ពសប់រកQ

នបOជ័យក្នុងរ

អស្ថិរ3ព\ដ្ឋកិច្ច និងន យ៖ ឱន3ពថវិ លំហូរចូល
EGក់ដុÖüរ និងអតិផរ.ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ (ចុងទសវត្សរ៍១៩៨០
ដល់ sើមទសវត្សរ៍១៩៩០)

អត្ថបទះ ៀបចំយ ឃន [លីន កម្មសក
ិ Q
 រី5ក
្ន \ដក
្ឋ ច
ិ ្ច Eវទ
ិ f
 _`ន
CDRI យRG
ើ ស
 ព
់ ត
័ d
៌ ន នពីន
ិ ប
្ខ បទរបស់ខន
ួ្ល ក្នង
ុ ២
ំ ០១៥។ សូម
ងអត្ថបទះ៖ Khorn Dalin. 2016. “The Obstacles to Promoting Local
Currency: A Cross-Country Study of Bolivia, Ecuador and Peru.” Cambodia
Development Review 20(1): 13-18.
១1 "ផលTៀបរងចំ.យ#ើរផលិត និងកºយរូបិយវត្ថុ មួយនឹង
ចំណ-លទទួល នពីរផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុះឲ្យRើGស់"
(Tal and
Dabadie 2007: 12)។

ចំណ-លរ[¹ភិ

ល¶លdនតិចក្នុងទសវត្សរ៍១៩៩០

ឱន3ពថវិ ¶លះqយមួយ3គធំយ_ច់Gក់
NBC។ NBC

នបង្ក
នពី

នបW្ចញរូបិយវត្ថុ\្មើនឹង ២០% Eចំ.យ

_ªរណៈំ១៩៨៩ និងប¨្កើនដល់ ៤០% ំ១៩៩០
(Irvin 1993)។ បzÜប់មក អតិផរ.ក៏ºប់B្តើម ¸ើយüយ
13

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន
០ំ២េលខ១
០១៥ ែខមី ំ២០១៦
ំទូ ី២

K

វ


L ទិ%
វ
វ
័យ


្មង

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

អតិផរ.½ត<üះ dនអö#ខបីខ្ទង់ 

ំ១៩៩២។

សន្តិ3ពទីុង

Gក់ៀលªüក់្លÿ៉ងគំហុកTៀប

\រី3វូបនីយកម្ម5្នកន

អ

្នក

នឹងGក់ដុÖüរ ពី ៨០០ ំ១៩៩០ ដល់ ២៦០០
ៀល/ដុÖüរ yមីz ១៩៩២ (Irvin 1993)។ រ

អំ.ចទិញ ផុស

ញពីរªüក់្លះ

ត់បង់

Kសកម្ពុ

នT្វើឲ្យ_ªរណជន
យក្នុង'ុក

យ។

នYើកផ្លូវសប់

¾Xធរប¡្ខះ¾សន្នE

sើម្បីáតពិនិត្យ#ើរmះYតក់តិ#ើក

ដំបូង បzÜប់ពីសTមសុីវិលòះ æឹត្តិរណ៍ដ៏សំន់បំផុត
ះ

_`ន3ពន

¶ល

អង្គរសហតិºំកម្ពុ (UNTAC) ¶លចូលមក

ត់បង់ទំនុកចិត្ត#ើGក់ៀល។
បzÜប់មកKៀត

៉រីសំ១៩៩១

dន3ព

នzំមកនូវ

លំហូរចូលដ៏ធំស្បើមEមូលធនពីបរKស

¶ល3គើនក្នុងទàង់Gកដ
់ ុÖüរ¾រិក

#ើកទី១

¸ើយក៏តិបត្តិររកQសន្តិ3ពE

Éáលល្អើងវិញ យdនរចុះហត្ថ##ើសន្ធិសâ្ញ

អង្គរសហតិ

រូប3ព១៖ Gកប
់ W្ញើGក់ៀល និងរូបិយប័ណ្ណបរKស និងរផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុ
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RD

FCD

M2

ភព៖ Beresford et al. 2004, NBC 2005, 2010, 2013, 2014

រូប3ព២៖ ចំកEGក់បW្ញើរូបិយប័ណ្ណបរKសEរផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុ (FCD/M2)
90%
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ភព៖ NBC 2005, 2010, 2013, 2014
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30%

អ

ទស
្សវដ្ត
ទស្សវដ្តីអភិវឌ
្ឍន៍ក
ម្ពុ ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

កំÊើនរzំចូលòះ

ប៊ីÖនដុÖüរ (Tal and Dabadie 2007)។

ក៏

តàïវរGកដុ
់ Öüរ

្មង

ិ% ័យ
ទ វវ

L
វ
K

នចំ.យថវិអស់ើនបំផុត រហូតដល់dណ ១,៧

្នក

¶ល

ំទី២០ េលខ១ ែខមី ំ២០១៦

នើនើង។ សូចzករ¥ំងGំះ ង

គណzGក់ដុÖüរ ងGក់ៀល។ មf៉ងKៀត
EនTពបច្ចុប្បន្ន និងកិច្ច/ឹងlងបំcត់

ពីំ២០១១ ដល់ ២០១៤ Gក់បW្ញើើន ៧,៨៨ដង ¸ើយ

ដុរូបនីយកម្ម

កម្ចើ
ី ន ៣,១៧ដង (NBC 2014) ¶លបÚÛញពីររឹងបុឹងើង

សdសªតុEរូបិយវត្ថុទូË (Broad Money) កម្ពុ

5្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងសកម្ម3ព\ដ្ឋកិច្ចន់üំងü។

5្នកះ

ពណ៌zពីទិន្នន័យរបស់

NBC

សរុបមក

ស្តីពីរផ្គត់ផ្គង់

រូបិយវត្ថុ (M2) ពីំ១៩៩៣ ដល់ ២០១៤។ Gក់បW្ញើ

\ដ្ឋកិច្ច

រូបិយប័ណ្ណបរKស

រះ

(FCD)

dនើនង

យើនពី

Gក់ដុÖüរផ្តល់នូវលទ្ធ3ពន់\ើរ5្នក
ដូ

្នះ¸ើយក៏dនតàïវរើនងGក់ៀល។

នត់បន្ថយüំងនូវជើស

លន

យ

៨៤% EបW្ញើសរុបំ១៩៩៣ ដល់ ៩៥% ំ២០១៤

រូបិយវត្ថុ។ យ¸តុ ក្នុងរូបិយវត្ថុកំពុងចOចរ dនGក់ៀល

រីឯGក់បW្ញើGក់ៀល (RD)

មួយ3គតូចòះ ដូ

នªüក់ចុះពី ១៦% មក

្នះ NBC មិន¾ចT្វើអន្តOគមន៍ក្នុង

ឹម ៥%។ ល\ដ្ឋកិច្ចើនើង FCD និង RD ក៏ើន

ទីផQ
 រ យរផ្គតផ
់ ង
្គ រ់ ប
ូ យ
ិ វត្ថុ (ឬរូបយ
ិ វត្ថទ
ុ Ë
ូ M2) sើម្បបន្ថ
ី យ

ើង¶រ។ ពីំ១៩៩៣ ដល់ ២០១៤ FCD

នើនពី ១២១

ផលប៉ះ!ល់EបâÛហិរញ្ញវត្ថុ

នើយ។ ¸តុះ ïវ#ើក

ប៊ីÖនៀល ដល់ ៣៥.១៦១ប៊ីÖនៀល ¸ើយ RD ើនពី

កម្ពស់ រូបិយវត្ថក្ន
ុ ុង'ុកºំ

ច់ sើម្បីសច

២៣ប៊ីÖនៀល ដល់ ១៨០៥ប៊ីÖនៀល (រូប3ព១)។ ប៉ុ£្ត

\ដក
្ឋ ិច
្ច កបយចីរ3ព ពិ\សsើម្បីទទួល

FCD ើនក្នុងអöខ្ពសង
់
RD ះតàïវរGក់ៀល dន

5្នករូបិយវត្ថុ។

នរអភិវឌ្ឍ
នអំ.ច

កàិត¥បងរូបិយប័ណ្ណបរKស (Beresford et al. 2004)។
ក្នុងលដំ.ល¼òះ សន្ទស្សន៍ដុÖüរូបនីយកម្ម

រវិ3គពីរអនុវត្ត

នើនពី

៣៦% ដល់ ៨៣% (រូប3ព២)។ រគណzះ មិនdនគិត
បញ្ចូលនូវរូបិយវត្ថុបរKសកំពុងចOចរK

(FCC:

កន្លងមក

លន យ

មិន¥ន់dន

សប់#ើកកម្ពស់

Foreign

លន

យ_Xçប់.មួយ

Gក់ៀលើយ

¸ើយក៏មិនdនរ

Currency in Circulation outside the banking system)

កំណត់ លÕÖក់Öក់អ្វី sើម្បីបំ

ត់ដុÖüរូបនីយកម្មើយ

¸ើយតួ#ខរបស់ក៏មិនដឹង¶រ។

(McGrath 2015)។ ង5្នកតàïវរ រទូ¥ត់វិក្កយប
អគ្គិសនីនិងទឹក ពន្ធ និងYៀវត្សរ៍ក្នុងវិស័យ_ªរណៈ ïវRើ

មូល¸តុzំឲ្យដុÖüរូបនីយកម្មបន្តើតdន

Gស់Gក់ៀលºំ

ច់ (Tal and Dabadie 2007)។ អ¨្កត

zលថ្មីៗមួយបÚÛញ

dនមូល¸តុចម្បងពីរ zំឲ្យដុÖüរូបនីយកម្ម បន្តË

Eរូបិយប័ណ្ណបរKសកម្ពុ (Khou and Odajima 2015)។

មុខ។ មូល¸តុទី១គឺ 3ពÚយ'ួល ក្នុងរRើGសG
់ ក់

ង5្នកផ្គត់ផ្គង់វិញ

ដុÖüរ¾រិក ¸ើយមូល¸តុទី២ គឺតàïវរ និងលំហូរចូល
EGក់ដុÖüរើនើង។ រយល់ Gក់ដុÖüរÝើញdន

ពិ\ស

រRើGស់ÿ៉ងទូលំទូÖយ[ច

អតិផរ. ×ប់×ង

ឲ្យüយជើសចូលចិត្តRើ
B្សងៗ។

្លទំនិញ

ក្នុង\ដ្ឋកិច្ច

T្វើ

NBC

នរកQស្ថិរ3ព\ដ្ឋកិច្ច

ស្ថិរ3ព្លទំនិញនិង\

ថ្មីៗËក្នុង\ដ្ឋកិច្ច

និង\3គើនកំណត់ដុÖüរ

និងអöប្តូរGក់។

នឲ្យឹម ៤% ំ២០១៣

(NBC 2013)។ #ើសពីះKៀត NBC

ក្នុងតិបត្តិរទូ¥ត់

¸ើយរទូ¥ត់ក៏T្វើើងយRើGក់ដុÖüរ។

រទូ¥ត់Yៀវត្សរ៍ភពធំង

នបW្ចញ[សGក់

sើម្បីជំនួស[សGក់ºស់ៗ¶លសឹក

ខូច ¸ើយ7មះ ¾ច#ើកស្ទួយ]ទន3ពជនË#ើ

Yៀវត្សរ៍ក្នុង

វិស័យឯកជន3គើន ងផ្តល់ឲ្យដុÖüរ ¸ើយGក់ឈ្នួល

Gក់ៀល។ គណៈកម្មរមូលបកម្ពុ ïវ

អប្បបរd ក៏កំណត់ដុÖüរ។ #ើសពីះKៀត បច្ចុប្បន្នមិន¥ន់

'ប7មចéប់ស្តីពីរmះផQយ និងជួញដូរមូលបមçជន

dនរ[ក់កំហិត ឬរឹតត្បិតអ្វី#ើរRើGស់Gក់ដុÖüរK។

ក្នុងំ២០០៧។

ះមTf

រRើGស់Gក់ៀល

ផសស កម្ពុ (គិត7ម្លបច្ចុប្បន្នGក់ដុÖüរ) ើន

យមួយKៀត

នប¨្កើតើង
sើម្បីប¨្កើន

ះរកំណត់្លT្វើើងGក់

ជិតមួយបីពីំ២០០៣ ដល់ ២០១៣ យdនអöកំÊើន

ៀល ¥ំងក្នុងទីផQរបឋម និងទីផQរបzÜប់បន្សំ។ Ôះÿ៉ង

ផសស ºំំ 

.ក្តី ផQរមូលបកម្ពុ សព្វ្ងមិន¥ន់លូតÖស់

ល ៧% ពីំ២០១១ Ë ២០១៤

(World Bank 2016, 2015)។ សូចzករ\ដ្ឋកិច្ចចម្បងៗGំ

#ញK

ផ្តល់នូវភស្តុ7ងEកំÊើនលំហូរចូលGក់ដុÖüរ។ ចំណ-ល5្នក

¶រ។ សមិទ្ធផលមួយKៀតគឺ NBC

Kសចរណ៍អន្តរតិ ¶លរួមចំក ២៩,៩% ក្នុង ផសស ំ

មួយ¶លដំÊើររ

២០១៤

çនិភ័យE_ច់GកÚយ'
់
ួល។ រ[¹ភិ

នើនខ្ពស់ងមុន ៥,៥៦ដង ពីំ២០០៣ ដល់

ញនូវ

២០១៣។ ក្នុងអំឡុងលដ¶ល វិនិគûÜល់ពីបរKសសុទ្ធ

¸ើយរ[¹ភិ

លន

ើនខ្ពស់ងមុន ១៦,០២ដង ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវរសុទ្ធ ើន

បដិដុÖüរូបនីយកម្ម

១,៥៥ដង ¸ើយGក់B្ទរចរន្តសុទ្ធ ើន ១,៧៧ដង។ #ើសពីះ

sើម។

Kៀត

យ_រឱន3ព!ណិជ្ជកម្មសុទ្ធ

នរីកធំ

'ប7ម
15

លក៏មិន¥ន់

នញ

ញផQយប័ណ្ណរតz¼រ

នប¨្កើតទីផQរអន្តរធz¼រ

នញ#ញ¸ើយ

sើម្បីជួយ×ប់×ង
ល ក៏ជិតអនុម័ត

យថ្មីៗKៀត sើម្បីជំរុញGក់ៀល និង
ដូច

7មរយៈរជំរុញទីផQរហិរញ្ញវត្ថុ

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ


L ទិ%
វ
វ
័យ


្មង

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន
០ំ២េលខ១
០១៥ ែខមី ំ២០១៦
ំទូ ី២

~%ទ័រ និង៉រូ

វ
K

ដុរូបនីយកម្ម3/bសបូលីវី

អ

្នក

¸តុអ្វី>ើសីសKស¥ំងបីះសប់រ

អភិវឌ្ឍន៍ទីផQរ ¶ល

ន[ក់អនុវត្តំ២០០៦ ក៏ºប់ផ្តល់

លទ្ធផលវិជ្ជdន។

ំ២០១៤

Gក់បW្ញើរូបិយវត្ថុ

បូលីវីÿ៉ណ- របស់បូលីវី TៀបនឹងGក់បW្ញសរុ
ើ ប ើនដល់

សិកQ?

៧៨% Tៀបនឹង ២៣% ំ២០០៦ រីឯឥណ¥នក្នុង'ុក

Kសបូលីវី WXទ័រ និង Y៉រូ ªüប់dនដុÖüរូបនីយកម្ម

Tៀបនឹងឥណ¥នសរុប ើនដល់ ៩២% Tៀបនឹង ១៥% ំ
២០០៦ (Catacora 2014)។

កàិតខ្ពស់ដូចកម្ពុ¶រ។ អöមធ្យមE FCD Tៀបនឹង
Gក់បW្ញើសរុបមធ្យម

រពfÿមសចនូវ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបី (ស្ថិរ3ពd៉ï

សប់អំឡុងលពីំ១៩៩៥

ដល់ ២០០៤ dនºប់ពី ៩៤% កម្ពុ ៩០% បូលីវី

\ដ្ឋកិច្ច

៧៦% WXទ័រ និង ៦៨% Y៉រូ (Alvarez-Plata and

តិក្នុង5្នកបំណុល)

Garcia-Herrero 2007)។ បូលីវី WXទ័រ និង Y៉រូ

\ដ្ឋកិចបូ
្ច លីវី dនលំនឹង បzÜប់ពីរអនុវត្តបដិដុÖüរូបនីយកម្ម

យុទ្ធ_'្តខុសៗ¼
WXទ័រ

នអនុវត្ត

(Staines 2014)។

ក្នុងរ1្លើយតបËនឹងដុÖរូü បនីយកម្ម។
ន>ើសយក បដិដុÖüរូប

នីយកម្ម ជើសដំបូង។ បូលីវី និង Y៉រូ
លន

យយ័ត្នeង និងចីរ3ពKស
çក់ទទួល
លន

នaគជ័យក្នុងរT្វើឲ្យ

យអំឡុងទសវត្សរ៍១៩៩០

zំឲ្យdនអតិផរ.¥បងមុន កំÊើន'រE ផសស និង

នÉüយKសខ្លួន\ដ្ឋកិច្ចRើGស់Gក់

ដុÖüរផ្លូវរ រីឯ បូលីវី និង Y៉រូ

លន

កំÊើន!ណិជ្ជកម្ម។

នតàïវឲ្យអនុវត្ត

លន

យ#ើកទឹកចិត្ត sើរតួzទី

សំន់ក្នុងរជំរុញGក់បូលីវីÿ៉ណ- ចម្បង7មរយៈ អö

យះតព្វកិច្ច ប៉ុ£្តឹមT្វើឲ្យ_`ន3ព

ខុស¼üំងនូវGក់បàុងតព្វកិច្ច

រប¨្កើតសំវិªនធន

ន់¾ក់ើង និងន់ជំរុញដុÖüរូបនីយកម្ម។ យុទ្ធវិធី

សប់ទប់ទល់çនិភ័យ#ើឥណ¥ន

ទី២ របស់ពក
ួ  គឺរអភិវឌ្ឍទីផQរ ¶លទទួល

បំណុលGកបរK
់
សសុទ្ធ និងពន្ធ#ើតិបត្តិរហិរញ្ញវត្ថុ

នaគជ័យ

រ[ក់កàិត#ើ

Gក់បរKស (Staines 2014)។ តួÿ៉ង ធz¼រក.្ខលបូលីវី

ើនងយុទ្ធវិធីមុន។

នប¨្កន
ើ អöGកប
់ àង
ុ តព្វកច
ិ ្ច ពី ៧,៥% ដល់ ៣០% និង

បទពិ8ធន៍របស់Kស¥ំងបី៖ មុន និងßយល

កំណត់អöបរូ្ត Gក់ (្លទ
 ញ
ិ និង្លលក់

អតិបរd និងអប្បបរd)

ដុÖüរូបនីយកម្មើតើង

សបរូ់ បិយប័ណ្ណបរKស

WXទ័រ

វីÿ៉ណ-។

នRើGស់Gក់ដុÖüរផ្លូវរំ២០០០

ឲ្យខ្ពស់ង

សប់Gក់បូលី

តិបត្តរ
ិ
រូបិយប័ណ្ណបរKស#ើសពី

២០០០

5្នកមួយEកំទàង់រចzសម្ព័ន្ធ sើម្បី×ប់×ងអស្ថិរ3ព

ដុÖüរ ïវប់ពន្ធ (MEPF 2013)។ Gក់Yៀវត្សរ៍អប្បបរd

\ដ្ឋកិច្ច និងន

បូលីវី

យធ្ងន់ធ្ងរ។ បzÜប់ពü
ី យ \ដ្ឋកិចR
្ច ើ

Gក់ដុÖüរផ្លូវរ អöអតិផរ.

នªüក់ចុះÿ៉ងüំង ពី

កំណត់រូបិយវត្ថុក្នុង'ុក

បំណុលរ[¹ភិ

គឺខុសពីកម្ពុ។

ល គិត3គរយE ផសស ªüក់ចុះពី ៨០,៤%

៩៦,០៩% ំ២០០០ មក ៣៧,៦៨% ំ២០០១ និង

ំ២០០៥ មកឹម ៣២,៤% ំ២០១៤ ¶លzំឲ្យបូលីវី

៣,៥៧% ំ២០១៤ (World Bank 2016)។ ចុងទសវត្សរ៍

ប់ចំ.ត់ក់ទី៥ យ Trading Economics (2016)២ ។

១៩៩០ WXទ័រ

លក្ខខណទីផQរ¥ំងះ

នជួបនឹងរªüក់ចុះអöកំÊើន រហូតដល់

-៤,៧៤% ំ១៩៩៩។ និzរះ

នÉáល\ើរ

ើងវិញបÊ្ណើរៗºប់ពីំ២០០០ មក យ ផសស
ើនរហូតដល់

៣,៨០%

ក្នុងំ២០១៤។

!ណិជ្ជកម្ម¶លស្ពឹកឹងüំង
ផ្លូវរòះ

1

អំ¡យផលដល់រ[¹ភិ

លក្នុងរ

ញប័ណ្ណរតz¼រ ពិ\ស ប័ណ្ណdនទឹកGក់រូបិយវត្ថុ

ន

បូលីវីÿ៉ណ-

មf៉ងវិញKៀត

¶ល

នជួយត់បន្ថយ

ដុÖüរូបនីយកម្ម5្នក

ឥណ¥ន (Garcia-Escribano and Sosa 2011)។

មុនលដុÖüរូបនីយកម្ម

KសY៉រូ ក៏ªüប់ជួបនឹងអតិផរ.½ត<üះ និងកំÊើន

នើនអöរួមចំកក្នុង ផសស។

ដុÖüរូបនីយកម្ម¶រ

!ក់ក.្ខលទសវត្សរ៍១៩៧០

'sៀងនឹងបទពិ8ធន៍របស់WXទ័រ¶រ ដុÖüរូបនីយកម្ម

ន់ធ្ងន់ធរ្ង ើង

រហូតដល់រ[¹ភិ

បូលីវី

នើតdនើងច្លើយតបនឹងអតិផរ.½ត

¶ល

លïវបង្ខំឲ្យជនប្តូរ

រូបិយប័ណ្ណបរKស¶លខ្លួនdន Ëរូបិយវត្ថុក្នុង'ុក។ ប៉ុ£្ត

<üះ និងអស្ថិរ3ព\ដ្ឋកិច្ចទសវត្សរ៍១៩៧០។ ប៉ុ£្ត វិបត្តិ

វិªនរះ

ជញ្ជីងទូ¥ត់ និងអöអតិផរ. ៣២,១៣% ំ១៩៨១

ដុÖüរូបនីយកម្ម បន្តើនើង ¸ើយGក់បW្ញើGក់ដុÖüរ

នzំឲ្យdនរ[ក់អនុវត្ត

លន

កម្មតព្វកិច្ចក្នុងំ១៩៨២។
ផសស

អវិជ្ជdន

ំ១៩៨៦

ដល់

១២៣,៥៤%

ក្នុងំ១៩៨៥

និង

ក្នុងំ១៩៨២

២៧៣,៣៥%

មុននឹងªüក់ចុះមកក្នុងកàិត¾ច×ប់×ង

ក្នុង
ន

វិញ dណពី ១៤ Ë ២១% អំឡុងំ១៩៨៧-៩២
(World Bank 2016)។ បzÜប់ពីòះមក

លន

ះ

២ រកំណត់គណ
ុ សម្បត្ត5
ិ ក
្ន បំណល
ុ
¶លOយរណ៍ង
ើ យ \
កំណត់គុណសម្បត្តច
ិ ម្បងៗGំ គឺ Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch,
Economic Indicators, និង Financial Markets Óងកចំ.ត់ក¥ំ
់ ង១០
ក្នង
ុ Trading Economics (2016) ដូចតË៖ ទី១ ចំ.ត់កកំ
់ ពល
ូ ទី២
ចំ.ត់កខ
់ ស
្ព ់ ទី៣ ចំ.ត់ក
 មធ
់ ្យមកàត
ិ ខ្ពស់ ទី៤ ចំ.ត់កមធ
់ ្យម
កàត
ិ ¥ប ទី៥ ចំ.ត់កdន
់
រឆក់ឱសញចំÊញ
 មិនគួរវិន
ិ
គ
 üង
ំ ទី៧ ចំ.ត់កdន
់
ទី៦ ចំ.ត់ក
 d
់ នរឆក់ឱសញចំÊញ
çនិភយ
័ ខ្ពស់ ទី៨ ចំ.ត់កdន
់
រឆក់ឱសញចំÊញ
 üង
ំ បំផត
ុ
ទី៩ ចំ.ត់កមិ
់ ន¾ចសងបំណល
ុ យdនរល
ើ Ýើញពីលទ្ធ3ព
តិចតួចក្នង
ុ រីបើងវិញ និង ទី១០ ចំ.ត់កមិ
់ ន¾ចសងបំណល
ុ ។

នើតdន

អöអតិផរ.ºំំមធ្យម

ស្ទុះើងÿ៉ង#ឿន

លបំណង

ើនដល់ ៨០% EបW្ញើសរុបំ១៩៩០ Tៀបនឹងង ៦០%

Gំំប់ៗ¼EកំÊើន

និងអតិផរ.½ត<üះ

ើងបzÜប់ពីòះ។
១១.៧៤៩,៦៤%

យបដិដុÖüរូបនីយ

ហុចលទ្ធផលផ្ទុយពី

យ
16

អ

ទស
្សវដ្ត
ទស្សវដ្តីអភិវឌ
្ឍន៍ក
ម្ពុ ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៥

បដិដុÖüរូបនីយកម្មតព្វកិច្ច
¾ចឹមT្វើឲ្យ

sើរតួzទីសំន់បំផុតក្នុងរជួយសàáល

ពីះ



ដុÖüរូបនីយកម្មន់ើន


ិ% ័យ
ទ វវ

L
វ

យ
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អភិវឌ្ឍន៍ទីផQរ

លន

្នក

បន្តិច ទសវត្សរ៍១៩៨០ (Staines 2014)។

ំទី២០ េលខ១ ែខមី ំ២០១៦

ើង។ ក្នុងបâÛះ រអភិវឌ្ឍទីផQរ ¾ច

អតិផរ. យT្វើឲ្យអតិផរ.ថយចុះង!ក់ក.្ខល ពី

ន

១៦៣,៤០% ំ១៩៨៥ មកឹម ៧៧,៩២% ំ១៩៨៦

(Tal and Dabadie 2007; Duma 2011)។ រRៀបTៀប

ប៉ុ£្ត

ឆ្លងត់Kស
 នូវ

ំßយៗòះKៀត

អតិផរ.

នស្ទុះើងវិញ

2016)។

លន

យើន

អនុវត្តsើមទសវត្សរ៍ ២០០០

¶ល

សប#
់ ក
ើ កម្ពសG
់ កៀល
់
បុល
 ក្ខខណសបប
់ ដិដÖ
ុ រü ប
ូ នីយកម្ម

នបÚÛញនូវ 3ពមិនមិនសុ¼
ី  រង

រហូតដល់កàិតកំពូល ៧៤៨១,៦៦% ំ១៩៩០ (World
Bank

យដ៏\ើរ

ន[ក់

នT្វើឲ្យGក់បW្ញើGក់

ល

លន

យ#ើកកម្ពស់

Gក
់ ៀល និង

លន

មកកម្ពុ

កិច្ចឹងÉង¥ក់¥ញA្ញៀវKសចរ

ពីះ

យ¥ក់¥ញលំហរូ ចូលមូលធន

_`ន3ពd៉ï\ដ្ឋកិច្ចWXទ័រ

ªüក់មកឹម ៥៥% ំ២០០៩ Tៀបនឹងជិត ៨០% ដូច¼
ំ២០០១។

មិនខុស¼អ្វីើនពី

Y៉រូ និងបូលីវីK ប៉ុ£្តWXទ័រប់ចំ.ត់ក់ទី៦ ក្នុង

ទសវត្សរ៍២០០០

d៉ï\ដ្ឋកិច្ចY៉រូ

ើល

Trading Economics (2016) ះមិន¾ច

ញផQយរូបិយវត្ថុ

Ýើញល្អ យ_រអតិផរ.

នថយចុះ ¸ើយ ផសស dន

ក្នង
ុ 'ក
ុ របស់ខន
ួ្ល

កំÊើនវិជ្ជdន។ បំណុលរ[¹ភិ

ល គិតចំកE ផសស

ដុÖüរូបនីយកម្មក្នុង\ដ្ឋកិច្ចបូលីវី និងY៉រូ គឺរ

នថយចុះ T្វើឲ្យY៉រូើងដល់ចំ.ត់ក់ទី៤ ក្នុង Trading
(2016)

និង

ន

លន

ន។ ក7<មយ
ួ ¶លចូលរួមចំក
 ត់បន្ថយ
ញផQយ

ប័ណ្ណរតz¼ររូបិយវត្ថុក្នុង'ុក។ យស្ថិតចំ.ត់ក់

ញផQយប័ណរតz¼រ
្ណ
dន

ទឹកGក់រូបិយវត្ថុក្នុង'ុក។
eង

និង

វិនិគិនបរKស Kឿង#ើកទឹកចិត្តឲ្យRើGក់ដុÖüរ។

ដុÖüរ ªüក់ចុះមកឹម ៥២% ¸ើយដុÖüរូបនីយកម្មឥណ¥ន

Economics

្មង

បដិដុÖរូü បនីយកម្មKសY៉រូ។ ដំបូង ជួយទប់កំÊើន

ទី៦ កម្ពុdន_`ន3ពល្អ sើម្បី

យយ័ត្ន

Gក់ៀល។ រT្វើដូ

នអនុម័តRើ រួមdន អöខុស¼üំងនូវGក់បàុង

ញផQយប័ណ្ណរតz¼រ

្នះ ¾ចជួយជំរុញរRើGស់Gក់ៀល

¸ើយប¨្កើនបំណុលក្នុង'ុក ងបំណុលបរKស។

តព្វកិច្ច រប¨្កើតសំវិªនធន សប់ទប់ទល់çនិភ័យ#ើ

ក្នុងចំ¡ម

លន

យយ័ត្នeង

នអនុម័ត

ឥណ¥ន និង រ[ក់កàិត#ើបំណុលGក់បរKសសុទ្ធ។

RើយKស¥ំងបី ដូច

dនគdüត¼ÿ៉ងធំរង អöGក់បàុងតព្វកិច្ច សប់

ះ

Gក់សុលY៉រូ (តិចង ៥%) នឹងរូបិយប័ណ្ណបរKស (ង

ក្នុងរ×ប់×ងដុÖüរូបនីយកម្ម dនបីសំន់ៗ គឺអöGក់

៣០%) (Garcia-Escribano 2010) ¸ើយសំវិªនធន សប់

បàុងតព្វកិច្ច

ទប់ទល់çនិភ័យ#ើឥណ¥ន រូបិយប័ណ្ណបរKស (២០%)

ឥណ¥ន និងអន្តOគមន៍#ើអöប្តូរGក់។ បូលីវី និង Y៉រូ

ïវ

កំណត់ឲ្យdនគdüត¼ÿ៉ងធំរង

នកំណត់ខ្ពស់ង សំវិªនធន #ើឥណ¥នរូបិយវត្ថុ

លន

ន#ើកយកមកសិកQRៀបTៀប

យ¶លហុចលទ្ធផល5្លû្កើនង

រប¨្កើតសំវិªនធន

សប់çនិភ័យ#ើ
ន

អöGកបà
់
ុងតព្វកិច្ច

រកQស្ថិរ3ព

រូបិយប័ណ្ណបរKស និងរូបិយវត្ថក្ន
ុ ុង'ុក ប៉ុ£កម្ព
្ត ុកំណត់

អöប្តូរGក់ យរសន្សំបង្គរទុនបàុងអន្តរតិ (Sossini,

គdüតះ តូច.ស់ គឺ ៨% សប់Gក់ៀល និង ១២,៥%

Quispe and Serrano 2013)។ ដូច¼នឹង Kសបូលីវី
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