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សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

សេចក្តីផ្តើម
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល ទំនងជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរ 

ទៅលើសា្ថានភាពការងារក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ នេសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
(កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ សំណង់ និងកសិកម្ម)។ ការកាត់បន្ថយ 
បុគ្គលិក  បេក់កមេធ្លាក់ចុះ និងលក្ខខណ្ឌការងារអាកេក់ជាងមុន 
ជាផលប៉ះពាល់ដ៏ចមេបងៗនេវិបត្តិ។ សហគេសធុនតូច និង 
មធេយម (SMEs) រួមចំណេកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
ដោយផ្តល់ការងារដល់ ៨៥% នេកម្លាំងពលកម្មសរុប (Kang 
et al. 2009)។ ដូច្នេះ ការពិនិតេយពីផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិ ទៅ លើ 
ការងារក្នុង SMEs ពិតជាសំខាន់ខា្លាំងណាស់។ អត្ថបទ សង្ខេប 
គោលនយោបាយនេះ ផ្អេកលើអង្កេតមួយលើ ១២០ SMEs នៅ 
រាជធនីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប ដេលអនុវត្តឡើងកាលពីខេ 
កក្កដា-សីហា ២០១១ ដើមេបីស្វេងយល់ថា តើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុសាកល បានប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅលើការងារ ក្នុង 
SMEs ផ្នេកសំណង់ និងទេសចរណ៍។ ការពិភាកេសា ក្នុង អត្ថបទ 
នេះ ផ្តោតលើការអនុវត្តកិច្ចការជំនួញ តម្លេទេពេយសកម្ម ជាប់ លាប់   
និងសា្ថានភាពការងារ និងជំនួយទេទេង់ដេល SMEs ទទួល បាន 
ដើមេបីទប់ទល់នឹងវិបត្តិ ហើយបានផ្តល់ជាមតិមួយចំនួន ខាង គោល  
នយោបាយ អំពីវិធីជួយទេទេង់ដល់ SMEs កេយពេលមនវិបត្ត។ិ

តើ SMEs ទទួលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសាកល
លើផ្នេកអ្វីខ្លះ?

នៅកម្ពុជា វិបត្តិសាកល នេះ បាន ប៉ះពាល់ ដល់ SMEs ខាង 
សំណង់ និង ទេសចរណ៍ ទាំងលើដំណើរ ការ  អាជីវកម្ម និង តម្លេ 
ទេពេយ  សកម្ម ជាប់ លាប់។ សហគេស ភាគ ចេើន (៩៤,២%) 
បាន ជួប ការ លំបាក ចាប់ពី ឆ្នាំ២០០៨ មក ដោយ មន ៩០,៨% 
រាយការណ៍ ពី "ការធ្លាក់ចុះបេក់ចំណូល" និង ៣០% រាយ ការណ៍ 
ពី ចំណាយ  កើន  ឡើង"។ ជារួម តម្លេជាមធេយមនេទេពេយ សកម្មជាប ់
លាប់របស់ សហគេស (មនជាអាទិ៍ ដី អគារ និង សំណង់  ផេសេង  
ទៀត បរិកា្ខារ និង ម៉ាសុីន ផេសេងៗ សម្ភារៈ ដឹក ជញ្ជូន គេឿង សងា្ហារឹម) 
បាន ធ្លាក់ ចុះ ពី ៣០៤.៧២៧ ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំ ២០០៨ មកតេឹម  

២៧៧.៥២៥ ដុលា្លារ នៅឆ្នាំ២០១១ (ទោះ បី  មិនធ្លាក់ ចុះខា្លាំង ក្តី)។ 
គួរកត់សំគាល់ថា តម្លេ ជា មធេយម នេ ទេពេយ សកម្ម  ជាប់លាប់របស់  
SMEs ខាងសំណង់ បានធ្លាក់ចុះ ខា្លាំង  ពី ២៣៥.៨៥៣ដុលា្លារ នៅ 
ឆ្នាំ២០០៨ មកតេឹម ១៤០.៦៣៣ ដុលា្លារ  នៅ ឆ្នាំ២០១១ ដេល  
ឆ្លុះ  បញ្ចាំងពីការ ដួល  រលំ វិស័យ  អចលនទេពេយ ក្នុង ពេល មន  វិបត្តិ  
សេដ្ឋកិច្ច។ សមេប់វិស័យ ទេសចរណ៍ តម្លេ ជា មធេយម  នេ ទេពេយ 
សកម្មជាប់លាប់ បាន កើន ឡើង  តិចតួច ពី ៣៣៩.១៦៤ ដុលា្លារ ក្នុង 
ឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ៣៤៥.៩៧១ ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ២០១១។

តើវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកលជះឥទ្ធិពលដល់ភាពមាន
ការងារធ្វើក្នុង SMEs យ៉ាងដូចម្តេច?

ឥទ្ធិពលនេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកលទៅលើដំណើរ 
ការអាជីវកម្ម វាជាកត្តោមួយសំខាន់សមេប់សហគេសក្នុងការ 
កំណត់ ចំនួននិយោជិតមនបេក់កមេ និងមិនមនបេក់កមេ 
កមេិត អប់រំរបស់និយោជិតមនបេក់កមេ និងចំនួនបេក់ ប៉ះ ប៉ូវ   
របស់  និយោជិត។ ចំនួនពលករធ្វើការក្នុងគេួសារដោយ គា្មាន   បេក់    
កមេ នៅក្នុង SMEs ខាងទេសចរណ៍ ធ្លាក់ ចុះ ពី ១៣៤ 
គេួសារ នៅឆ្នាំ២០០៨ មកតេឹម ១១៤គេួសារ នៅឆ្នាំ ២០១១។  
ចំនួន និយោជិត មនបេក់កមេធ្លាក់ចុះជាបន្ត បន្ទាប់ និង គួរឲេយ 
កត់ សំគាល់ ទាំងក្នុង SMEs ខាងទេសចរណ៍ និងខាង សំណង់ 
ពោលគឺ ក្នុងសហគេសមួយវាបានធ្លាក់ចុះជា មធេយម ១៧,៥% 
(បុរស ៩,៤% សេ្តី ៨,០%) ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និង ១៥,១% (បុរស 
៧,៨% សេ្តី ៧,៣%) ក្នុងឆ្នាំ២០១១។

លំនំជាទូទៅដេលផុសឡើងក្នុង SMEs ទាំងពីរផ្នេកនេះ គឺ 
ចំនួន និយោជិតមនបេក់កមេដេលមនកមេិតអប់រំខ្ពស់ បានថយ 
ចុះ កេយ ពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ ហើយនិយោជិតសេ្តីមនបេក់ 
កមេ ដេលមនកមេិតអប់រំខ្ពស់ តេងមនចំនួនតិចជាងនិយោជិត 
បុរសមនបេក់កមេដេលមនកមេិតអប់រំស្មើគា្នា ទោះបីមន 
ឬ  គា្មាន វិបត្តិក្តី។ ផ្នេកសំណង់ ចំនួននិយោជិតមនបេក់ កមេ 
ដេលមនកមេិតអប់រំតេឹម "បឋមសិកេសា" ធ្លាក់ចុះពី ៦៤៨ នក់ 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មកតេឹម ៤៥៣នក់ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ និយោជិត 

ផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល 

ទៅលើការងារក្នុងសហគេសធុនតូច និងមធេយមនៅកម្ពុជា
ដោយបណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ១

១	 លោកបណ្ឌិត	ងិន	ច័ន្ទរិទ្ធ	ជានាយក	និងសាស្ត្រាចារ្រាយ	កម្មវិធីថ្នាក់ក្រាយឧត្តមសិក្រាសា	ផ្ន្រាកការសិក្រាសាពីការអភិវឌ្រាឍ	ន្រាសាកលវិទ្រាយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រាញ។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល 

និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សាកល 

វិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កេសួងផេនការ

ឧត្តមកេុមបេឹកេសា 

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី
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 អគារលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  បេអប់សំបុតេលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ្ កម្ពុជា  
 (៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អីុមេល៖ cdri@cdri.org.kh
គេហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

មន បេក់ កមេ ជាបុរស មនចំនួនចេើនជាងសេ្តី ទាំង សមេប់ 
កមេិតអប់រំ "បឋមសិកេសា" "អនុវិទេយាល័យ" និង "វិទេយាល័យ" និង 
ទាំង ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និង ២០១១។ 

ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ចំនួនបុគ្គលិកមនកមេិត អប់រំ តេឹម "អនុ  
វិទេយា  ល័យ" បានថយចុះ នេះនិយោជិត ជាសេ្តី នៅ  ឆ្នាំ ២០០៨ ក៏មន  
ចំនួនចេើនជាង នៅ ឆ្នាំ២០១១ ដេរ។ បុគ្គលិក មន កមេិត អប់រំ "វិទេយា 
ល័យ" នៅ ឆ្នាំ២០០៨ មន ចំនួន  ចេើន ជាង  ២០១១ ហើយ នៅ   
ឆ្នាំ២០០៨ បុគ្គលិកសេ្តីមនកមេិតអប់រំ "វិទេយាល័យ" មន ចំនួន តិច  
ជាង បុរសមនកមេិតអប់រំស្មើគា្នា។ បុគ្គលិក  បុរស ដេល មន កមេិត 
អប់រំ "មហាវិទេយាល័យនិងខ្ពស់ ជាង នេះ" មន ចំនួន ចេើន  ជាង   
បុគ្គលិកសេ្តដីេលមនកមេតិអប់រំស្មើគា្នា នៅឆ្នា២ំ០០៨ និង ២០១១។

ចំពោះបេក់ប៉ះប៉ូវរបស់និយោជិតវិញ គា្មានការផ្លាស់ប្តូរគួរឲេយ 
កត់ សម្គាល់ទេក្នុងផ្នេកទាំងពីរនេះ។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី បេក់ កមេ 
នងិបរ្ាកខ់ែរបសប់គុគ្លកិសរ្ត្ ីមានកមរ្តិ ទាបជាងបគុគ្លកិ បរុស 
នៅ មុនពេល និងកេយពេលមនវិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច។ ដូច្នេះ គំលាត ន េ  
បេក់  ប៉ះបូ៉វរវាងនិយោជិតសេ្ត ី និងបុរស មន ក្នងុ  ផ្នេក ទេសចរណ៍  
និងសំណង់ទាំងពីរនេះ ទោះបីជាមន ឬ គា្មាន វិបត្តិក្តី។ វិបត្តិ ក៏បាន 
ផ្តល់ កំណើនបន្តិចដេរ ដល់វិភាគទាន របស់និយោជក ទៅដល់ 
មូលនិធិសោធននិវត្តន៍/សន្តិសុខសង្គម ក្នុង វិស័យ ទេសចរណ៍។ 

តើ SMEs ទទួលជំនួយអ្វសីមេប់ទប់ទល់វិបត្តសិេដ្ឋកិច្ច?
ដើមេបីដោះសេយការលំបាក សហគេសបេមណ ២៨,៣% 

បាន កាត់បន្ថយបុគ្គលិក ១៣,៣% ធ្វើការតេបិតតេបៀតចំណាយ និង 
១១,៧% កាត់បន្ថយចំណាយទឹកភ្លើង ទូរស័ព្ទ បុ៉ន្តេមន សហគេស  
 តេមឹ ៣,៣% បុ៉ណ្ណោះដេលបានកាត់បន្ថយម៉ាងបុគ្គលិក ធ្វើការ 
៦,៧% បានកាត់បន្ថយការងារបន្ថេមម៉ាងរបស់ បុគ្គលិក និង ៥,០% 
កាត់បន្ថយបេក់ខេរបស់បុគ្គលិក។ មេយា៉ាង ទៀត មន សហគេស តេ 
៦,៧% ប៉ុណ្ណោះដេលបានទទួល កម្ចី  ដើមេបី ដោះសេយការ លំបាក  
ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និង មន ១៨,៣% មិន បាន អនុវត្ត ដំណះ   
សេយអ្វីទេ។ លទ្ធផលរក ឃើញ នេះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពីយុទ្ធសាសេ្ត 
តេបិតតេបៀត ចំណាយដេល SMEs នៅតម បណា្តាបេទេសអាសុី 
បានចាប់អនុវត្ត (Economist Intelligence Unit 2010)។

មនតេសហគេស ១១,៧% ប៉ុណ្ណោះ ដេលទទួលបាន 
ជំនួយ ដើមេបី ពងេឹងដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញ (៥,០% ផ្នេក   
សំណង់ និង ៦,៧% ផ្នេក  ទេសចរណ៍)។ ក្នុងចំណម 
សហគេស ទាំងអស់ដេលទទួលបានជំនួយទេទេង់ មន ៧៨,៦% 
ទទួលបានពីសាច់ញាតិ និង ២១,៤% បានពីមិត្តភក្តិ ហើយ ក្នុង 
នោះ ជំនួយជាសាច់បេក់ទទួលបានពីសាច់ញាតិ មន ៨៥,៧% 
និងពីមិត្តភក្តិ មន ១៤,៣%។ បេក់នេះសហគេសបាន បេើបេស់ 
ដើមេបីទិញផលិតផល (៣៥,៧%) ចំណាយលើបេក់ខេ/បេក់   
ឈ្នួល បុគ្គលិក (៦៤,៣%) សងបំណុល (២១,៤%) និង 

បង្កើតផលិតផលថ្មីៗ (២៨,៦%)។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី មន 
សហគេស តេ ១៤,៣% ប៉ុណ្ណោះដេលបានបញ្ជាក់ថា ជំនួយ 
នេះ បាន ជួយខ្លួនចេើនណាស់។ លទ្ធផលរកឃើញទាំងនោះ បាន 
បញ្ជាក់ គាំទេថា ឧបសគ្គចមេបងដេល SMEs នៅកម្ពុជា បាន ជួប 
បេទះ មនកង្វះសកម្មភាពជួយទេទេង់ផេសេងៗ និងលទ្ធភាពមន 
កមេិត ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ (SMEs 2005)។ 

ដូចគា្នាដេរ សហគេសដេលស្វេងរកសេវាកម្មជួយទេទេង់ 
អាជីវកម្ម មនចំនួនតិចទេ ហើយភាគចេើនបានទៅទាក់ទង "កេុម 
ហ៊ុន ឯកទេសឯកជន"។ លទ្ធផលរកឃើញនេះ បងា្ហាញ ពី ចំណុច 
ខ្វះ  ខាត ដ៏សំខាន់ និងជាតួយ៉ាង (លទ្ធភាពមនកមេិត ក្នុង ការ 
ទទួល បានហិរញ្ញវត្ថុ និងបេព័ន្ធជួយទេទេង់មិនគេប់គេន់) របស់ 
SMEs នៅកម្ពុជា។ សហគេសននបានកំណត់ថា ខ្លួន តេូវ បង្កើន 
សមត្ថភាពដំណើរការ (ការគេប់គេង និងហិរញ្ញវត្ថុ) ភាព បេកួត 
បេជេង (បញ្ហាចោទផ្នេកផលិតផល និងថ្លេ) និងលទ្ធភាព ទទួល 
បានព័ត៌មនទីផេសារ ដើមេបីកេលំអដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ ខ្លួន។ 

សន្និដ្ឋាន
នៅកម្ពុជា វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល បានជះ ឥទ្ធិពល 

ដល់ SMEs ខាងសំណង់ និងទេសចរណ៍ លើផ្នេកដំណើរ ការ 
អាជីវកម្ម និងតម្លេទេពេយសកម្មជាប់លាប់។ សហគេស  នន បាន  
ជួបបេទះនូវ "ការធ្លាក់ចុះចំណូល" និង "កំណើន បន្ទុក ចំណាយ"។ 
ជាលទ្ធផល ចំនួនពលករធ្វើការក្នុង គេួសារ ដោយ គា្មាន ប េក់កមេ 
នៅក្នុង SMEs ខាងទេសចរណ៍ បានធ្លាក់ចុះ ហើយ ចំនួន និយោជិត 
មនបេក់កមេបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ ទាំង ក្នុងផ្នេកទេសចរណ៍ 
និងសំណង់។ លំនំជាទូទៅមួយនេការងាររបស់បុគ្គលិកជាបុរស  
និងសេ្តី នៅក្នុង SMEs ទាំងពីរផ្នេក កេយ ពេលមន វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច  
គឺចំនួននិយោជិតមនបេក់កមេ ដេល មន កមេិត អប់រំ  ខ ្ពស់  បាន  
ធ្លាក់ចុះ ក្នុងនេះចំនួននិយោជិត បុរស  មន  បេក់  កមេ  ដេល មន 
កមេិតអប់រំខ្ពស់ មនចេើន ជាង និយោជិត  សេ្តីដេល មនកមេិត 
អប់ រ ំ ស្មើគា្នា ទាំងនៅមុនពេល និង កេយពេលមនវិបត្តិ ហើយ 
បេកក់មេរបសស់េ្តនីៅតេទាបជាងបេកក់មេរបសប់រុស។ SMEs  
បានអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្តតេបិត តេបៀត ចំណាយ  ដើមេបី ដោះសេយ ការ 
លំបាក។ មនសហគេស តិចតួចណាស់ដេលបានទទួលជំនួយ ទេទេង់ 
ដើមេបីពងេឹង អាជីវកម្ម ឡើងវិញ ហើយជំនួយនេះមនចំនួនតិច និង 
កេផ្លូវការ។ មេយា៉ាង ទៀត មនសហគេសតិចណាស់ដេលបាន 
ស្វេង រកសេវាកម្មជួយទេទេង់អាជីវកម្ម។

តមសេចក្តីដូចខាងលើ អន្តរាគមន៍ខាងគោលនយោបាយ គួរ 
ផ្តោតលើ ការបង្កើនជំនួយទេទេង់ផ្នេកបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ 
ដល់ SMEs ជាពិសេស ដើមេបីជួយបំពេញកង្វះខាតនននៅក្នុង  
សមត្ថភាព ដំណើរការអាជីវកម្ម ភាពបេកួតបេជេង និងព័ត៌មន 
ទីផេសារ ដេលតេងធ្វើឲេយ SMEs តេូវចាញ់បេៀបគេ។

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា


