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Rវqរ និង0លបំណងe�&រសិក�[
 រJKភិ�លកម្ពុ� �នអនុម័តវិ.ន!រ¸្ន�ក�ល 
ន��យ មួយចំនួន ^ើម�្បី?ំU� និងជំរុញសហª�សធុនតូច 
និង មធ�្យម (SMEs) �យ�នកំណត់n វិស័យ��ះសំHន់HÝំង
Eស់សb�ប់ជំរុញ និងរក�[សន្ទុះ~�ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុ� ពី(�ះ 
SME dនចំនួនÌ�ើន�ង�� និងdនស!�នុពលក្នុង!របÈ្កើត 
!រ �រ (អនុគណៈកម្ម!រ SME �Xំ២០០៥)។
 ��ប«មទិសà�� យុទ្ធ;�្ត�ចតុ4ណរបស ់រJKភិ�ល 
��ល កំណត់n !រជំរុញ SMEs �¸្ន�កសំHន់មួយក្នុង!រ 
អភិវឌ�្ឍវិស័យឯកជន÷ះ អនុគណៈកម្ម!រ SME ក៏è�¡វ�ន 
បÈ្កើត �ើង ^ើម�្បីរួមសហ!រ�មួយ6�គូអភិវឌ�្ឍន៍>> ¹ៀបចំ 
នូវ ¢�បខ័ណÄអភិវឌ�្ឍន៍ SME សb�ប់�្វើ�¸�នទីប��ញផ្លូវក្នុង !រ 
បÈ្កើត SMEs២ +ទូ©ំង����ស។ ¢�បខ័ណÄ��ះdន�លà
ជំរុញ!រអភិវឌ�្ឍ SME «មរយៈ (១)!រ
�លំអ¢�បខ័ណÄច��ប់ 
និង បទបញ្ញត្តិ (២)!រជួយស �×លលទ្ធYពទទួល�នហិរញ្ញវត្ថុ 
(៣)!រ�្វើពិពិធកម្ម និង!រស �បស �×លសកម្មYពជួយ?ំU�
ដល់ SME និង (៤)!រស �បស �×ល�លន��យ។
 អត្ថបទ��ះ ��ត�ើលទ្ធYព SME ក្នុង!រទទួល�ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងពិនិត�្យ�ក់{ក់ពីចំណុចខ្វះHតក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ 
ហិរញ្ញប�្ប©ន ដល់ SME �ពិ~�ស �ប់«ំងព1ី�លបÈ្កើត¢�ប 
ខ័ណÄ អភិវឌ�្ឍន៍ SME ក្នុង�Xំ២០០៥។ អត្ថបទ��ះ��កò�ញ�¸្ន�ក 
ê�្ស�ងៗមួយចំនួន�ៀត ដូចតì៖ ¸្ន�កទី២ ប��ញពីសកម្មYព 
ê�្ស�ងៗ��ល�ន�ើក�ើង+ក្នុង¢�បខ័ណÄអភិវឌ�្ឍន៍ SME 
^ើម�្បី 
�លំអលទ្ធYព SME ក្នុង!រទទួល�នហិរញ្ញវត្ថុ។ ¸្ន�ក 
ទី៣ �!រពិនិត�្យ�ើងវិញ�ើឯក;រdនS�ប់ ស្តីពីឧបសគ្គ 
ចំßះ  !រផ្តល់ហិរញ្ញប�្ប©នដល់ SME និង!រពិនិត�្យ�ទូì�ើ 
;<នYព ហិរញ្ញប�្ប©ន�� SME និងកំហិត>>+កម្ពុ�។ 
¸្ន�កទី៤ អធិប��យពីវឌ�្ឍYពក្នុង!រ
�លំអ ហិរញ្ញប�្ប©ន ដល់ 
SME +ក្នុង¢�បខ័ណÄអភិវឌ�្ឍន៍ SME។ ¸្ន�កទី៥ ប��ញ ពី 
~�ចក្តីសន្និJKន និងអនុ;សន៍ ^ើម�្បីជួយស �×លដល់ដំ`ើរ 
!រ អភិវឌ�្ឍ SME។

&រពិនិត�្យពីសកម្ម.ពផ្តល់ហិរញ្ញប�្បuនដល់
សហv�សធុនតូច និងមធ�្យម mកម្ពុ�១

១ អត្ថបទ��ះ ¹ៀប¹ៀង�យÀក Àក 
�វ សុ�តិ អ្នកS�វT�វក្នុងកម្មវិធី 
Yព¢�ី¢� កសិកម្ម និងអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ ��វិទ�:;<ន CDRI។

២ ¢�បខ័ណÄអភិវឌ�្ឍន៍ SME ��ង��ក����ទសហª�ស«ម ចំនួននិ�ជិត 
�្វើ!រ 1�ញ^៉ង (ធុនមី¢�¡ <១០>ក់ ធុនតូច ពី ១០-៥០>ក់ ធុនមធ�្យម 
ពី ៥១-១០០>ក់) ឬ U�ព�្យសម�្បត្តិ¬�ពីដីធ្លី (ធុនមី¢�¡ <៥០.០០០ដុ{Ýរ 
ធុន តូច ៥០.០០០-២៥០.០០០ដុ{Ýរ និងធុនមធ�្យម ២៥០.០០០-
៥០០.០០០ដុ{Ýរ)។

៣ ភតិសន�:ហិរញ្ញវត្ថុ ]ចឲ�្យសហª�ស ជួល និងទីបំផុតទិញបរិ!¤រ�ំ�ច់ៗ 
ដូច� U�ព�្យសកម្ម�ប់{ប់�^ើម។

៤  ��Hធ!ិរJKន SME ��លបÈ្កើត�ើង�យអនគុណៈកម្ម!រ SME �នផ្តល់ 
�យន្ត!រស �បស �×លHងក្នុង;<ប័នមួយ សb�ប់!រអនុវត្ត¢�បខ័ណÄ 
អភិវឌ�្ឍន៍ SME និង¸�នទីប��ញផ្លូវ ^ើម�្បីជំរុញ!រអភិវឌ�្ឍ SME។

បy្ខសកម្ម.ព$ន{ើក|ើងក្នុង Y�បខ័ណ}    
អភិវឌ�្ឍ៍ SME �ើម�្បី N�លំអ លទ្ធ.ព SME ក្នុង &រ  
ទទួល  2ន ហិរញ្ញវត្ថុ
 ^ើម�្បី�ើកកម្ពស់លទ្ធYព SME ក្នុង!រទទួល�នហិរញ្ញវត្ថុ
សb�ប់�្វើទុនបង្វិល និងវិនិ�គ÷ះ ¢�បខ័ណÄអភិវឌ�្ឍន៍ SME 
�ន��ត�ើប��ធំៗបួន៖

• វត្ថុប��ំ និងរចុះបញ្ជីដីធ្លី៖ ច��ប់ស្តីពី��តិបត្តិ!រ��ល 
dន កិច្ច.> រំពឹងn ]ចឲ�្យធ>?រé�ើចលនU�ព�្យ�វត្ថុ 
ប�_ំ�ន។ !រព�្លឿន និង!ត់បន្ថយបន្ទុកចំEយ�ើ
!រចុះបញ ្ជីដីធ្លី �ំ�ច់HÝំងEស់^ើម�្បី�ើកកម្ពស់ !រ 
é�ើ��ស់ដីធ្លី�វត្ថុប�_ំ។

• ភតិសន��ហិរញ្ញវត្ថ៣ុ៖ អវត្តdន¢�បខ័ណÄច��ប់ដ៏ �ក់{ក់ 
សb�ប់ឲ�្យ SME ទទួល�នភតិសន�:ហិរញ្ញវត្ថុ �ន,,ំង 
ដល់ធ>?រ និង;<ប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង!របÈ្កើត��បបទ
ស �×ល!រជួលសd]រៈសb�ប់បá�ើ SMEs។

• រ!�ករំ$�កព័ត៌(នឥណ+ន៖ បរិ¾!សកម្ចីdន 
Õនិភ័យ ខ្ពស់+កម្ពុ� 9�ប់©ក់ទងHÝំងìនឹងអវត្ត 
dន ����ព័ន្ធ��ករំ��កព័ត៌dនឥណ©ន�ផ្លូវ!រ ��ល 
ជំរុញ ឲ�្យធ>?រè�¡វé�ើវត្ថុប�_ំ ̂ ើម�្បី!ត់បន្ថយÕនិភ័យ 
ផុសò�ញពីប����ភពព័ត៌dនមិនដូច?X។ វត្តdន��ព័ន្ធ
��ករំ��កព័ត៌dនដ៏ល្អមួយ ]ច�ើកទឹកចិត្តឲ�្យធ>?រ 
©ំងអស់ចូលរួម+ក្នុង ��ព័ន្ធព័ត៌dនឥណ©ន�យ 
ស្ម័c� ចិត្ត។

• គណ-�យ�្យ0មញ្ញ៖ ¢�ុម��ឹក�[គណ��យ�្យ�តិ �ន បÈ្កើត 
�ល!រណ៍	�>ំ និង��ព័ន្ធ,យ!រណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ��ប
;មញ្ញ ��ល]ចឲ�្យ SMEs កត់Ò��ន!ន់Û���~ើរ និង 
ផ្តល់ព័ត៌dន�នសព្វc�ប់ «ម!រត �¡វរបស់ធ>?រ។ 
ក្នុង��ះ ¢�សងួ~�ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) �ន អនុវត្ត 
�ើយនូវ កម្មវិធីបណ្ណុះបE្ខល និងផ�្សព្វផ�[យ ព័ត៌dន 
សb�ប់ SMEs ។

 ^ើម�្បីពÚ�ឹងទំ>ក់ទំនងរ9ងរJKភិ�ល និងវិស័យឯកជន 
dន!របÈ្កើត ¢�ុម!រ�រ¸្ន�ក!រផលិត និង SME �ើង 
សb�ប់ �្វើ!រ �មួយអនុគណៈកម្ម!រ SME ។ អនុគណៈកម្ម!រ 
និង ¢�ុម!រ�រ �យdន!រស �បស �×លពី��Hធិ!រJKន 
SME៤ �នអនុវត្ត¸�ន!រ!រ�រដូច?X ßលគឺ!រ�ះS�យ 
ប��វត្ថុប� _ំមិនc�ប់ª�ន់ និងកង្វះសមត្ថYពរបស់ SME ^ើម�្បី 

�លំអលទ្ធYពរបស់ពួក�� ក្នុង!រទទួល�នហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុង��ះ 
សកម្មYព��ល�ើក�ើង�យ��Hធិ!រJKន SME រួមdន 
!របÈ្កើតz�ទិ!ធ>?រ និង SME !របណ្ណុះបE្ខល��តិបត្តិករ 
SME �ើ!រc�ប់c�ងហិរញ្ញវត្ថុ និង�្វើ¸�ន!រ]ជីវកម្ម !រ�្វើ 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ១ ែខមក!~មី� ��ំ២០១២

ពិពិធកម្ម ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង!រ¹ៀបចំ��ព័ន្ធគណ��យ�្យនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ��ប;មញ្ញសb�ប់ SMEs។

&រពិនិត�្យទូ�{ើវិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ហិរញ្ញប�្បuន SME និងកំហិតU�្ស�ងៗ
&រពិនិត�្យ{ើឯកRរ$នj�ប់
 នីតិវិធីធ>?រស្មុគ;Îញ អÒ�!រ��ក់ខ្ពស់ និង កំហិត 
ê�្ស�ងៗ  ផុសò�ញពីកម្ចីdនរយៈ1�លខ្លី៥ ��ល �លក្ខណៈ 
សdxល់   �� វិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុង����សកំពុងអភិវឌ�្ឍន៍ ដូច� 
����ស   កម្ពុ� ]ចÏើតdន�ើង�យ;រ ធ>?រព�:¾ម 
!រíរ ខ្លួន ទល់នឹងÕនិភ័យបង្ក�យប����ភពព័ត៌dន មិន 
ដូច?X (Beck & Asli 2006; Beck 2007)។ ដូò្ន�ះ ធ>?រ ក៏ 
�នJក់ក �ិតកំណត់�ើ បរិdណឥណ©ន��លផ្តល់ឲ�្យក្នុង 
ក �ិត  អÒ�!រ��ក់�ក់{ក់Eមួយ �យdន!រត �¡វឲ�្យ 
Jក់វត្ថុប�_ំ�U�ព�្យ�ប់{ប់ និងលក្ខខណÄបង្វិលសងវិញ 
(Petrick 2004)។
 Oum et al. (2011) �នæ�កo�កn +កម្ពុ� អវត្តdន 
�� ��ព័ន្ធ.>ខុសè�¡វ និងយន្ត!រ!ត់បន្ថយÕនិភ័យចំßះ 
ធ>?រ �ន>ំឲ�្យdន��>�ល ៩៦% ��សំ`ើសុំកម្ចីពីធ>?រ 
និង ;<ប័នមី¢�¡ហិរញ្ញវត្ថុ សុទ្ធÛ�è�¡វ¸្អ�ក�ើវត្ថុប� _ំ។ ចំណុច 
��ះ ប��ក់n ធ>?រ�នé�ើ!រត �¡វឲ�្យJក់វត្ថុប� _ំ ^ើម�្បី 
Jក់ក �ិតកំណត់�ើឥណ©នផ្តល់ឲ�្យ SMEs។ ក្នុងចំ�ម 
សហª�ស �ន�្វើអÈ្ក�តក្នុង!រសិក�[��ះ dន�ង ១៥% �ន 
,យ!រណ៍n ពួក��មិន]ចពÚ�ីក]ជីវកម្ម�ន�យ;រ dន 
ហិរញ្ញវត្ថុមិនc�ប់ª�ន់។ ច��ស់�ើយ �ះបីរJKភិ�ល�ន 
��ឹងÖ�ង ដូò្ន�ះក្តី ក៏លទ្ធYពទទួល�នហិរញ្ញវត្ថុ +Û�� 
ឧបសគ្គ ចម�្បង មួយចំßះ!រអភិវឌ�្ឍ SME។  

RSន&រណ៍mកម្ពុ�
 ក្នុងអំឡុង�Xំ២០០៥-២០០៩ អÒ�!រ��ក់���ំ�Xំ dន 
��>�ល ១៦% សb�ប់កម្ចី និង ៥% សb�ប់��ក់ប?្ញើ ប៉ុô្ត� 
អÒ� !រ��ក់�ើកម្ចី���ក់ដុ{Ýររបស់ MFIs ខ្ពស់មួយ� ពីរ   
�ង អÒ�កំណត់�យធ>?រ («,ង ១)។ Õនិភ័យ បង្ក   �យ  
ចំEត់nXក់ឥណ©នមិន��កដ���របស់អ្នកខ្ចី ��ក់ និង  !រ   
w្វ�ងរក��ក់ចំ`�ញរបស់;<ប័នហិរញ្ញវត្ថុ �  ��តុផល ចម�្បង 
ពីរ ��អÒ�!រ��ក់ខុសៗ?X+����ស កម្ពុ�។
 ធ>?រíណិជ្ជក្នុង��ុក ផ្តល់è�ឹមÛ� ១% ��ទុនបង្វិល 
និង ១,៧% ��មូលធនវិនិ�គប៉ុ��ះìឲ�្យ SMEs (IFC 
2010) �យ;រ�សំHន់ ;<ប័នហិរញ្ញវត្ថុ+កម្ពុ�ខ្វះ
សមត្ថYព  ��មូលព័ត៌dនឥណ©ន (Sohn 2010; Harner 
2003) �ើយ~�9កម្មធ>?រ ]ចé�ើ��ស់�នYគÌ�ើនÛ�
+តំបន់ទី¢�ុង �យក្នុង÷ះ ៦២% ��;Hធ>?រ>> 
ស្ថិត+ក្នុង,ជ.នីភ្នំ1�ញ និងdន���ជនតិច�ង ៨% é�ើ 

��ស់ ~�9ហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតផលអំពីធ>?រ និង MFIs។ 
តួ��ខ ©ំង��ះប��ញn !រចូលមិនសូវដល់���ជន�ទូì 
+ Û��ចំណុចខ្វះHតមួយ��វិស័យធ>?រ+កម្ពុ�។
 qើ�ះ�ធ>?រíណិជ្ជ និង MFIs មួយចំនួន dន  ��ប  បទ 
ផ្តល់ កម្ចីìឲ�្យ SMEs ក៏�យ ក៏ពួក�� បន្ត ត �ង់ ទិសផលិតផល 
និង~�9កម្មរបស់ខ្លួន ìរក!រជួញដូរ�មួយ¢�ុមហ៊ុនពហុ�តិ
��លហុចផលចំ`�ញÌ�ើន�ង (Sohn 2010)។ qើសិនមិន
dនព័ត៌dនគួរឲ�្យ)ឿ�ក់ពីអ្នកខ្ចី�� ធ>?រÛ�ងJក់លក្ខខណÄ
តឹងរឹង�ើកម្ចីផ្តល់ឲ�្យ SME ^ើម�្បី!ត់បន្ថយÕនិភ័យបង្ក�ើង
�យYពមិនច��ស់{ស់�ើលក្ខណៈគួរទទួល�នឥណ©ន។ 
ធ>?រ និង MFIs +Û�©ម©រឲ�្យ SMEs Jក់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី
�វត្ថុប�_ំ និងè�¡វបំ1�ញ«មលក្ខខណÄដូចHង3�ម៖ 

• dនãនៈ�សហª�សផ្លូវ!រ (�នចុះបញ ្ជី) --  ផ្តល់ 
ឯក;រ  ថតចម្លងê�្ស�ងៗ រួមdន អត្តស�្ញណប័ណ្ណ 
�៉តង់ ]� ប័ណ្ណ

• é�ើ��ក់កម្ចី ើ̂ម�្បី�ប់ê្តើម ឬពÚ�ីក]ជីវកម្ម
• �នJក់ជូនពិនិត�្យនូវ¸�ន!រ]ជីវកម្ម និង កំណត់Ò� 

ហិរញ្ញវត្ថុ
• dនបទពិ�ធន៍ និងជំ>ញc�ប់c�ង៖ អ្នកខ្ចី��លមិន 

dន បទពិ�ធន៍�្វើ]ជីវកម្ម មិនទំនង]ចទទួល�ន 
កម្ចី ឬ ]ចផ្តល់កំណត់Ò�ហិរញ្ញវត្ថុ÷ះ��

• dនទុន ២០% ��មូលធនវិនិ�គសរុប
• ផ្តល់វត្ថុប�_ំ (ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី អចលនU�ព�្យ)

 ��ព័ន្ធ��ក�យព័ត៌dនឥណ©ន (CIS) ̧ ្អ�ក�ើ æ�ប;យ  
;កល�្បងមួយ �ន�ប់ê្តើម+កម្ពុ� +�Xំ២០០៦ និង  
មិន©ន់�នពÚ�ីកបô្ថ�ម�� �យ;រ!រé�ើ��ស់+ dន  
តិចក្នុងវិស័យធ>?រ+កម្ពុ� (Sohn 2010)។ CIS dន   Yគ 
Ì�ើនÛ�ព័ត៌dនអវិជ ្ជdន�ើអ្នកខ្ចី��ក់ ប៉ុô្ត�ធ>?រ è�¡វ !រ 
©ំង ព័ត៌dនអវិជ ្ជdន និងវិជ្ជdន ^ើម�្បី]ច9យតµ្ល��ន !ន់Û� 
c�ប់ ��ុង��យពី Yព]ចទុកចិត្ត�ន¸្ន�ក ឥណ©ន របស់ អ្នក 
ខ្ចី។ ប��ðទ�ើ CIS មួយ�ៀត>បច្ចុប�្បន្ន គឺសdជិក Yព 
dន  លក្ខណៈស្ម័c�ចិត្ត។ ម�:៉ង�ៀត ��ព័ន្ធកំណត់Yពគួរទុកចិត្ត 
¸្ន�ក ឥណ©ន ក៏មិន©ន់�នJក់អនុវត្ត �យ;រកង្វះ ព័ត៌dន 
ស្តីពីរ�យ!រណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ SMEs �្វើឲ�្យធ>?រ និង 
;<ប័នហិរញ្ញវត្ថុ ពិ�កនឹងបÈ្កើតគំរូផ្តល់ឥណ©នមួយ ��ល  
]ច  é�ើ Ïើត�មួយ SMEs។ សdជិកYពHនមិន�ន + ក្នុង  
!រិ¾ល័យ�្វើចំEត់nXក់ឥណ©ន � ជá�ើស ដ៏ សក្តិសិទ្ធិ មួយ 
សb�ប់
�លំអ��បបទអនុវត្តរបស់ CIS។ + 1�ល dន ដំ`ើរ 
!រ1�ញ��ញ�ើយ !រិ¾ល័យ �្វើចំEត់ nXក់ ឥណ©ន នឹង 

៥ ]ជីវកម្មធុនតូច ]ចទទួល�នÛ�ឥណ©នរយៈ1�លខ្លីប៉ុ��ះ។ កម្ចីរយៈ
1�លæ�ង��លdនអÒ�!រ��ក់��កួត����ងល្អ គឺYគÌ�ើនពួក]ជីវកម្ម 
ធំៗ សុំខ្ចីÊ�ច់មុខ�ើយ។

«,ង ១៖ អÒ�!រ��ក់���ំ�Xំ (� %) ��កម្ចី���ក់ដុ{Ýរ 
2005 2006 2007 2008 2009

ធ>?រ 16.20 16.37 15.83 16.08 15.56

MFIs 31.75 30.70 28.10 29.18 27.39

��ភព៖ NBC (2009) dនចុះ+ក្នុង!រសិក�[របស់ Sohn (2010)



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ១ ែខមក!~មី� ��ំ២០១២

ជួយស �×ល ដល់��ព័ន្ធ.>ខុសè�¡វ ̧ ្ន�កឥណ©ន ��ល   è�¡វ 
អនុវត្ត  �យរJKភិ�ល និង6�គូអភិវឌ�្ឍ៍អន្តរ�តិ>>។
 ថ្មីៗ��ះ ធ>?រអភិវឌ�្ឍន៍]សុី (ADB) និង MEF �ន 
î�ម ��ៀង  �ើមូលនិធិ.>ខុសè�¡វឥណ©នមួយ dន ទឹក 
��ក់ ២៥{នដុ{Ýរ ^ើម�្បី�ប់អនុវត្ត��ង !រណ៍ ��ក រំ��ក 
Õនិភ័យ (RSF) មួយ��ល��vn កម្មវិធី��ករំ��កÕនិភ័យ 
មី¢�¡ហិរញ្ញវត្ថុ។ «ម��ះ ៥០% ��កម្ចី��លធ>?រ និង MFIs 
ផ្តល់ìឲ�្យ SMEs នឹងdនកម្មវិធី��ះជួយ.>ខុសè�¡វ  �ើយ 
Õនិភ័យ+សល់នឹងè�¡វ,៉ប់រង�យ MFIs និងធ>?រ៦។ 
ប៉ុô្ត� ធ>?រ និង MFIs +Û�បន្ត©ម©រនូវឯក;រស្តង់ Jរ   
សb�ប់ កម្ចី ពី(�ះសមត្ថYពរបស់អ្នកខ្ចីក្នុង!រ¹ៀបចំ ̧ �ន!រ 
]ជីវកម្ម និងរ�យ!រណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម��ប ���ត់ទុក 9� 
ក«�កំណត់�� RSFs ��កប�យ9គជ័យ +«ម����សកំពុង 
អភិវឌ�្ឍដõ��ៀត។

&រពិនិត�្យ|ើងវិញពីY�បខ័ណ}អភិវឌ�្ឍន៍ SME
 រJKភិ�ល សá�ច�នវឌ�្ឍនYពក្នុងដំ`ើរ!រ
� លំអ 
ហិរញ្ញប�្ប©ន ដល់ SME +ក្នុង ¢�បខណ័Äអភិវឌ�្ឍន៍ SME ��ល 
dន �សÈ្ខ�ប៖

• ¢�ុម��ឹក�[គណ��យ�្យ�តិ �នò�ញផ�[យគំរូ រ�យ 
!រណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ��ប;មញ្ញសb�ប់ SMEs និង�ន 
ផ្តល់  កម្មវិធី  បណ្ណុះបE្ខលមួយ សb�ប់ អ្នកវិ�� ជីវៈ Hង 
គណ��យ�្យ និង SMEs។

• អគ្គ>យកJKនពន្ធJរ �នò�ញផ�[យ គំរូថ្មី��លិខិត 
��!ស ;រ1ើពន្ធ���ំ�Xំ និង~�ចក្តី	�>ំសb�ប់!រ
បំ1�ញលិខិត��ះ។

• ច��ប់ស្តីពី��តិបត្តិ!រ��លdនកិច្ច.> �ន អនុម័ត 
ò�ញ ក្នុង�Xំ២០០៧ ^ើម�្បីកំណត់នូវយន្ត!រ��កប�យ
��សិទ្ធYពមួយសb�ប់កម្ចីdនJក់របស់ប�_ំ។

• ច��ប់ស្តីពីភតិសន�:ហិរញ្ញវត្ថុ �នអនុម័ត ò�ញ+ 
�Xំ២០០៩ ^ើម�្បីបÈ្កើតនូវ¢�បខ័ណÄអំ�យផលមួយ 
សb�ប់  ឲ�្យធ>?រផ្តល់~�9កម្មភតិសន�:ហិរញ្ញវត្ថុ ì 
ដល់ SMEs ��លdនJក់វត្ថុប� _ំតិចតួច។

• ធ>?រ�តិ��កម្ពុ� �នអនុម័តò�ញនូវ��!សស្តីពី 
!រ é�ើ��ស់ និង !រ!រíរព័ត៌dនឥណ©ន��ល ផ្តល់ 
សិទ្ធិឲ�្យធ>?រឯក��ស និងធ>?រíណិជ្ជ �្វើ]ជីវកម្ម
ភតិសន�:ហិរញ្ញវត្ថុ 3�មច��ប់ស្តីពីភតិសន�:ហិរញ្ញវត្ថុ។

 �ះdនកិច្ច��ឹងÖ�ងដូចHង�ើក្តី សហª�ស កម្ពុ� មួយ 
Yគធំ��dណ ៧២% dនលក្ខណៈ �  ]ជីវកម្មc�×;រ dន 
បុគ្គលិកពីមួយ>ក់ ដល់ បី>ក់ (NIS 2009)។ ក្នុងចំ�ម 
៥០៥.១៣៤សហª�ស dន��>�ល ៣,៥% ប៉ុ��ះ ��ល 

�ន ចុះបញ ្ជី+¢�សួងíណិជ ្ជកម្ម + �Xំ២០១១ (NIS 2012) 
គឺdនន័យn សហª�សYគÌ�ើនស្ថិតក្នុងវិស័យ មិន  ផ្លូវ!រ 
��ល ,,ំងពួក��មិនឲ�្យទទួល�នហិរញ្ញវត្ថុ (�ះ ធ>?រ និង 
MFIs ត �¡វឲ�្យ SMEs dនលក្ខណៈ��បច��ប់+ 1�ល ~្នើ 
សុំ ��ក់ កម្ចី។ SMEs រក�[ãនៈមិនផ្លូវ!រ��ះ �យ ;រ �� 
យល់ &ើញn !រអនុវត្ត«មរqៀបរបបគណ��យ�្យស្តង់Jរ 
dនYពស្មុគ;Îញ និងមិន�ំ�ច់ (IFC 2010)។ ម�:៉ង �ៀត  
dន SMEs ខ្លះ ចង់ រក�[  កំណត់Ò�ហិរញ្ញវត្ថុ��បមិនផ្លូវ!រ ��ល 
]ចឲ�្យពួក��{ក់ �ំង��ក់ចំណäល និងចំ`�ញពិត ពី]� ធរ 
ពន្ធJរ ើ̂ម�្បី!ត់បន្ថយបំណុលពន្ធ៧។
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63.04%
15.22%

13.04%

8.696%

��ភព៖ Tong (2011)
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� ប`្ណើរៗ។
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