ិ បណុ្ដ ះប
កមមវធី

្ដ លយុវជនយុវនរ ីរបស់ＪＩＣＡ

Kingdom of Cambodia

វគេលើ
គ
កកំពស់សហ្រគសតចនិ
្រ
ូ
ងមធយម
យ
របស់កមពុជ

１．ផ្លូវែដលជប៉ុនបនេដើរមក
～អន្ត្តរជតូូបនីយកមមម គឺជយុុគសម័យលូូត

ស់ខ្ល ំង～

◆ករបេងកើត
◆
ក ្រ្របព័នធែបងែចកមខងរជលកខ
ុ
ខណៈអន្ត្តរជតិ（ករផលិតេនកែន្ល្លងសម
្រសប ជេដើម）

េសដ្ឋកិចចបនរ ីកចេ្រមើនយ៉ ងេលឿនេនយុគសម័យកំេណើនេសដ្ឋកិចចខស
ព ់
(GNPេកនរហូ
តដល2～3,000ដុ
ដ ់
ដ ្ល រ) ែដលចបេផ្ដ
ែដ
់ ផើមេ យ
រស្រង
ងគ មេនកូ
ន េរ
ើ
（1950～）, េពលេនះ តៃម្លទំនិញ ្របក់ឈួល
ន ជេដើម បនេកើន ដូេចនះ ជដំបូង
្រ
ហកមម្រម បេភទ្របមូ
្រ ូលផ្តំុក
្ត ម្ល ំងពលកមមម ដូូចជ យក
េគបនេផទទរេ ងច្រកៃនឧស
ភ័ណ្ឌ ឬ េ្រគ ងអគគិសនីេ្រប ្របស់កុងផទ
ន
ះ េទ្របេទសែដលមនសថិរភពនេយ
បយ។

េ្រកយមកេទៀត េគបនេផរឧស
េគបនេផទរឧស ហកម្របេភទ្របមលផំ
ហកមម្របេភទ្របមូលផ្តុចេណះដង
ចំេណះដឹង េទ
្របេទសែដលេ្របើ្របស់។

◆ឧស ហកមម
ហកម្របេភទ្របមលផំ
្របេភទ្របមូលផ្តុកម
កមំ្ល ងពលកមម
ងពលកម ្រតវបនបរកែនងផលិ
្រតូវបនប្ដូរកែន្លងផលតេទេ្រក
តេទេ្រក
្របេទសេរៀង ល់១០ឆនំ។

◆ករេធ្វើឱយេសដ្ឋកិចចៃនតំបន់ែដលេគេទវ ិនិេយគ មនដំេណើរករេទមុខេនកនុង
្របេទស
មីី។ េគលេ គឺឺ ផលិិតេនកែន្ល
ែ ង
េ្របើើ្របស់់េនកែន្ល
ែ ងេនះ។

និយមន័យៃនសហ្រគសតូចនិងមធយម និង ចំនួនសហ្រគស
និយមន័យកនុងចបប់មូល ្ឋ នស្ដព
ី ីសហ្រគសតូចនិងមធយម
្រកុមហ៊ុន SME

្របេភទឧស ហកមម
ឧស ហកមម
ហកម
ផលិតកមម
េ្រកពីេនះ

មូលធន ឬ ចំ នួនអនកេធ្វើករ

កនុងេនះ
កងេនះ
អនក្របកប ជីវកមមតូចៗ ※
ចំ នួនអនកេធ្វើករ

≦300

នេយន
នេយ៉ន

≦300នក់
≦300នក

≦20នក់
≦20នក

ជីវកមមលក់ ដុំ

≦100

នេយ៉ន

≦100នក់

≦5នក់

េស កមម

≦50

នេយ៉ន

≦100នក់

≦5នក់

≦50

នេយ៉ន

≦50នក់

≦5នក់

ជីវកមមលក់ យ

ចំនួន្រកុមហ៊ន
ុ

ចំនួនអនកេធ្វើករ

្រកុមហ៊ុនធំៗ

1.1មុឺន្រកុមហ៊ុន

1,397មុឺននក់

្រកុមហ៊ុនSME

385.3មុឺន្រកុមហ៊ុន

3,217មុឺននក់

334.3មុឺន្រកុមហ៊ុន

1,192មុឺននក់

កនុងេនះ អនក្របកប
ជីវកមមមតូចៗ

2.1．

ថ នភពៃនសហ្រគសតូចនិងមធយមេនជប៉ុន

◆េនសម័យែដល្របជជនេកើនេលឿន ពីឆនំ1950 េសដ្ឋកិចចលូត
េ យ
រឧស ហកមមមផលិតកមមម

ស់

◆បចចុបបននេនះ ចំនួន្របជជនសរុប និងកម្លំងពលកមមចុះថយ គឺមិន្រតឹមែតជ
យុគសម័យគមនកំេណើនេទ ែថមទំងចុះថយេទៀត
◆ចំនួន្រកុមហ៊ុន មន 385មុឺន

◆បចចុបបននេនះ មនែត្រកុុមហ៊ុនែដលមនបេចចកេទស ឬផលិតផល ឬសមតថ
់ ស់េទ ែដល
ភពលកខព
ែដ
ចរសបន
់
◆ភគេ្រចើនគឺឧស ហកមមលំ

ប់ទី៣ (េស កមម)

◆ផលិតផលិតផល(េ្រគ ង)ែដល្រតូ
◆ផលតផលតផល(េ្រគ
ង)ែដល្រតវករចំ
វករចេណះដងនងេទពេកសលយខព
េណះដឹងនិងេទពេកសលយខស់
ស
◆នំចូលនូវផលិតផលែដល្រតូវករចំេណះដឹហនិងេទពេកសលយទប

■ＧＤＰៃនឆនំ2013 មន 4,846,000
ＧＤＰៃនមក់
ＧＤＰៃនម
នកគ
គឺ 38,000ដុ
38 000ដ ្ល រ

នដុ

្ល រ

2.2．យុទធ

្រស្តរបស់្រកុមហ៊ុនតូចនិងមធយមរបស់ជប៉ុន

◆េលើកកំពស់សមតថភពៃនអងគភពផលិតផលិតផល សមតថភព
អភិវឌ បេចកេទស
អភវឌ
បេចចកេទស និ
នងេលកកពសបេចច
ងេលើកកំពស់បេចកេទស។
កេទស។

◆មនចំណុចល្អសីព
្ដ ីម៉ូែដលធុរកិចច (Business model) ដូចជ សមតថភព
ខពស់កុងករអភិ
ន
ិវឌ ផលិិតផល ឬមនប
សហ្រគសល្អ្អ ជេដើម។

្ដ ញផគត់ផង
គ ់ល្អ ឬសហព័័នធ

◆ស្ដីពីសមតថភពៃនករអភិវឌ ផលិតផល សំខន់គឺសមតថភពអភិវឌ

កនុងរយៈេពលខ្ល។
កងរយៈេពលខី
◆ករត្រមូវេទនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន ករេធ្វើឱយដំេណើរ
ករៃនករអភិវឌ មន្របសិ
្រ
ទិភ
ធ ពខពស
ព ់ ករេ្របើ
្រ អុីនធឺណិត មន
រៈ
សំខន់
ស់។

បនត់
បន
ទ តេកងស្ដ
េកងសីពីត
តៃម្ល
ៃមែដលឧស
ែដលឧស ហកមផលិ
ហកមមផលតកមម
តកម្រតវែតែសងរក
្រតូវែតែស្វងរក
លហូ
លំ
ហរ
ច់
ច្របក
្របក់
វ ិជជមន

ចប់េផ្ដើមគូរប្លង់ ចប់េផ្ដើមផលិត

ផលិតេ្រចើន

យុកល

បេងក
ងើន្របកចេណញ
់ ំ
ព្រងីកអ្រ

លហូ
លំ
ហរ
ច់
ច្របក
្របក់
អវ ិជជមន

កត់បនថយេពលេវ

ប្រញ
ជ បកនុងទីផ រ
រង់ចំ

ក់លក់េនទីផ រ

3．បញ
្ហ ែដល្រកុមហ៊ុនតូចនិងអធយមជប៉ុនកំពុង
្របឈម
３－１．

ជីវកមមមថីម

３－２
３
２．ករសន
ករសង
ង

ជី
ជវកមម
វកម

３ ３ អនរជតបនី
３－３．អន្ត
រជតូបនយកមម
យកម
ិ
３－４．វធនករជំ
នួយដល់ធុរកិចច（ហិរញញ វតថុ, ជំនួយកនុង
ករលក់ ជេដើម）

3-1．េគលបំណងៃន
◆អនកែដល្របកប

ជីវកមមថីម (ផលិតផលថមី , វ ិស័យថមី) មន43％

◆សហ្រគសែដល្របកប
◆អកតំ
◆អន
កត

ជីវកមមថីម និង បញ
្ហ ្របឈម

ជីវកមមថីម មនករលូត

ស់ខ្លំង

ងបេញញគំ
ងបេញចញគនត
និត េហើ
េហយ្របមូ
យ្របមលប័
លបតមនយងសកមម
ត៌មនយ៉ ងសកម

◆នអនគត េគមនឆនទៈ្របកប
◆មូលេហតុៃនករបេងកើត

ជីវកមមថីេម នះខពស់

ជីវកមមថីគ
ម ឺ េគចងបនសសរថមីមួយស្រមប់

ជីវ

កមមរបស់េគ ឬមនករទមទរពីអតិថិជន ឬេដើមបីជវ ិភគទនដល់សហ
គមន៍៍ ឬេចញឱយរួចផុតពីីភពេនេ្រកម្រកុមហ៊ុនេផ ង (មិិនសូវមនអនក

គិតេ

យ្របថុយ្របថនេទ)

◆វ ិធនករជំនួយែដលមន្របសិទិធភពគឺឺ ជំនួយនូវចំេណះដឹឹងជំនញ ឬ

ធនធនមនុស ជំនញកនុងវ ិស័យថមី ឬផលិតផលថមីេនះ ឬជំនួយកនុងកររកទី

ផ រ ឬជំំនួយកនុងករផ្ដល់ហិរញញ បបទន

3 - 2 ．ករសនង

ជីវកមម

◆អនកដឹកនំ្រកុមហ៊ុនជប៉ុនមន យុកន់ែតខពស់េទៗ
◆កងចំ
◆កន
មសហ្រគសតចនិ
មសហ្រគសតូចនងមធយម
ងមធយម សហ្រគសមធយមេ្រចើ
សហ្រគសមធយមេ្រចន
ន
ុងចេេ
មនអនកសនង ែតសហ្រគសតូចៗេ្រចើនែតបិទ េ យគមនអនក
សនង
សង
◆បញ
◆បញ៣
្ហ ៣ កន
កងករសង
ជវកមម
វកមរបស់
របសសហ្រគស
សហ្រគស
ុងករសនង ជី
① ករេ្រជើសេរ ើសអនកសនង・・・ចំបច់មនចំេណះដឹងឯកេទស
ិ ច័យ
ថ ពេធ្វើ្វករវនិ
ឆ
បទពិេ
ធន៍ សមតថថភពលក់ សមតថភ
សមតថភពជអនកដឹឹកនំំ
② សនង
ន ្រ្រទពយសកមម
យ
ន
ម ិងអកមម・ម ・・ទំនក់ទំនងនឹងៃដគូូ ជីវកមមម
ថ ប័័នហិិរញញ វតថុ ្រពមទំំងបុគល
គ ិកេធ្វើករ
③ សនង
ន នូូវករដឹកនំ・・・្រតវបណ
្រ ូ
ុ្ដ ះប ្ដ លរយៈេពល៧ឆន ំ

មនករពបកកន
មនករពិ
បកកងករេធើ
យេទជសហ្រគសសនូលកនុងេខត្ត
ុងករេធ្វឱយេទជសហ្រគសសលកងេខត
អំឡងេពលេធ្វ
ើករវ ិវតន៍កុង
ន
ុ
ករ្រគប់
្រ ្រគង

អំឡងេពលបេងក
ើត្រគឹះ
ុ

ទំហំ

សហ្រគសែដលវ ិវត្តន៍កុងតំ
ន បន់
សមតថភពផលិតខ្លង
ំ ជងេគ
ប្ដូរពីករផលិតេ្រចើនេ្រគ ងេទ
ករផលិតេ្រចើនមុខ
្របពនធ
័ ច ចរទនញថម
ំ ិ ថី

េធ្វើឱយរួចផុតពីករទទួល
ករងរេនេ្រកមេគ
អភិវឌ ផលិតផលថមី
ករអភិវឌ មូ
ករអភវឌ
មែដលធរកិ
ែដលធុរកចច
ចថ
ថីម

50នក់

អំឡងេពលលូ
ត
ុ

ស់មននិរន្តភព

គឺជសហ្រគសសនលមួ
យកនុងតំបន់
ូ
េហើយ្រគប់្រគងជលកខណៈសហ
្រគសធំខនតតូចែដលមនែតមួយ
ែបងែចកករ្រគប់្រគងនិងមលធន
ែបងែចកករ្រគប្រគងនងមូ
លធន ច
ច់
ពីគន
មនតួនទីជអនកជ្រមុញេសដ្ឋកិចច
តំបន់ឱយេទមុខ

100នក់

3 - 3 ．អន្តរជតូបនីយកមម
◆សហ្រគសតូ
្រ
ូចនិងមធយមែដលជ្រមញអន្ត
យ
្រ ុញ
រ្ត ជតូូបនីយកមមម
មនមិនដល់ １％េទ

◆សហករនឹងសហ្រគសតូ
្រ
ូចនិងមធយមជប៉
យ
ុនេដើមបីបជ្រមញ
្រ ុញ

អន្តរជតូបនីយកមម មនដូចជ ជំនួយកនុងករលក់ ផលិត
េ្រគ ង ករបញ
ករបញនកមករ
ជេដើម
ូជ នកមមករ ករ្រគប្រគងករងរ ជេដម

3-4．ជំនួយ

ជីវកមមម

◆ជំនយកងករ្រគប់
◆ជនួ
យកនុងករ្រគប្រគង
្រគង

◆ជំនួយហិរញញ បបទន（រកហិរញញ បបទន, ករជួល ករ
ធន ជេដម）
ជេដើម）
◆ជំនួយហិរញញ វតថុ（្របក់ជំនួយ, ្របព័នព
ធ នធ
◆ជំំនួយកនុងករលក់់

◆ករពិេ្រ្រគះ,, ករផ្ដល
្ដ ់ព័ត៌មន
（ចបប់, សិកខ
ជេដើម）
ជេដម）

ិ បណុ្ដ ះប
, កមមវធី

រ, ចូលហ៊ុន）

្ដ ល, ពិធីេផ ងៗ

3-4-1．ឧទហរណ៍ៃនជំនួយហិរញញញ វតថុ
អងគភ
គ ពជំនួយហិរញញញ វតថុថមនដូូចជ
ជីវកមមហ
ម ិរញញញ វតថុថជប៉ុន
(Japan Finance Corporation) , ធនគរShoko Chukin, សមគម
ធន ៉ ប់រង,
េខត្ត ្រកុង ជេដើម
ិ
មយ៉៉ ងេទៀត
ៀ មនវធនករជំ
ំនួយជមូលធនេ្រចើើន ែែដលជ
្របក់កមចីេដើមបីត្រមូវេទ មករែ្រប្របួលៃនបរ ិ ថ ន។

ិ
3-4-2．វធនករជួ
យឱយមន្របសិទិភ
ធ ពចំេពះធុរកិចច
ឧទហរណ៍ៃនេខត្ត
ៃ
Kagawa

បញ
្ហ ្របឈម

វ ិធនករេដើមបី
ថមីបន

ចេទរកអតិថិជន

រេបៀបជួយ
ចូលរួមកនុងកមមវ ិធីចរចអំពីធុរកិចច

ករេ្រជើសេរ ើសទីផ រែដលជមុខ
សញញ

ជួយកនុ ងករែស្វងរកទីផ រ មរយៈសភ
ពណជជ
ិ ជកមម ឬេខត្ត,
ិ ជកមម ឬសមគមពណជជ
ផ្ដល់មតិសីព
្ដ ីកររកទីផ រ

ករផ ព្វផ យអំពីផលិតផល ឬេស
កម
កមម

ករ

ជំនួយជមូូលធន

អ្រ

ទបកនុងករបេងកើតសហ្រគស

ក់ ំងផលិតផលៃនតំបន់
ងសទ
ងសង់
ងម
មតអតថជន（
តិអតិថិជន（
ងSetouchi
Saishunkan）
ជំនួយកនុងករលក់ មអុីនធឺណិត
យ 679មុុឺន
ជីវកមមមហិរញញញ វតថុថជប៉ុន（ជមធយម
េយ៉៉ន, ធនគរហិិរញញ វតថុជីីវភពរស់់េន
នជប៉៉ុន
ចស់）
កតឥណទនធនគរ（្រតឹម500មុឺនេយ៉ន）
ជីវកមមបនទប់បន ំ ឬ ជីវកមម្រពមគនែដល
មិនទទួល គ ល់
ជំនួយជ្របក់ពីេទវ ជេដើម
ភពទន់េខ យៃនជំ
ភពទនេខ
យៃនជនួ
នយ
យកងករ្រគប់
កនុងករ្រគប្រគង
្រគង
ជំនួយករងរ
សំ
ញ់សុវតថិភពេពលប ជ័យ

（ជួួលេទឱយ）
យ
្រកុមហ៊ុ៊នែែដលមន
បុគគលិកេ្រកមឬេសមើនឹង4
នក់ 67％
គម ន្របតិេភគធន76％

3-4-3．ជំនួយចំេពះអននកផ ងកនុនងករេធ្វើ្វ

ជីវកមមមថីម

1.ជួួយកនុង
ន ករបេងកើត
ក ជួួយបណុ្ដ ះប ្ដ លចំេណះដឹង សិកខ
ករេ្របើើកែន្ល
ែ ងរួម ជេដើើម េ យែផ្អ
ែ កេលើើចបប់់
ព្រងឹងសមតថភព្របកួត្របែជងៃនឧស ហកមម
2.្របក់់ជំនួយកនុងករបេងកើត្រកុមហ៊៊ុន
ុ ហ៊ុន
3.
បេ្រង នអំពីករបេងកើត្រកុម
4.ករធនពក់់ព័នន
ធ ឹងករបេងកើត្រកុមហ៊៊ុន
ុ ហ៊ុន
5.មូលនិធិជួយកនុងករបេងកើត្រកុម
6.្របព័័នព
ធ នធ រេទវ
7.ករផ្តល់កែន្លងរកៃដគូ ជីវកមម
8.ពនរង្វន់ៃនករផ ងកនុងករបេងកើត្រកុមហ៊ុន

４．

ថ នភពកមពុពជ

☑GDPេពលថមីៗេនះ
ＧＤＰ មន 15,700
នដុ ្ល រ ※ឆនំ2013
GDPៃនមនក់ គឺ 1,016ដុ ្ល រ ※ឆនំ2013
993ដ ្ល រ ※ឆ
993ដុ
※ឆំន 2012
2012
កសិកមម（33.6%ៃនＧＤＰ）, យនភ័ណ្ឌ（9.9％ៃនGDP）
សំណង់（6 5％ៃនGDP） េទសចរណ（4.6％ៃនGDP）※ឆ
សណង（6.5％ៃនGDP）,
េទសចរណ៍（4 6％ៃនGDP）※ឆំន 2012
2012
ិ យកសិកមមនិងផលិតកមម េហើយចំណូលបន
មនករអភិវឌ វស័
េកើនយ៉ ងេលឿន។ អនកែដលរស់េនេ្រកម២ដុ ្ល រកនុង១ៃថង (ជង
ពកក
្ដ ល គឺ 828មុឺននក)់ ចុះថយយងេលឿន។
ឿ
់
៉ង
GDPៃនមនក់ ចេកើនរហូតដល់េលើស3,000ដុ ្ល របន។

ជីវកមមសំខន់ៗេដើមបីអភិវឌ កមពុជ

ＮＧＯ

្រកុមហុនបរេទសចងេទរក
្រកមហ៊
បរេទសចង់េទរក
ធនធនធមមជតិ និ ងវតថុធតិ
េដើម
ករេ្របើកម្លំងពលកមមេថក
ករព្រងីកទី ផ រេនកមពុជ

រ ្ឋ ភិបលនិង
ថ ប័នអន្តរជតិ

ករអភិិវឌ ៃន
ៃ
្របេទសកមពុជ

សហ្រគស
្រ

អនកបេងកើត

ជីវកមមសងគម

សហគមន៍៍ពណិ ជជកមម
ទី

ំងសម្រសបៃនមុខងរ

អកផលិ
អន
កផលត
ត
ិ ័យ
វស័
ធរណៈ

អនកេ្របើ្របស់

េស កមម
កម
ហិរញញ វតថុ

េស កមម
ែចកចយ

ៃដគូ
គូរប្លង់
អនកលក់ យ
អនកផគត់ផគង់

ទិសេ

ែដលកមពុជ្រតូវេឆពះេទ

ចំំណុចទក់់ទញរបស់់កមពុជ េ យេមើើលពីីេ្រក ជពិិេសសគឺឺ ①មន
ធនធនធមមជតិ និងវតថុធតិេដើមេ្រចើន, ② ចេ្របើកម្លំងពលកេមថក និងេទ
ជទី ំងសម្រសប
្រ
មមខងរ
ុ
ដេចន
ូ នះកមពុពជ ចបនទុទកមខងរផលិ
តកមមមបន
ុ
ករេលើកកំពស់កសិកមម ឧស ហកមមៃ្រពេឈើ ផលិតកមម （ចប់េផ្ដើមពីេខ វ
ែសបកេជើង） និងេទសចរណ៍ មន
រៈសំខន់
ស់។

◆ករពយករណ
◆
យ
៍ ទី១：កម្ល ំងពលកមមេម ថក ជេដើម គឺជ វធដ៏
ុ
សំខន់
ែដលេធ្វើឱយេសដ្ឋកិចចចប់េផ្ដើមលូត
ស់យ៉ងេលឿន។
◆ករពយករណ៍ទី២：អ្រ ៃនផលិតកមម និង េស កមមនឹងេកើនេលើស２５％
ទំងពីរមខ។
ទងពរមុ
ខ។
◆ករពយករណ៍ទី៣：ប៉ុនមនឆនំេ្រកយ GDPៃនមនក់ៗ នឹង េកើនដល់2,000
ដ ្ល រ។
ដុ
◆ករពយករណ៍ទី៤：្រគួ
រែដលមនចំណូលេលើស១មុឺនដុ ្ល រនឹងេកើន
10ដង។

