ររៀបចំរោយហាងសីហា
ររសួងឧសាហរមមនិងសិបបរមម
អគ្គនាយរោឋនតូចនិងមធ្យមនិងសិបបរមម
ទូរស័ពទ 855 12 888517 អុីមម៉ែលៈ tanseiha@yahoo.com
ដោយសាររាជរោាភបា
ិ លបានដលក
ើ ដឡង
ើ ពស
ើ ហគ្រាសធុនតូច
ដសដ្ាកិចចជាតិ។

នង
ិ មធយមគជា
ឺ ឆអង
ឹ ខ្នងននដខ្ឿន

អតថបទគ្រសាវគ្រជាវដនេះអាចជួយឲ្យដ ញ
ើ កាន់តតចាស់ពើសារសំខាន់របស់សហគ្រាសធុ ន

តូចនិងមធយមកមពុជាគ្រតូវការការាំគ្រទកាន់តតខាលង
ំ កនុងដ េះមានសថិតិសដើពើការដគ្របើគ្របាស់ផលិតផលកនុងគ្រសុក
សរុបកនុងមនុសសមានក់

នង
ិ ការចំណាយដគ្របគ្រើ បាស់ចុងដគ្រកាយសហគ្រាសធុនតូចនង
ិ មធយម

ការងារដៅកនុងគ្របដទសកមពុជាទំងអស់ដនេះគ្រតូវដគ្របើជាទិននន័យបា៉ាន់សាានរច

នង
ិ យនតការ

សមព័នធគំរូដាលនដោបាយ

របស់អនកសគ្រមបសគ្រមួលសហគ្រាសតូ ចនិងមធយមកមានតសាល (SMEFAC) ។ អតថបទដ េះបានរកដ

ញ
ើ

ថាសហគ្រាសខានតតូចនង
ិ មធយមដឆលយ
ើ តបដៅនង
ឹ វ ិជជមានចំដ េះផលត
ិ ផលកនុងគ្រសុកសរុបការចំណាយដគ្របើ

គ្របាស់ចុងដគ្រកាយបំផុត (HFCE) នង
ិ ការងារតដ្លគ្រតូវានដៅវ ិញដៅមក។ គ្រសបតាមការគ្រសាវគ្រជាវដនេះនង
ិ
ដាលនដោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកមាដយង
ើ រកដ

ញ
ើ ថា GDP និង HFCE មានទំ

ក់ទំនងខ្ពស់បុត៉ា នត

សញ្ញាអវ ិជជមានតដ្លជាលកខណៈខ្ុសានដដ្ើមបវើ ិភាគនូវកតាតកំណត់សំខាន់បំផុតននគ្របូបាបននផលិតកមា
SMEFAC ។ ខ្្ុំបានយកសំណាកគំរបា
ូ ៉ា ន់សាានចំនន
ួ គ្របាំមួយម៉ាូតដ្លសគ្រមាប់ការចាស់លាស់ពល
ើ ទធផល
ដ្ូចជាវ ិធើ Granger Causality និងដធវើវ ិធើសាស្រសតគំរូដដ្ើមបរើ កឱ្យដ

ញ
ើ នូវគ្របូបាបើលើដតពិតគ្របាកដ្។ ដយង
ើ រក

ដ ញ
ំ នូវអដថរទំងអស់ននសមើការនិងកតាតជំរុញដ្៏សំខាន់ចំដ េះកំដណើន
ើ ភាពគ្រសដដ្ៀងានោ៉ាងខាលង
ផលត
ន
កសរុប។ ដ្ូដចនេះមុនដពលដោេះគ្រសាយបញ្ញា នង
ិ ផលជាតក
ិ ុ ងគ្រសុ
ិ ដរៀបចំដាលនដោបាយទំងអស់គួរ
តតពចា
ើ ដាលនដោបាយ
ិ រណាដលើការបដងកត
របស់ពួកដគ។

គ្រតូវសដគ្រមចចត
ិ តថា

់ ដងកន
ចងប
ួ ដៅកនុងគំនិត
ើ ឬបនថយអវម
ើ យ

ដគ្រៅពើអនកបដងកើតដាលនដោបាយដ េះដយង
ើ គួរតតរកការកាត់បនថយវ ិវាទជាមួយមនុសស

ដហយ
ើ វ ិធសា
ើ ស្រសតប ទ ប់គួរតតវ ិភាគទន
ិ នន័យ ដដ្ើមបប
ើ ងាាញពល
ើ ទធផលបតនថមដទៀតដដ្ើមបតើ សវងរកសាថនភាពនង
ិ
ផដល់ជាអនុសាសន៍។
ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់កមពុជាគ្រតូវការការាាំគ្ររ
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សសចកតសី ផដម
ើ
រៅរនុងចរខុវ ិស័យននរោលនរោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ឧសាហរមម (IDP) រៅឆ្នំ 2015-2025
រតូវបានបង្ហាញថា ឧសាហរមមរនេះគ្ួរមតអភិវឌ្ឍបាន 4,3% រនុងមួយឆ្នំសរាប់ការមចររ ំមលរ
ពី 15,5% រៅ 20% ននផលិតរមមរុនងស្សុរសរុប (GDP) រៅរតឹមឆ្នំ 2025 ។ រោលនរោបាយ
បចចុបបននរនេះរៅមតាន

រៅរលើអនរបរងកើតនរោបាយរ ើមបីសររមចចិតតយនតការបមនែមរទៀត

រ ើមបីអនុវតតរោលរៅរនេះ
រនេះ។

ឬពួររគ្រៅមតរំពុងរង់ ចំការោំរទរបស់ាចស់ជំនួយរលើវ ិស័យ

របមហលមួយទសវតសរ ៍រស ឋរិចចរមពុជាជាអរារំរ

ើ នលូតលាស់លអ

ចំរោមសែិតិរសិរមមានអរាខ្ពស់បំផុតរសវារមមខ្ពស់ជាងលំោប់ ទី
ររកាយ។ រំរ

2

7%

សែិតរនុង

និងរោងចររចុង

ើ ន GDP ជារកាហវខាងររកាម:
GDP Vs HFCE
4000
3000
2000
1000
0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
GDP

HFCE

ានយុទធសាស្រសតនិងសរមមភាពជាររចើនម លររោងនឹងបរងកើតរឡើងរ ើមបីទទួលបាន
រជាគ្ជ័យនិងអនុវតតចំរ
រមពុជា

េះសហរោសខានតតូចនិងមធ្យម

(SME) និងវ ិស័យឧសាហរមមរៅ

ការអភិវឌ្ឍានវ ិធ្ីសាស្រសតជាររចើនរ ើមបីាមោនពីចំនួនទឹររបារ់រ ើមបីោំរទSME រគ្

សរាប់ការររើនរឡើងពី ររកាម ល់ ថានរ់រំពូលននរោលរៅ។ រោយររបើរបាស់ទិននន័យពីវ ិទា
សាែនជាតិសិត
ែ ិ (NIS) ការគ្

នាទិននន័យរ ើមរៅររសួងមផនការនិងររសួងឧសាហរមមនិង

សិបបរមមននរពេះោជាោចរររមពុជា

រយើងបានទាញចុេះពីរគ្ហទំព័ររៅវ ិភាគ្រនុងផលិតរមម

Eview 7.2 ។
រយគ្នលឹេះ: ការអភិវឌ្ឍន៏ SME, ការោំរទ និងការរលើររមពស់
ររៀបចំ រោយហាងសីហា; ទូរស័ពទ 855 12 888517 អុីមម៉ែលៈ tanseiha@yahoo.com

បសចេកសរស cointegration ដ៏សខ្
ាំ ន់
សិរាជារ់មសតងការង្ហររបស់រយើងបានររបើរបាស់ទិននន័យរពលរវលារស៊េរ ីនន GDP និង
ការចំោយររបើរបាស់ចុងររកាយរបស់លំរៅោឋន និងសហរោសខានតតូចនិងមធ្យមសរាប់
ឆ្នំ 1993-2015 និងរំនត់មួយចំនួនរៅឆ្នំ 1993-2016 រៅរនុងរបរទសរមពុជា។ ទិ ននន័យទទួ ល
បានពីទិននន័យសែិតិវ ិទាសាែនជាតិននរគ្ហទំព័រ http://www.nis.gov.kh រពលរវលារស៊េរ ីចំនួន
បួនានទំនារ់ទំនងោ៉ែ ងខាលំង ូ ចរនុងាោងខាងររកាម៖
Table 1 Descriptive test statistic
Variable

Mean

Standard deviation

Maximum

Minimum

Obs

EMPL
GDP
HFCE
SMEFAC

6566.254
1655.174
1368.348
30377.63

1031.915
657.6249
523.9385
6205.023

8132.169
2872.000
2377.000
39169.00

5299.263
803.0000
747.0000
22762.58

24
23
23
24

ាោងទី 1 ផតល់នូវសែិតិពិព

៌ នាននរស៊េរ ីទាំងពីរគ្ូររនេះ។ លរខខ្

ឌ ចំបាច់ប៉ែុមនតមិនរគ្ប់

រោន់សរាប់ cointegration គ្ឺថាអរេរនីមួយ ៗ គ្ួរមតរតូវបានរួមបញ្ូច លោនននលំោប់ ូចោន
(ររចើនជាងតនមលលរខ
។

1988)

ៈវ ិនិច័យ
ឆ ) ឬរស៊េរ ីទាំងពីរគ្ួរមតាននិនានការរំ

រ ើមបីរផទៀងផ្ទទត់ថារតើលរខខ្

ត់និយមន័យ (Granger,

ឌ បឋមរនេះរតូវបានបំរពញរនាេះផលិតផលនិង

ផលិតផលរនុងស្សុរសរុបសរាប់របរទសរមពុជារតូវបានរគ្រធ្វើរតសតរររ

ើញថាជា Root ាម

រយេះការរធ្វើរតសតរផសងៗាមរយៈការរធ្វើរតសត Dickey-Fuller (ADF) (Dickeyand Fuller, 1979) និង
Phillips-Perron (PP ) ការរធ្វើរតសត (Phillips និង Perron, 1988) សមីការររបើការសាទរ់រសទើរទាំងអស់
+ Max lag 5 សរាប់ការរធ្វើរតសត ADF ។ ាោងទី 2 ោយការ
និង

PP

រៅរលើលរខ

ៈសាហរ

៍ ពីលទធផលននការរធ្វើរតសត ADF

រមមននការចំោយរលើការររបើរបាស់ចុងបញ្ចប់និង

ផលិតផលសហរោសខានតតូចនិ ងមធ្យមសរាប់របរទសរមពុជា។ លទធផលននការរធ្វើរតសតពីរ
បង្ហាញថារស៊េរ ីពីរគ្ឺមិនឋិតរេរអាស្ស័យរលើរំរ ិតរបស់វារទ

ប៉ែុមនតសិត
ែ រនុងភាពខ្ុ សោន ំបូង។

រនេះបង្ហាញថាអរេរទាំងអស់ននរបរទសរមពុជា I(1) ។
Table 2 Result test ADF and PP
Variables
EMPL

ADF test statistics
Level
0.127660
(0.9609)

First difference
-4.876587***
(0.0008)
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PP test statistics
Level
0.213986
(0.9674)

First difference
-4.898596***
(0.0008)

GDP
HFCE
SMEFAC
1% level
5% level
10% level

0.653490
(0.9876)
2.920104
(1.0000)
0.051486
(0.9543)
-3.752946
-2.998064
-2.638752

-1.968878
(0.2969)
-3.514699**
(0.0179)
-4.480379***
(0.0020)

1.301420
(0.9977)
3.767841
(1.0000)
0.047841
(0.9739)

-4.467895
-3.644963
-3.261452

-4.440739
-3.632896
-3.254671

-8.119825***
(0.0000)
-3.514699***
(0.0179)
-4.479070***
(0.0021)
-3.76959
-3.00486
-2.64224

*, **, *** បង្ហាញនូវការប ិរសធ្នូវសមមតិរមមោម លានរំរ ិត 10%, 5%, 1%
() បង្ហាញតនមល P value
រោយសារមតការបញ្ូច លោនននរស៊េរ ីទាំងពីរានលំោប់ ូ ចោនរយើងបនតរធ្វើការសារលបង
ថារតើរស៊េរ ីទាំងពីររតូវបានរធ្វើcointegration រនុងអំឡុងរពលគ្ំរ។
ូ រៅ ំោរ់កាលទី 2 នីតិវ ិធ្ីនន
ការរររ
ររបខ្័

ើញអតិបរា Johansen រនេះរតូវបានររបើរ ើមបីរររ
ឌ បរងួបបរងួមមួយសរាប់ការបា៉ែ ន់របា

ើញ cointegration ។ រនេះផតល់

និងការរធ្វើរតសតទំនារ់ទំនងរួមោនរនុងបរ ិ

បទននគ្ំរមូ ររំហុសវុ ិចទ័ រ (VECM) ។ ការមចរចយ asymptotic ននសែិតិការរធ្វើសរមមភាពយូរ
អមងវង (LR) សរាប់ cointegration មិនានការមចរចយធ្មមានិងអាស្ស័យរលើការសនមត
ម លបានរធ្វើរឡើងរោយរោរពាមនិនានការរំ

ត់ និយមន័យ។

ូរចនេះរ ើមបីអនុវតតការរធ្វើ

រតសតរនេះរយើងចំបាច់រតូវរធ្វើការសនមតទារ់ទងនឹងនិនានការននទិននន័យរបស់រយើង។
សនមត់រៅទីរនេះថាទិននន័យររមិតមិនាននិនានការរំ
ចំ

រយើង

ត់និយមន័យរទរហើយសមីការាន

ុ ចរកាងintercept។ ជររមើសននការបញ្ជ
ជ រ់រនេះគ្ឺមផអររលើការរសុើបអរងកតរលើរកាហវិរននរស៊េ

រ ីទាំងពីរនិងការរធ្វើរតសត Unit Root test ម លបង្ហាញថារស៊េរ ីទាំងពីរមិនាននិនានការរំ
និយមន័យជាទូរៅ។

រយើងរំ

ត់ពីរបមវងននការេយចុេះ ៏លប
អ ំផុតសរាប់ការរធ្វើរតសត

contegrate Johansen មផអររលើអបបបរា AIC និង QH ាមរយៈការបា៉ែ ន់របា
ានភាពានតឹង ឧទាហរ

ត់

៍ ការររជើសររ ើសលរខ

VAR ម លមិន

ៈវ ិនិច័យ
ឆ ននការររជើសររ ើសម លរយើងបាន

ររជើសររ ើសយរផលិតផលរនុងស្សុរសរុបនិងការររបើរបាស់ាមផទេះចុងររកាយ HFCE (lag 5 រនុង
ភាពខ្ុសោន ំបូងសរាប់រស៊េរ ីទាំងពីរសូមរមើលាោង 3) ។

ររៀបចំ រោយហាងសីហា; ទូរស័ពទ 855 12 888517 អុីមម៉ែលៈ tanseiha@yahoo.com

Table 3 Test lag series
Lag
LogL
LR
FPE
0
-237.8729
NA
1.29e+09
1
-184.8526
88.36718
5589309.
2
-180.0134
6.989974
5213809.
3
-170.5664
11.54627*
3011748.*
4
-170.1609
0.405506
5016477.
5
-161.9765
6.365655
3853167.
* indicates lag order selected by the criterion

AIC
26.65254
21.20584
21.11260
20.50738
20.90677
20.44183*

SC
26.75147
21.50263
21.60725
21.19989*
21.79714
21.53007

HQ
26.66618
21.24677
21.18080
20.60287
21.02954
20.59189*

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
ចំោត់ថានរ់ cointegration r ននរស៊េរ ីរពលរវលាគ្ឺជាការរធ្វើរតសតអប់រ ំសែិតិសារលបង
ិ រcontegration រោយ r0; ការបា៉ែ ន់សាមន Eigen អតិបរា (max) រតូវ
ពីរ។ តំោងឱ្យចំនួនវុចទ័
បានគ្

នាររកាមសមមតិរមមទរទ H0: r0 = r; របឆ្ំងនឹងសមមតិរមមជំនួស H1: r0> r ។ ការរធ្វើ

រតសតាមោនរតូវបានគ្

នារៅររកាម H0: r0 = r; របឆ្ំងនឹង H1: r0> r ។

ាោងទី 4 បង្ហាញលទធផលននការរធ្វើរតសត cointegration លទធភាពអតិបរា Johansen
រោយររបើរមមវ ិធ្ី Eviews ។ ចប់រផដើមរោយសមមតិរមមោមួយនន cointegration រនុងចំរោម
អរេររ

លគ្ឺ H0: r0 = 0; សែិតិតនមល Eigen អតិបរា 16.148 ម លសែិតរៅររកាម 5% ននតនមល

សំខាន់នន 17.14 ននGDPនិង HFCE ម លវាជាឧទាហរ

៍ ននសមីការចំនួនរបាំមួយ។

Table 4 Result cointegration of series
Trace test
Number of
cointegration

Eigen
value

5%
Trace
statistics

critical
value

Maximum Eigen value
1%
critical
value

Max-Eigen
Statistics

5%

1%

critical
value

critical
value

None*

0.572549 19.92471

18.39

23.15

16.14830

17.14

21.74

At most 1

0.180248 3.77631

3.84

6.63

3.776319

3.84

6.63

* (**) សំរៅ ល់ការប ិរសធ្នូវសមមតិរមមរៅរំរ ិត 5% (1%)
ររៀបចំ រោយហាងសីហា; ទូរស័ពទ 855 12 888517 អុីមម៉ែលៈ tanseiha@yahoo.com

រហតុ ូរចនេះសមមតិរមមនន r0 = 0 រតូវបានទទួលយរាមររមិត 5% ននសារៈសំខាន់។
ង្ហររៅររការរធ្វើរតសតTrace

ូចម លបានបង្ហាញរនុងាោងទី

5

សមមតិរមមោមួយនន

cointegration រ៏រតូវបានប ិរសធ្ផងម រ រៅររមិត 5% ននសារៈសំខាន់។ រហតុ ូរចនេះលទធផល
ននការរធ្វើរតសតបញ្ជ
ជ រ់ថារយើងរចនរចលសមមតិរមមននសមីការ cointegrating រៅររមិតសារៈ
សំខាន់ 5% រៅរលើTrace រហើយរយើងទទួលយរអតិបរា Eigen រៅររមិត 5% ននសារៈ
សំខាន់។ រទាេះជាោ៉ែ ងោរ៏រោយសែិតរៅររកាម H0: r0  1,
សែិតិានតនមលរសមើ 3.7763 ម លសែិតរៅររកាមតនមលលរខខ្
រមមោមួយរតូវបានទទួលយរាមររមិតសំខាន់

5%

ង់សុីរតនិង Eigen អតិបរា

ឌ 5% នន 3.84 ។ រហតុ ូរចនេះសមមតិ
។

លទធផលទាំងរនេះបញ្ជ
ជ រ់ថាការ

ចំោយចុងររកាយរបស់ររបើរបាស់ផទេះនិងរស៊េរG
ី DPានសមីការមតមួយ។ មា៉ែ ងវ ិញរទៀតាន
ទំនារ់ទំនងយូរអមងវងរវាង GDP និង HFCE សរាប់រមពុជា។
ការបា៉ែ ន់របា

ិ រ cointegrating ននសមីការទាំងរបាំមួយ ូចជាៈ
នន VECM ផតល់នូវវុចទ័
∑

∑

( )

∑

∑

( )

រៅទីោ yt និង xt តំោងឱ្យការររបើរបាស់ផលិតផលរនុងស្សុរសរុបនិងការររបើ
របាស់ាមផទេះចុងររកាយររៀងៗខ្លួន yt និង xt គ្ឺជាភាពខ្ុសោនននអរេរទាំងរនេះម លទទួល
រងការរ ំខានរយៈរពលខ្លី 1t និង 2t គ្ឺជារំហុសឆគងម លមិនទារ់ទងោនជា ោបនិង ECTt-1 គ្ឺ
ជា

រយរំនត់រំហុស(ECT)ម លបានមរពីទំនារ់ទំនងគ្ំលាតយូរអមងវង

រមពស់ពីអតីតកាល។

រមគ្ុ



នន

ECTt-1

និងវាស់ពីទំហំនន

តំោងឱ្យគ្ាលតននអញ្ញ តិព
ត ឹងមផអរពី

សមតុលយយូរ។
រៅរនុងសមីការនីមួយៗការមរបរបួលអរេរខាងរនុងរតូវបានបងករឡើងរោយភាពមិ នរសមើ
ោនននរំឡុងរពលមុនរនុងររមិតរ

លគ្ឺ ECTt-1 ។ ការតំោងរំហុសឆគងម លអនុញ្ជញតឱ្យ

ានមូលរហតុររើតរឡើងាមរយៈមរធ្ាបាយពីរ។ ECM បានរបើរបោ
ត ញមូលរហតុបមនែម
រទៀតម លរតូវបានរគ្រមើលរៅរោយសតង់ោ Granger (1969) និងSim (1972) ។ រនុងន័យ
ររៀបចំ រោយហាងសីហា; ទូរស័ពទ 855 12 888517 អុីមម៉ែលៈ tanseiha@yahoo.com

Granger អរេរ X រធ្វើឱ្យអរេរ Y រផសងរទៀតរធ្វើឱ្យអរេរ Y រផសងរទៀតរបសិនរបើតនមលបចចុបបននរបស់
Y អាចរតូវបានពាររ

៍ បានលអជាងរោយររបើតនមល X ចស់ជាងរោយមិនរធ្វើ ូរចនេះ។ នីតិវ ិធ្ី

រធ្វើរតសតមូលរហតុម លទារ់ទងនឹងការរធ្វើរតសត
ខ្

រ់ព័នធនឹងការរធ្វើរតសតសារៈសំខាន់ននលរខ

ឌ រៅរលើការ lag ម លលអបំផុត។ AVECM រតូវបានបរងកើតរឡើងសរាប់ការាមោនអរងកត

រលើការររើតានរយៈរពលខ្លីនិងរយៈរពលមវង។ ទីមួយរោយការរធ្វើរតសតសារៈសំខាន់ននសមី
ការលីននអរេរឯរោជយរយើងអាចពិនិតយររមូលរហតុទារ់ទងនឹងរយៈរពលខ្លី។ សារៈសំខាន់រម
ួ
ោនននiបង្ហាញថាអរេរពឹងមផអរគ្ឺរឆលើយតបនឹ ងវ ិបតិតរយៈរពលខ្លីរៅបរ ិោកាស
រនេះអាចរតូវបានអនុវតតរោយររបើសារលបងសតង់ោរ2

Wald

stochastic ។

test។រយើងអនុវតតន៍ររបៀបរនេះ

រគ្ប់ម៉ែូម លទាំងអស់និងររជើសររ ើសយរមតអនុគ្មន៍ោម លលអានអាទិភាព។
GDP = -147.95 – 0.49HFCE – 65.31Trend
HFCE = 769.70 – 0.06 SMEFAC – 26 Trend
SMEFAC = 192.94 -12.44HFCE

(3)

SMEFAC = 6.72GDP

(4)

SMEFAC = 9452.12 -6.06EMPL

(5)

GDP = 111.01 -0.10EMPL

(6)

(1)
(2)

ានរហតុផល Granger រយៈរពលខ្លីមតមួយ។ ានមូលរហតុមវងឆ្ាយរតូវបានរររ
រៅរនុងាោងទី 5

ើញ

ូចជាសមីការ (1) ម៉ែូម ល 3 lag 3 សមីការ (2) ម៉ែូម ល 5 lag 3 សមីការ (3) ម៉ែូ

ម ល 3 lag 1 សមីការ (4) ម៉ែូម ល 1 lag3 សមីការ (5) ម៉ែូម ល 2 lag1 និង សមីកា(6) ម៉ែូម ល 5
lag 2 ។
ាោងទី 5 មូលរហតុរយៈរពលខ្លីនិងការបោ
ត លមរពីរយៈមពលមវង
Variable

Short term
chi2
Probchi2
3.8467***
0.2785

Long term
T-statistics
Prob t
-2.3977**
0.013

HFCE does not GDP

17.5016***

0.0006

0.2851

0.611

HFCE does not SMEFA (2)

0.7637

0.858

-3.3648***

0.001

SMEFA does not HFCE

1.3893

0.708

0.2027

0.579

SMEFA does not HFCE (3)

4.2772***

0.039

-2.4531**

0.011

GDP

does

not HFCE (1)
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HFCE does not SMEFA

3.9891***

0.046

2.9129***

0.996

SMEFA does not GDP (4)

11.5725***

0.009

0.7695

0.774

GDP does not SMEFA

2.3084**

0.511

3.4458**

0.998

SMEFA does not EMPL (5)

0.6132

0.434

0.9079

0.813

EMPL does not SMEFA

0.9456

0.331

2.6410**

0.993

GDP does not EMPL (6)

0.4165

0.812

-3.4725***

0.001

EMPL does not GDP

2.5085**

0.285

0.5001

0.689

*, **, *** បង្ហាញនូវការប ិរសធ្នូវសមមតិរមមោម លានរំរ ិត 10%, 5%, 1%
សមីការ cointegration

៏លប
អ ំផុតម លរតូវបានររជើសររ ើសពីការរធ្វើរតសត cointegration

ម លពួររគ្ទារ់ទងរៅនឹងសាែនភាពរមពុជារោយររបើម៉ែូម លបរងកើតវ ិធ្ី សាស្រសតខ្ុសោនពីវ ិធ្ីនន
ការររើតរឡើងប៉ែុមនតលទធផលគ្ឺស្សរ ៀងរៅនឹងសមីការទាំងអស់ ូចខាងររកាម:
អរេរមរបរបួល (variables)គ្ឺានផលិតរមមរុនងស្សុរសរុបរនុងមនុសសានរ់ៗ (GDP) ការ
ចំោយរលើការររបើរបាស់ចុងររកាយបំផុតរនុងមនុសសានរ់

(HFCE)

មធ្យម (SMEFAC) និងការង្ហរ (EMPL) ទិននន័យរបចំឆ្នំពីឆ្នំ 1993
លរខខ្

ឌ រោយររបើរធ្វើម៉ែូម លរ ើមបីរររបូបាបឬតនមល P ។ រំរ

មួយឆ្នំៗរតូវបានផារភាជប់ោនរៅវ ិញរៅមរ
រោយរបជាជនរមពុជា។

(រកាបខាងរលើ)

សហរោសធ្ុនតូចនិង
ល់ឆ្នំ 2015 និងរតសដ 5%

ើ ន GDP របស់រមពុជា 7% រនុង
ការសនសំអាចមរបរបួល

16%

ទំហំននការសនសំរបារ់រយើងអាចរធ្វើការវ ិភាគ្រៅរនុងរស ឋរិចច

Johansen-Julius ឆ្នំ 1987 រ ើមបីឱ្យានទំនារ់ទំនងោនរវាងអរេរទាំងរនេះនិងការរធ្វើរតសតម៉ែូម ល
ភាព (VECM) ។ រយើងបានរររ

ើញថាអរេរទាំងរនេះគ្ឺសាារតម លរត់ពី GDP រៅ HFCE

ជាសមីការ (1)
GDP = -147.95 – 0.49HFCE – 65.31Trend

(1)

N=19 R2 = 0.75 Standard error = 0.164 t = -3.02**, Pro. = 0.037 (Juffrey M. Wooldrige, 2 nd edition)
លទធផលរនេះបង្ហាញថាសមីការ (1) គ្ឺានសារៈសំខាន់ម លានការររើតានរឡើងយូរ
អមងវងនិងការរធ្វើរតសត Wald

បោជ័យរនុងការប ិរសធ្រចលនូវសមមតិរមមម លមិនានមូល

រហតុទារ់ទងនឹងរយៈរពលខ្លី។ ប៉ែុមនតរយើងអាចរមើលរ
រំរ

ើញថា -0,49 គ្ឺជាសញ្ជញអវ ិជជាន ូរចនេះ

ើ ន GDP 7% មិនទទួលបានពីការររបើរបាស់របស់រគ្ួសារពីការសនសំរបារ់ 16% រទផទុយរៅ
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វ ិញរបជាជនទិញផលិតផលនិងរសវារមមរៅររៅរបរទសរបមហល

51%

ឬពឹងមផអររលើ

ផលិតរមមនាំចូល (ហាងសីហា , 2012) ។
បនាទប់មរអរេរ HFCE និង SMEFAC រតូវបាន ំរ

ើ រការពី HFCE រៅ SMEFAC ជា

សមីការ (2)
HFCE = 769.70 – 0.06 SMEFAC – 26 Trend

(2)

N=20 R2 = 0.61 Standard error = 0.013, t = -4.61*, Pro. = 0.006
លទធផលរនេះបង្ហាញថាសមីការ (2) គ្ឺានសារៈសំខាន់ម លានការររើតានយូរនិង
ការរធ្វើ រតសត Wald បោជ័យរនុងការប ិរសធ្រចលនូវសមមតិរមមម លោមនរហតុផលររើ តរឡើ
ង។ ប៉ែុមនតរយើងអាចរមើលរ

ើញថា -0.06 ជាសញ្ជញអវ ិជជាន ូរចនេះ HFCE មិនរតូវការ SMEFAC

រ ើមបីបរងកើតផលិតរមមរទ។ ប៉ែុមនតរបសិនរបើ SMEFAC រំពុងររើនរឡើង 1% វាបោ
ត លឱ្យ HFCE
េយចុេះ 6% ររៀងោល់ឆ្នំ។
បនាទប់មរអរេរ SMEFAC និង HFCE រតូវបាន ំរ

ើ រការពី SMEFAC រៅ HFCE ជា

សមីការ (3)
SMEFAC = 192.94 -12.44HFCE

(3)

N=21 R2 = 0.52 Standard error = 4.61, t = -2.69**, Pro. = 0.025
លទធផលរនេះបង្ហាញថាសមីការ (3) គ្ឺានសារៈសំខាន់ម លានការរធ្វើសរមមភាពយូរ
អមងវងនិងការរធ្វើរតសត Wald បោជ័យរនុងការប ិរសធ្រចលនូវសមមតិរមមម លោមនរហតុផល
ររើត រឡើង។ ប៉ែុមនតរយើងអាចរមើលរ

ើញថា -12.44 គ្ឺជាសញ្ជញអវ ិជជាន ូរចនេះ HFCE មិនាន

ការរពួយបារមភជាមួយ SMEFAC រ ើមបីផលិតរឡើងវ ិញរទ។ ប៉ែុមនតរបសិនរបើ SMEFAC រំពុងររើន
រឡើង 12.44

ងវាបោ
ត លឱ្យ HFCE េយចុេះ 1% ជាររៀងោល់ឆ្នំ។

រហើយបនាទប់មរអរេរ

SMEFAC

និងផលិតផលរនុងស្សុរសរុបគ្ឺ ជាសាារតរវាង

SMEFAC រៅនឹងផលិតផលរនុងស្សុរសរុបនិងសមីការ (4)
SMEFAC = 6.72GDP

(4)

N=20 R2 = 0.15 Standard error = 7.11, t = 0.94, Pro. = 0.479
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លទធផលរនេះបង្ហាញថាសមីការ (4) មិនមមនជាអរេរសំខាន់ឬអរេរមួយររុមម លមិន
ំរ

ើ រការយូរអមងវងោនរហើយការរធ្វើរតសត Wald បោជ័ យរនុងការប ិរសធ្រចលនូវសមមតិរមម

ម លោមនរហតុផលររើតរឡើង។

ប៉ែុមនតរយើងអាចរមើលរ

ផលិតផលរនុងស្សុរសរុបទារ់ទងនឹង

ើញថា

6.72

គ្ឺជាទិននន័យលអ ូរចនេះ

SMEFAC រ ើមបីបរងកើនផលិតរមម។

រលើសពីរនេះរទៀត

ផលិតផលរនុងស្សុរសរុបរំពុងររើនរឡើង 1% វាបោ
ត លឱ្យ SMEFAC ររើនរឡើង 6.72

ង។

បនាទប់មរអរេរ SMEFAC និង EMPL គ្ឺជាការរួមគ្ំនិតរវាងSMEFAC និងEMPL ជា
សមីការ (5)
SMEFAC = 9452.12 -6.06EMPL

(5)

N=22 R2 = -0.35 Standard error = 0.07, t = -88.72, Pro. = 0.375
លទធផលរនេះបង្ហាញថាសមីការ (5) មិនមមនជាអរេរសំខាន់ឬអរេរមួ យររុមម លមិន
ំរ

ើ រការយូរមររហើយ ការរធ្វើរតសត Wald ានសារៈសំខាន់ម លានរយៈខ្លីពី SMEFAC រៅ

EMPL ។ រយើងអាចរមើលរ

ើញថា -6.06 គ្ឺជាសញ្ជញអវ ិជជាន ូរចនេះ EMPL មិនានការរពួយ

បារមភជាមួយ SMEFAC រ ើមបីបរងកើតផលិតរមមរទ។ ប៉ែុ មនតរបសិនរបើ EMPL រំពុងររើនរឡើង 1% វា
បោ
ត លឱ្យ

SMEFAC េយចុេះ

6.06

ងខ្

ៈរពលម លរមមរររ ំពឹងថានឹងរធ្វើការង្ហររៅ

បររទស។
ចុងបញ្ចប់អរារំរ

ើ នGDP និង EMPL គ្ឺជាការរួមផសំោនពី GDP រៅ EMPL ជា

សមីការ (6)
GDP = 111.01 -0.10EMPL

(6)

N=20 R2 = 0.75 Standard error = 0.14, t = -0.77***, Pro. = 0.004
លទធផលរនេះបង្ហាញថាសមីការ (6) គ្ឺានសារៈសំខាន់ម លានការរធ្វើសរមមភាពយូរ
អមងវងនិងការរធ្វើរតសត Wald បោជ័យរនុងការប ិរសធ្រចលនូវសមមតិរមមម លោមនរហតុផល
ររើត រឡើង។ ប៉ែុមនតរយើងអាចរមើលរ
ទារ់ទងនឹង GDP ជាមួយចំ

ើញថា -0.10 គ្ឺសញ្ជញអវ ិជជាន ូរចនេះ EMPL មិនជាប់

ូ លជាតិសរុបរទ។ ប៉ែុមនតរបសិនរបើ EMPL េយចុេះ 1% វាបោ
ត ល

ឱ្យ GDP ររើនរឡើង 10% ។
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វ ិធ្ីសាស្រសតទាំងពីរ (មូលរហតុនិងការសារលបង Wald) រ ើមបីពិចរោពីលទធផលគ្ឺ
អាចទទួលយរបានពីររ

េះការបា៉ែ ន់របា

រមគ្ុ

ានរបហារ់របមហលោន

(ធ្ំជាង

5%)

ូរចនេះរយើងអាចប ិរសធ្រយៈរពលខ្លីមួយចំនួនរោយមូលរហតុននការមញរនិងលទធផល ូច
ោន។
សសចកតីសននិដ្ឋាននិងអនុសាសន៍
រោងរលើរបាយការ

៍ (ឧបសមព័ន៣
ធ )របស់វ ិទាសាែនសែិតិ(NIS,2016)បង្ហាញថា

ជនរយើងររបើរបាស់ររចើនរលើសលុបរលើអាហារ៤៤.៧៨% ថាមពលរបា
ជញ្ូជ ន១២.២៣%។ល។
ឧបសមព័នធ

1

ាោងរនេះជាការវ ិភាគ្ទិននន័យានសារៈសំខាន់ខាលំងោស់រ ើ មបី ឹងពីឱ្កាស
ល់ (6) រំពុងរឆលើយតបរៅនឹងសំ

ួ ររបស់រយើងចំរ

ធ្ុនតូចនិងមធ្យម។ រៅសមីការទី 1 បង្ហាញថា HFCE ាន ំរ

រយើងបានរររ

ើញថា

េះការអភិវឌ្ឍសហរោស

ើ រការយឺតោ៉ែ វពី GDP រៅ HFCE

ប៉ែុមនតរយៈរពលខ្លីមិនមមនជាទិសរៅ ូចោនរនាេះរទ រត់សាគល់ថារមគ្ុ
អវ ិជជានពីររ

១៧.០៨% និង ឹរ

ការររបើរបាស់រុងរបរទសរយើ
ន
ងបានឆលុេះបញ្ជ
ច ំងរៅរនុងរសចរតីសរងខប

និងការគ្ំោមរំមហងពីបរ ិោកាសធ្ុររិចចរុងនិ
ន
ងររៅរបរទសរមពុជា។
សមីការ (1)

របជា

HFCE គ្ឺជាសញ្ជញ

េះអតិេិជនមិនបានទិ ញផលិតផលសហរោសធ្ុនតូចនិ ងមធ្យមររចើន

ូរចនេះ

រយើងរ

ើញថាសហរោសធ្ុនតូចនិងមធ្យមរតូវការការោំរទពីរោឋភិបាល 16,552 ររៀល (4.14

ុលាល)

រនុងមនុសសានរ់ៗបនាទប់ពីឆ្នំសាររពើពនធរបសិនរបើរោឋភិបាលរតូវោំរទរបារ់រមចីទន់

របើរវគ្គប

ត លវ ិជាជជីវៈបរចចរវ ិជាជនិងការវ ិនិរោគ្រោយររើនរឡើង 4% ជាររៀងោល់ឆ្នំ
ុត េះបោ

សហរោសធ្ុនតូចនិងមធ្យមនឹងបរងកើនផលិតរមមរបមហល 24% រៅឆ្នំ 2025 និង 35% រៅឆ្នំ
2035 ។ (ឧបសមព័នធ 2) រលើសពីរនេះរៅរទៀតលទធរមមរបស់ោជរោឋភិបាលគ្ួរមតទិញផលិតផល
និងរោរព ល់ផលិតផលរនុងស្សុររបស់សហរោសខានតតូ ចនិងមធ្យម (KOSBI-KOICA, 2018)
និងទិញររគ្ឿងា៉ែ សុីន

ទិញរមមវ ិធ្ី(software)ពិរសសចំបាច់

ម លSMEរនុងស្សុរមិនាន។

រហើយជាររៀងោល់ឆ្នំរបជាជនគ្ួរមតរតូវកាត់បនែយការទិញផលិតផល
របរទស មនុសសានរ់ៗរតូវជួយចំោយ 13,683 ររៀល (3.42
សហរោសខានតតូចនិងមធ្យម។

របើរធ្វើបាន

និងរសវារមមរៅររៅ

ុលាល) រ ើមបីទិញផលិតផលរបស់

សហរោសខានតតូចនិងមធ្យមនឹងររើនរឡើង

របមហល 15% រៅឆ្នំ 2025 និង 22% រៅឆ្នំ 2030 ររបៀបរធ្ៀបរៅនឹងបនាទត់រោលរៅរនុង
ររៀបចំ រោយហាងសីហា; ទូរស័ពទ 855 12 888517 អុីមម៉ែលៈ tanseiha@yahoo.com

ិនិរោគ្របស់
2016 (ឧបសមព័នធទី 2) ។ ចំនួនទឹររបារ់រនេះគ្ឺានទំហំធ្ំរធ្ងោស់រុងការវ
ន
រោឋភិបាល

និងឯរជន ូរចនេះោជរោឋភិបាលគ្ួរមតចូលរួមជាមួយរិចចសហរបតិបតតិការរបស់

ាចស់ជំនួយរ ើមបីរធ្វើវ ិនិរោគ្ទុន ល់សហរោសធ្ុនតូចនិ ងមធ្យម។សរាប់រិចចសហរបតិបតតិ
ការអនតរជាតិោានហានិភ័យទាបៗ។ សមីការទី 2 និងទី 3 បង្ហាញថាសហរោសខានតតូច
និងមធ្យមនឹងមិនានរមមរររគ្ប់រោន់រ ើមបី ំរ

ើ រការអាជីវរមមរទ

ពីររ

េះរបជាជនចង់រធ្វើ

ការរៅររៅរបរទសរ ើមបីទទួលបានរបារ់មខ្ខ្ពស់និងសាែនភាពលអរបរសើរជាងការង្ហររនុងស្សុរ
និងការចំោយររបើរបាស់ចុងររកាយមិនទារ់ទងនឹងផលិតរមមសហរោសធ្ុនតូចនិងមធ្យម
រទ ពីររ

េះរបជាជនរតូវបានទិញផលិតផលនាំចូលសំខាន់ ូរចនេះសហរោសធ្ុនតូ ចនិងមធ្យម

គ្ួរមតជាការពរងឹងសមតែភាពរមមររនិរោជិតអនាម័យ និងានសដង់ោជាតិនិងអនដរជាតិរផសង
រទៀតរ ើមបីររាការទុរចិតតរបស់អតិេិជនជាជាងផលិតផលនាំចូល។ សមីការ (4) បង្ហាញថា
GDP

មិនានរយៈរពលយូររទការអភិវឌ្ឍសហរោសធ្ុនតូចនិងមធ្យមនិងរយៈរពលខ្លីរត់ពី

សហរោសខានតតូចនិងមធ្យមរហូត ល់ផលិតផលរនុងស្សុរសរុប

របសិនរបើផលិតផលរនុង

ស្សុរសរុបររើនរឡើង 1% សហរោសខានតតូចនិងមធ្យមនឹងររើនរឡើងរបមហល 7
សញ្ជញលអរ ើមបីមរលមអសហរោសខានតតូចនិងមធ្យមរ ើមបីផលិត

ង។ វាជា

និងផលិតរមម។ ប៉ែុមនតសហ

រោសធ្ុនតូចនិងមធ្យមរតូវបង់ពនធនិងភាររិចចរផសងៗរទៀតរ ើមបីជំរុញរំរ

ើ នផលិតផលរនុង

ស្សុរសរុបររើនរឡើងផង។ សរាប់សមីការ (5) និង (6) គ្ឺជាគ្ំរូ ៏សំខាន់បំផុតរ ើមបី ឹងអំពី
សហរោសធ្ុនតូចនិងមធ្យមនិងការង្ហររបារ់ចំ

ូ លនិងការង្ហរ។

បង្ហាញថាការង្ហរមិនមមនទារ់ទងរៅនឹងអរេរពឹង

សមីការទាំងពីររនេះ

រ់ទាំងអស់រនាេះរទ

ររ

េះឥទធិពលរបស់

រមមររ រំពុងររើនរឡើងជាររៀងោល់ឆ្នំរុងអរា
ន
1.54% (NIS, 2008) ស្សបនឹងអរារំរ

ើ នរបជា

ជនររើនរឡើង។ ប៉ែុមនតសហរោសធ្ុនតូចនិងមធ្យមមិនានទំនារ់ទំនងជាមួយការង្ហររទរោយ
សារមតរមមររានជំនាញទាប

និងផលិតភាពទាបរនុងការអនុវតតរលើា៉ែសុីនរៅរនុងរោងចររ

ូរចនេះាចស់សហរោសខានតតូចនិងមធ្យមគ្ួរមតមសវងរររវគ្គប

ដ ល
ុដ េះបោ

ំរឡើងា៉ែ សុីនេមី

និងបរចចរវ ិទាខ្ពស់រ ើ មបីរចៀសវាងរមមររខ្ជេះខាជយរពលរវលា បមនែមរលើរនេះាចស់សហរោស
ធ្ុនតូចនិងមធ្យមរពលានបញ្ជ
ា អវីរ ើមបីរោេះស្សាយ និងចង់ ឲ្យមានអនកជំ

ញជួយ ពួកាត់គួរ

សរដសរលិខ្ិតមកដម ុតំ ដ្លជាអាជា្ធ័រដៅមូលោានជួយដោេះគ្រសាយ និងសំដណើមកសាថប័នជំ
ជួយដោេះគ្រសាយបញ្ញាទំងដ

ញដដ្ើមបើ

េះ។ រោឋភិបាលគ្ួរមតវ ិនិរោគ្ បរចចរវ ិទាខ្ពស់ ល់រសវារមមសាធារ

ររៀបចំ រោយហាងសីហា; ទូរស័ពទ 855 12 888517 អុីមម៉ែលៈ tanseiha@yahoo.com

ៈ ូចជា វ ិជាជជីវ សុខាភិបាល គ្មន៍នាគ្មន៍។ល។ រលើសពីរនេះរៅរទៀតរោឋភិបាលគ្ួរជំរញ
ុ
ល់សហរោសធ្ុនតូចនិងមធ្យមឲ្យមរនចនវតែុធាតុរ ើមរនុងស្សុរម លអាចោោំងការនាំរចញវតែុ
ធាតុរ ើម

និងនាំចូលផលិតរមមសររមចរោយោមនការរគ្ប់រគ្ងគ្ុ

ភាពនិងលរខខ្

ឌ រនុង

ស្សុរ។ ល។ ។
អាស្ស័យរលើបទពិរសាធ្ន៍ននការពាររ

៍ អាចពនយល់ថារំរ

ើ ន GDP 7% មិនមមនមរ

ពីការររបើរបាស់រុងស្សុ
ន
ររបស់សហរោសខានតតូចនិ ងមធ្យមរទ វាជាការបញ្ូជ នបនតរៅរលើរស
វារមមសហរោសខានតតូចនិងមធ្យម
កាត់បនែយការង្ហរ និងចំ

និងវតែុធាតុរ ើមនាំរចញរៅររៅរបរទសវាបោ
ត លឱ្យ

ូ លរគ្ួសារ។

ូរចនេះរោឋភិបាលគ្ួរវ ិនិរោគ្ទុន ល់សហរោសធ្ុន

តូចនិងមធ្យម ការរលើររមពស់និងការោំរទមូលនិធ្ិពីភាាស់ធ្ុររិចច, ការចប់រផតើមធ្ុររិចច

ល់

ឧសាហរមម។ ការវ ិនិរោគ្រោយផ្ទទល់ពីបររទស (FDI) គ្ួរមតរមើលសហរោសខានតតូចនិង
មធ្យមរយើងម លមិនខាលំងឬានសកាតនុពលរនុងការអភិវឌ្ឍ
ោម លពួររគ្នឹងទទួ លបានផលចំរ

ពីររ

េះពួររគ្វ ិនិរោគ្រលើធ្ុររិចច

ញខ្ពស់ពីការវ ិនិរោគ្។

ឧបសមព័នធ 1
Equation

E(X|Y)

ᵝ0

ᵝ1

Trend

P-value

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(HFCE,GDP)
(SMEFAC,HFCE)
(HFCE,SMEFAC)
(GDP,SMEFAC)
(EMPL,SMEFAC)
(EMPL,GDP)

-147.95
769.70
192.94
9452.12
111.01

-0.49
-0.06
-12.44
6.72
-6.06
-0.10

-65.31
-26.27
-86.61

0.037
0.006
0.025
0.479
0.375
0.004
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