
ការប៉េ៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកចិ្ចអាស ៉េរិកសោយកវូីដ្-១៩ 

អត្ថបទដោយ៖ ដោក ហៃ សុវង្ស                                                                                                      
មន្ត្រីសម័គ្រចិត្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លសិកាចិ្  

ដមដោរកូរ  ូណាវរុីសបា្្ងឹ្កពុំង្ប្រោត្ត្ាត្គ្បដទសចិ្  ក៏ដូចជាបណាា គ្បដទសយ ង្ដគ្ចី្ដលពីិភព
ដោក តងំ្ពីចុង្ខែធ្នូ នន ២ំ០១៩។ រតិ្មកដល់ហងៃទ២ី០ ខែដមសា នន ២ំ០២០ មា្អនកឆ្លង្សរុប ២ ៣៤៧ ៨៧៥ 
នាក់ អនកជាសះដសបយីមា្ចំ្ ួ្ ៦០៤ ៣១១ នាក់ ្ងិ្អនកសាល ប់មា្ចំ្ ួ្ ១៦១ ៤០២នាក់  អគ្តអនកឆ្លង្ដម
ដោរដ្ះ មា្ចំ្ួ្ ដលីសអគ្តអនកឆ្លង្ដមដោរសារស៍(Sars)កាលពីនន ២ំ០០៣ ្ងិ្ដមដោរ MERS-Cov កាលពីនន ំ
២០១២។           
 កាលពីនន ២ំ០០៣ របាយការណ៍្បា ្់សាម ្ដោយសាថ ប័្អ្ររជាត្ិយ ង្ដគ្ចី្  បា្បង្ហា ញថា ការោត្ត្ាត្
ហ្ដមដោរសារស៍បា្កាត់្ប្ថយអគ្តកំដណី្្ដសដឋកចិចចិ្ដៅចដនាល ះពី១% ដៅ២% កនុង្អំឡុង្នន ២ំ០០៣ ដៃយី
ដមដោរដ្ះបា្កាត់្ប្ថយកំដណី្្ដសដឋកចិចពិភពដោក ដៅចដនាល ះអគ្តពីមយួភារបួ្  ដៅមួយភារបី។ 

រៃូត្មកដល់ហងៃដ្ះ សារព័ត៌្មា្លបីៗ យ ង្ដគ្ចី្ បា្ដចញផ្សាយរបាយការណ៍្របស់ែលួ្អំពីតុ្លយការហ្
ផ្សលប ះពាល់របស់ដមដោរកូរ  ណូាដលីដសដឋកិចចពិភពដោក។ កនុង្ដនាះ ដសដឋកចិចគ្បដទសចិ្គ្បាកដជា្ឹង្គ្ត្ូវរង្ផ្សល
ប ះពាល់ខ្ល ងំ្ជាង្ដរ។ សាថ ប័្វាយត្ហមលហា្ភ័ិយ S&P បា្ទមាល ក់ការពាករណ៍្កំដណី្្ដសដឋកិចចរបស់គ្បដទសចិ្
ពី៥,៧៥% មកគ្ត្មឹ ៥%ប ុដណាណ ះ កនុង្នន ដំ្ះ។         

ខផ្សែកតមសារព័ត៌្មា្ BBC ផ្សលប ះពាល់ដកី្ដឡងី្ខ្ល ងំ្ មិ្ គ្ត្ឹមខត្ដលីគ្បដទសចិ្ប ុដណាណ ះដទ ប ុខ្រដលភីារីពាក់
ព័្ធបរដទសផ្សង្ខដរ។ កនុង្គ្បដទសចិ្ផ្ទា ល់ ដភាជ្្ីយោឋ ្ ដោង្កុ្ ដសវាដឹកជ្ញ្ជូ ្ សណាឋ គារ ្ងិ្ហាង្ទំ្ិញ
នានា សុទធខត្គ្ត្ូវរង្ផ្សលប ះពាល់ភាល មៗ ដៃយីដោយសារដមដោរដ្ះផ្សាុះដឡងី្ កនុង្អំឡុង្បុណ្យចូលនន ចំិ្ដនាះ
សកមមភាពដសដឋកិចចមយួខផ្សនកធ្រំបស់គ្បដទសចិ្ បា្រង្ផ្សលប ះពាល់យ ង្ដណំំ្។ គ្កមុៃ ុ្បរដទសខដលមា្គ្បត្ ិ
បត្រិការកនុង្គ្បដទសចិ្ក៏គ្ត្ូវរង្ផ្សលប ះពាល់ផ្សង្ខដរ ត្ួយ ង្ គ្កុមៃ ុ្លក់ដគ្រឿង្សង្ហា រមឹ IKEA គ្កុមៃ ុ្កាដៃេ 
Starbucks ្ិង្គ្កុមៃ ុ្រងយ្រកូដរ  ខ្ង្ត្បូង្ Hyundai ជាដដីម។ 

គ្កុមៃ ុ្អាកាសចរណ៍្បរដទសជាដគ្ចី្ បា្បញ្ឈប់ដជ្ងី្ដហាះដៃរីរបស់ែលួ្ ដៅកា្់គ្បដទសចិ្ ដៃយីសណាឋ គារ
អ្ររជាត្ិយ ង្ដគ្ចី្ បា្្ងឹ្កំពុង្ ផ្សរល់គ្បាក់សណំ្ង្ដៅឱ្យអត្ិងិជ្្របស់ែលួ្វញិ។ ការគ្ពួយបារមភកា្់ខត្មា្ខ្ល ងំ្
ដឡងី្ ដលសីង្ហេ ក់ផ្សគត់្ផ្សគង់្អ្ររជាត្ិ វស័ិយឧសាៃកមម វស័ិយដអឡចិគ្ត្ូ្ ិក ឧសាៃកមមទូរសពាចល័ត្ ្ិង្កុពំយូទ័រ 
ខដលគ្បដទសចិ្ជាអនកផ្សគត់្ផ្សគង់្ដ៏សំខ្្់។ ទផី្សារៃរិញ្ញវត្ថុ ្ិង្ទីផ្សារភារៃ ុ្ កំពុង្រង្ការរដង្ហគ ះរដង្គីែណ្ៈដគ្បង្ដៅ 
្ិង្សាា ្់ បា្ធ្លល ក់ត្ហមលយ ង្ខ្ល ងំ្ ដៃយីអនកផ្សគត់្ផ្សគង់្ទំ្ ិញទងំ្ដ្ះភារដគ្ចី្ ជាបណារ គ្បដទសកពុំង្អភិវឌ្ឍ។ 

http://www.theguardian.com/world/2020/feb/08/coronavirus-economic-impact-australia-could-be-among-worlds-hardest-hit-nations
http://www.bbc.com/news/business-51386575


ខផ្សែកតមទសសនាវដរ ីTIME គ្កុមៃ ុ្ដៅកនុង្បណាា គ្បដទសដផ្សសង្ដទៀត្ ខដលពឹង្ខផ្សែកដលីសង្ហេ ក់ផ្សគត់្ផ្សគង់្ចិ្  
កំពុង្គ្បឈមមុែ្ឹង្ការធ្លល ក់ចុះដលបឿ្ដសដឋកចិច រចួដៅដៃយី ត្ួយ ង្ ជ្ប ុ្ អូន្តសារ ល ី្ូខវលដសឡង់្ សិង្ាបុរ ីអុីត
លី ្ងិ្សៃរដឋអាដម រកិ បា្ោក់កគ្មិត្ដលីការដធ្េដីំដណី្រដលីជ្្ជាត្ិចិ្។ បណារ គ្បដទសដៅអាសុ ី ្ឹង្អាចដមលី
ដ ញី ពីការធ្លល ក់ចុះយ ង្ខ្ល ងំ្ហ្ចំ្ួ្ដភញៀវដទសចរចិ្ ខដលជាគ្បភពដ៏សខំ្្់ហ្កំដណី្្ដសដឋកចិច។ 

ខផ្សែកតមសារព័ត៌្មា្ The Guardian អូន្តសារ លីអាចជាគ្បដទសមយួកនុង្ចំដណាមគ្បដទសខដលរង្ផ្សលប ះ
ពាល់អាគ្កក់បំផុ្សត្ពីការផ្សាុះដឡងី្ហ្ដមដោរកូរ  ណូាវរុីស ដគ្ពាះដោង្ចគ្កយ ង្ដគ្ចី្ដៅកនុង្គ្បដទសចិ្ដៅខត្គ្ត្ូវបង្ខំ
បិទទេ រ ដៃយីម្ុសសោប់ោ្នាក់ គ្ត្ូវដរបង្ហខ ងំ្ទុកដៅកនុង្ផ្សាះ ្ិង្គ្ត្ូវបា្ហាមឃាត់្មិ្ឱ្យដធ្េីដំដណី្រ។ ជាលទធ
ផ្សល អូន្តសារ លីអាចខ្ត្គ្បាក់ចំណូ្លោប់ពា្់ោ្ដុោល រអាដម រកិ ពីការចំណាយរបស់ដភលៀវដទសចរ ្ិង្្ិសសតិ្ចិ្ ។ 
សរុបជារមួ ចំ្ួ្ កា្់ខត្ដគ្ចី្ ហ្ការឆ្លង្ដមដោរកូរ  ូណាវរុីស បា្សបញ្ជជ ក់យ ង្ចាស់ថា ផ្សលប ះពាល់អាចមា្
ទំៃកំា្់ខត្ធ្ៃ្់ធ្ៃរ សគ្មាប់ដសដឋកិចចគ្បដទសចិ្ ក៏ដូចជា ដសដឋកចិចពិភពដោក។ ដលសីពីដ្ះ អេីខដលកពុំង្ដកតី្
មា្ដឡងី្កនុង្គ្បដទសចិ្ ក៏កា្់ខត្មា្ឥទធិពលផ្សង្ខដរ សគ្មាប់ពភិពដោកទងំ្មូល ដគ្ពាះថា ចិ្បចចុបប្នជាមហា
អំណាចដសដឋកចិចពិភពដោកទីពីរ្ិង្មា្ទំៃដំសដឋកចិចត្ណំាង្គ្បមាណ្ជាង្១៩ភាររយហ្ដសដឋកិចចពភិពដោក។ 

ផ្សាុយដៅវញិ ដសដឋកិចចចិ្ត្ណំាង្គ្ត្ឹមខត្ ៨ភាររយប ុដណាណ ះ អំឡុង្នន ២ំ០០៣។ ខផ្សែកតមមូល្ធិ្ិរូបិយ
វត្ថុអ្ររជាត្ិ (FMI) ្ិង្ កាខសត្ The Financial Times ទំៃហំ្ផ្សលប ះពាល់របស់ដមដោរកូរ  ូណាវរុីស អាច្ឹង្
មា្ទំៃធំ្ជំាង្ដមដោរសារស៍ កាលពនីន ២ំ០០៣ ដៃយីកំដណី្្ដសដឋកចិចសគ្មាប់នន ២ំ០២០ អាចធ្លល ក់ចុះមកគ្ត្មឹ
អគ្ត ២,៥ភាររយប ុដណាណ ះ ដពាលរឺអគ្តទបជាង្ការពាករណ៍្ពដីំបូង្៕ 

វាជាភសរុតង្មួយខដលធ្លល ប់មា្រចួដៅដៃយីខដលថា បា្បង្កឱ្យមា្វបិត្រិដសដឋកចិចខ្ល ងំ្ជាង្វបិត្រៃិរិញ្ញវត្ថុ
សកលនន ២ំ០០៨-២០០៩។ ដូចគាន ្ឹង្អាជាញ ធ្ររូបិយវត្ថុដៅឯធ្នាគារសៃព័្ធអាដម រកិបា្អ្ុវត្រសកមមភាពខដល
មិ្ធ្លល ប់មា្ពីមុ្មកដដីមបគីាគំ្ទដល់សាច់គ្បាក់ង្ហយគ្សលួកនុង្ទីផ្សារពភិពដោក។ ជ្ហំា្ទងំ្ដ្ះរមួមា្ការគាំ
គ្ទដល់ទផី្សារបណុំ្លកនុង្គ្សកុ រមួទងំ្ការពគ្ង្ីកទីផ្សារសញ្ជញ ប័ណ្ណសាជ្ីវកមម ក៏ដូចជាការផ្ទល ស់បរូរបនាា ត់្ខដលដផ្ទរ ត្
ដលកីង្េះខ្ត្គ្បាក់ដុោល រពិភពដោក។ ដលីសពកីារផ្ទល ស់បរូរទងំ្ដ្ះ ការដឆ្លីយត្បដគាល្ដយបាយកា្់ខត្ទូលទូំ 
ោយកនុង្កំឡុង្ដពល្ងិ្បនាា ប់ពីការផ្សាុះដឡងី្ហ្ COVID-១៩ អាចជ្ំរុញឱ្យមា្ការផ្ទល ស់បរូររយៈដពលខវង្ដៅកនុង្
គ្បព័្ធពាណិ្ជ្ជកមមពភិពដោក។ 

ែណ្ៈដពលខដលមិ្ មា្វធិ្ីដដីមបគី្បាប់ឱ្យបា្ចាស់្ូវអេីខដលការែូចខ្ត្ខ្ង្ដសដឋកិចចពីការចមលង្ដោរ
ោត្ត្ាត្ឆ្លង្ដមដោរគ្បល័យដោកកូវដី(១៩) ។ប ុខ្រ មា្ការគ្ពមដគ្ពៀង្រកីោលោលកនុង្ចំដណាមអនកដសដឋកិចចថា 
វា្ឹង្មា្ផ្សលប ះពាល់អវជិ្ជមា្ធ្ៃ្់ធ្ៃរដល់ដសដឋកិចចពិភពដោក។ ការបា ្់គ្បមាណ្ដបូំង្បា្ពាករណ៍្ថាគ្បសិ្
ដបីវរុីសកាល យដៅជាជ្ំង្ឺោត្ត្ាត្សកលដសដឋកិចចភារដគ្ចី្្ងឹ្បាត់្បង់្ យ ង្ដហាចណាស់២,៤ភាររយហ្ត្ហមល
ផ្សលិត្ផ្សលកនុង្គ្សុកសរុបរបស់ពួកដរដៅនន ២ំ០២០ខដលនាឱំ្យដសដឋវទូិកាត់្ប្ថយការពាករណ៍្របស់ែលួ្ ដល់នន  ំ
២០២០ហ្កំដណី្្ដសដឋកិចចពិភពដោកធ្លល ក់ចុះពជុី្ំវញិ ៣.០ ភាររយដៅ ២,៤ ភាររយ។ ដដីមបោីក់ចំ្ួ្ ដ្ះតម
ទសស្វស័ិយផ្សលតិ្ផ្សលកនុង្គ្សុកសរុបរបស់ពិភពដោក គ្ត្ូវបា្បា ្់គ្បមាណ្ថាមា្ចំ្ ួ្គ្បខៃល ៨៦,៦ ពា្់
ពា្់ោ្ដុោល រអាដម រកិកនុង្នន  ំ ២០១៩ ខដលមា្្័យថាមា្ខត្កំដណី្្ ០,៤ ភាររយហ្កំដណី្្ដសដឋកិចចខដល

http://time.com/5778995/coronavirus-china-global-economy/
http://www.theguardian.com/world/2020/feb/08/coronavirus-economic-impact-australia-could-be-among-worlds-hardest-hit-nations
http://www.ft.com/content/340bbe6a-498a-11ea-aeb3-955839e06441
http://www.ft.com/content/340bbe6a-498a-11ea-aeb3-955839e06441


មា្ចំ្ួ្ ជ្ិត្ ៣,៥ ពា្់ពា្់ោ្ដុោល រអាដម រកិកនុង្ផ្សលតិ្កមមដសដឋកិចចខដលបា្បាត់្បង់្។ ដទះជាយ ង្ណាក៏
ដោយការពាករណ៍្ទងំ្ដ្ះគ្ត្ូវបា្ដធ្េីដឡងី្មុ្ដពលខដលកូវដី(១៩) កាល យជាជ្ំង្ឺោត្ត្ាត្ជាសកលដៃយីមុ្
ដពលអ្ុវត្រការរតឹ្ប្រឹង្យ ង្ទូលំទូោយដលីទនំាក់ទំ្ ង្សង្គមដដមីបបីញ្ឈប់ការរកីោលោលហ្ដមដោរ។ ចាប់តងំ្
ពីដពលដនាះមកទីផ្សារភារៃ ុ្សកលបា្ធ្លល ក់ចុះយ ង្រៃុំកដោយសារការផ្សាុះដឡងី្ដៃយីដោ្ចូវបា្ោយ
ការណ៍្ថាការធ្លល ក់ចុះមួយហងៃធ្ំបំផុ្សត្មិ្ធ្លល ប់មា្ជ្តិ្ ៣,០០០ ពិ្ាុដៅហងៃទ ី១៦ ខែមនីានន  ំ២០២០ - បា្បំខបក
កំណ្ត់្គ្តមុ្ចំ្ួ្ ២.៣០០ ពិ្ាុខដលកណំ្ត់្គ្ត្ឹមខត្ ៤ ហងៃប ុដណាណ ះ។  

តមការពាករណ៍្ របស់មូល្ិធ្ិរូបីយវត្ថុអ្ររជាត្ិ (IMF)ដសដឋកិចចពិភពដោកនន  ំ ២០២០ ្ឹង្ធ្លល ក់ចុះ
អវជិ្ជមា្ -៣.0% ដោយកូវដី ១៩ ខដលកនុង្ដនាះដសដឋកចិចគ្បដទសអភិវឌ្ឍធ្លល ក់ចុះអវជិ្ជមា្ -៦.១% ្ិង្ដសដឋកចិច
គ្បដទសកពុំង្អភិវឌ្ឍធ្លល ក់ចុះអវជិ្ជមា្ -១.0% ។ IMF ក៍បា្ពាករណ៍្ដសដឋកិចចពិភពដោកនន  ំ២០២១ ផ្សង្ខដរ រឺ
ដសដឋកចិចដសដឋកចិចពិភពដោក្ឹង្ដកី្ដឡងី្ ៥.៨% ខដលកនុង្ដនាះគ្បដទសអភិវឌ្ឍដកី្ ដឡងី្៤.៦% ្ិង្ដសដឋកចិច
គ្បដទសកពុំង្អភិវឌ្ឍដកី្ដឡងី្ ៦.៦%(world economic outlook April 2020)។ 

 
គ្បភព៖ world economic outlook April 2020 
 
ករណី្ដកី្ ដឡងី្ដទេរដង្ហ្កូវដី - ១៩ ទូទងំ្ពភិពដោក នន  ំ២០២០ កនុង្មយួហងៃៗ   
 ហងៃទី ៤ ខែដមសានន  ំ២០២០ មា្ករណី្ឆ្លង្វរុីស (COVID-១៩) មា្ចំ្ួ្ ១,១ ោ្ករណី្ដៅទូទងំ្
ពិភពដោក។ មា្ករណី្ហ្ឆ្លង្កូវដី-១៩ ដៅគ្រប់គ្បដទសទងំ្អស់ដៅអឺរ  បុ្ិង្គ្រប់រដឋដៅអាដម រកិ។ សថិត្ិដ្ះ



បង្ហា ញពីចំ្ ួ្ករណី្ឆ្លង្វរុីស (COVID-១៩) ទូទងំ្ពភិពដោកចាប់ពីហងៃទី ៨ ខែមកោដល់ហងៃទី ៤ ខែដមសានន  ំ
២០២០ កនុង្មយួហងៃៗ។ 

ែណ្ៈដពលខដលពភិពដោកកំពុង្មា្ការរំោមកំខៃង្កខ្ល ងំ្ពីការរកីោលោលហ្វរុីសឆ្លង្ Covid-19 
សៃរដឋអាដម រកិក៏ជាគ្បដទសមួយកនុង្ចំដណាមគ្បដទសដផ្សសង្ដទៀត្ ខដលមា្កំដណី្្ហ្ការឆ្លង្របស់គ្បជាជ្្ដគ្ចី្
រួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ផ្សង្ខដរ។  ដៃយីការឆ្លង្រកីោលោលយ ង្រំៃុកខបបដ្ះបា្ដធ្េឲី្យដសដឋកិចចមា្ការធ្លល ក់ចុះ ្ិង្
បណារ លឲ្យសង្គមជ្ួប្ឹង្បញ្ជា ជាដគ្ចី្។ ដោយដយង្តមការចុះផ្សាយរបស់កាខសត្ញូវយ កខងមស៍បា្ដអាយដឹង្
ថាបចចុបប្នដ្ះយ ង្ដហាចណាស់មា្គ្បជាជ្្ចំ្ួ្  ១៧៩ ោ្នាក់ដៅកនុង្រដឋចំ្ួ្  ១៨ គ្បដទសចំ្ ួ្ ៣១ 
្ិង្ទីគ្កងុ្ចំ្ួ្  ១៣ កំពុង្គ្ត្ូវបា្ជ្គ្មញុឱ្យសាន ក់ដៅកនុង្ផ្សាះ។ កនុង្ដនាះផ្សង្ខដរ ដយង្តមមជ្ឈមណ្ឌ លធ្្ធ្ល្
Coronavirus របស់សាកលវទិាល័យ Johns Hopkins បា្ឱ្យដឹង្ថាចំ្ួ្ ករណី្ងមីដៅសៃរដឋអាដម រកិដៅខត្មា្
្ិនាន ការដកី្ដឡងី្ែាស់ តមរយៈការដគ្បៀបដធ្ៀប“ខែសដកាង្”មកដល់ហងៃទី២០ខែដមសា នន ២ំ០២០ដ្ះ ចំ្ួ្ អនកឆ្លង្ 
មា្ចំ្ួ្ ៧៤០ ៧៤៦នាក់ អនកជាសះសាយមា្ចំ្ ួ្ ៦៦ ៦៧៦នាក់ ្ងិ្អនកសាល ប់មា្ចំ្ួ្ ៣៩១៥៨នាក់។  
១.អនកដធ្េកីារោប់ោ្នាក់ដៅសៃរដឋអាដម រកិបាត់្បង់្ការង្ហរដពលមា្ការោលោលវរុីសកូរ  ណូា 

កាលពសីបារ ៃ៍ទីបួ្ហ្ខែមនីា  អនកដធ្េីការដៅអាដម រកិជ្ិត្៣ោ្៣ខស្នាក់បា្ោក់ពាកយសុំគ្បាក់អត្ថ
គ្បដយជ្្៍ដៅដពលគាម ្ការង្ហរដធ្េី។ ដររពំឹង្ថា ត្ួដលែដ្ះ្ឹង្ដកី្ដឡងី្ដគ្ចី្ជាង្មុ្កនុង្ដពលប ុនាម ្សបារ ៃ៍ខ្ង្
មុែដ្ះ  ដោយដរបា្ទសស្៍ទយថា ្ឹង្មា្ម្ុសសឥត្ការង្ហរដធ្េ៤ី០ោ្នាក់ដៅពាក់កណារ លខែដមសា។ដៅ
មុ្ដពលមា្ការោត្ត្ាត្ជ្ំង្ឺដ្ះដៅកនុង្ស.រ.អា. កមាល ងំ្ពលកមមដៅអាដម រកិ៥ោ្៨ខស្នាក់គាម ្ការង្ហរដធ្េីរឺ
មា្ចំ្ួ្៣,៥%ហ្អនកដធ្េីការ១៦៤ោ្៦ខស្នាក់។ ត្ួដលែដ្ះបា្ផ្ទល ស់បរូរប្រិចប្រួចកាលពី៦ខែក្លង្ដៅ
ដ្ះ ដៃយីវាដធ្េឱី្យោងំ្សាះដសដឋកិចច។ ដៅដពលដ្ះ គ្បដទសអាដម រកិខដលមា្ដសដឋកិចចធ្ំជាង្ដរបង្ែស់ដៅកនុង្ពិភព
ដោកទទួលផ្សលប ះពាល់ដោយសារអេីខដលដោកគ្បធ្លនាធ្ិបត្ី Donald Trump ដៅថាជា«ការដធ្េឱី្យមា្ទុកខ
ដទសអាគ្កក់បំផុ្សត្»ដោយសារដមដោរកូរ  ូណា»។ 

កាលពហីងៃអង្ហគ រទី៣១ខែមីនា  ធ្នាគារវ ិ្ ិដយរ Goldman Sachs Group ទសស្៍ទយថា ដសដឋកិចច
ងមងយខ្ល ងំ្ជាង្មុ្ដៅកនុង្ស.រ.អា.រងឺយជាង្ដពលមុ្ៗ ដោយទសស្៍ទយថា ផ្សលិកមមទំ្ិញ្ិង្ដសវាអាចចុះ
ងយ៣៤%រវាង្ពីខែដមសាដល់ខែមិងុនា រឯីការសាង់្គ្បមាណ្កាលពីដពលមុ្មា្ចំ្ួ្២៤ភាររយ។អនកដសដឋកិចច
ហ្ធ្នាគារ Goldman Sachs បា្្ិយយថា  អគ្តម្ុសសគាម ្ការង្ហរដធ្េីដៅកនុង្ស.រ.អា.្ឹង្ដកី្ដឡងី្ដល់
១៥%ដៅអំឡុង្ពាក់កណារ លនន  ំ  ខដលតមការសាង់្មា្ម្ុសស២៥ោ្នាក់ឥត្ការង្ហរដធ្េី។ ការសាង់្គ្បមាណ្
ដោយធ្នាគារដ្ះឲ្យដឹង្ថា កាលពីដពលមុ្អគ្តឥត្ការង្ហរដធ្េីមា្ខត្៩%ប ុដណាណ ះ។ ហាង្លក់ទំ្ិញគ្បមាណ្១
ខស្៩មុឺ្បា្បិទទេ ររគឺ្បមាណ្៥០%ហ្ហាង្លក់ោយ។ កាលពហីងៃទី៣០ខែមីនា គ្កុមៃ ុ្លក់ោយ Macy’s 
Kohl’s ្ិង្គ្កុមៃ ុ្ Gap បា្គ្បកាសរមួគាន ថា ពួកដរបា្បញ្ឈប់ការង្ហរបុរគលកិ២ខស្៩មុឺ្នាក់។ 



គ្កុមៃ ុ្ពិដគ្គាះដយបល់ខ្ង្ចាត់្ខចង្កិចចការសាកល McKinsey & Company ្ិយយថា មួយភារ
បួ្ហ្គ្រួសារអាដមរកិាងំ្មិ្មា្គ្បាក់ចាយគ្រប់គ្គា្់រឺ គ្បជាោន្តសរអាដម រកិ៤០% គាម ្គ្បាក់សូមបខីត្៤រយដុោល
សគ្មាប់ការចំណាយដផ្សសង្ៗ ដោយគ្ត្ូវែចីលុយ។ដៃយីកញ្ច ប់គ្បាក់ជ្ួយសដន្តង្ហគ ះមា្ទឹកគ្បាក់២ោ្ោ្ដុោល រ
ខដលសភាស.រ.អា.បា្អ្ុម័ត្ដៃយីខដលដោក Trump បា្ចុះៃត្ថដលខ្ឱ្យដៅជាចាប់ដនាះ រឺផ្សរល់ជាសណំ្ង្
សគ្មាប់អនកខដលបា្គ្ត្ូវបញ្ឈប់ការង្ហរ។ ជាធ្មមតរដឋ្ ីមយួៗផ្សរល់គ្បាក់ជ្ំ្ួយដល់ពួកអនកបាត់្បង់្ការង្ហរដធ្េីការ។ 
គ្បាក់ជ្ំ្ួយដ្ះរឺដសមមីួយខផ្សនកហ្គ្បាក់ ដបៀវត្សរព៍ួកដរ។ ក៏ប ុខ្រខផ្ស្ការជ្ំ្ួយរបស់គ្បដទសជាត្ិ្ ឹង្បខ្ថមគ្បាក់
សំណ្ង្៦រយដុោល រដទៀត្កនុង្មួយសបារ ៃ៍រយៈដពលបួ្ខែ គ្បសិ្ដបីអនកដធ្េីការទងំ្ដ្ះដៅខត្គាម ្ការង្ហរកនុង្រយៈ
ដពលដនាះ។ 

អនកដសដឋកិចចហ្ធ្នាគារ Goldman Sachs ្ិយយថា ពួកដររពំឹង្ថា ្ឹង្មា្ការដរបីដឡងី្វញិដគ្ចី្រួរ
សមរវាង្ពីខែកកកោដៅខែកញ្ជញ ខដលផ្សលិត្ផ្សលសរុបកនុង្គ្បដទស្ឹង្ដកី្បា្១៩ភាររយ។ រោឋ ភិបាលថាន ក់រដឋដៅ
ទូទងំ្ស.រ.អា.បា្បញ្ជជ ឲ្យគ្បជាោន្តសរអាដមរកិាងំ្ោប់ោ្នាក់ឋតិ្ដៅកនុង្ផ្សាះកនុង្ដពលប ុនាម ្អាទិត្យដទៀត្ ដលីក
ខលង្ខត្ដៅទិញដគ្រឿង្ដធ្េីមាូប ទិញមាូបែចប់មកផ្សាះ ដៅឱ្យដពទយពិ្ិត្យសុែភាព ឬហាត់្គ្បាណ្មាន ក់ែលួ្ឯង្ ឬជាមួយ
សមាជ្ិកគ្រួសារ។ បទបញ្ជជ ដ្ះបា្បង្ខឱំ្យកខ្លង្មិ្ចាបំាច់ជាដគ្ចី្បទិទេ រ។ ដទះជាយ ង្ណាករ ីពាកយ«ចាបំាច់»
មា្្័យែុសគាន ដៅតមរដឋ្ ីមួយៗហ្រដឋទងំ្៥០ដៅស.រ.អា. ដៃយីការណ៍្ដ្ះនាឱំ្យមា្ការោងំ្សាះខ្ង្ពាណិ្ជ្ជ
កមមែុសៗគាន អាគ្ស័យដៅដលីទីតងំ្ដរៀង្ៗែលួ្៕ 

២.ដយធ្លអាដម រកិបា្ផ្ទែ កការង្ហរកមមករកូដរ  ខ្ង្ត្បូង្ោប់ពា្់នាក់ជាបដណារ ះអាស្ន 

 
រូបឯកសារ៖ ដយធ្លកូដរ  ខ្ង្ត្បូង្ពាក់មា សដពលកំពុង្លាត្ដៅបនាា យទហា្មយួដៅគ្កុង្ Daegu គ្បដទសកូដរ  ខ្ង្ត្បូង្ កាលពីហងៃទី២៦ ខែកុមភៈ នន ំ

២០២០។ 

កមមករកូដរ  ខ្ង្ត្បូង្ោប់ពា្់នាក់ដៅបនាា យដយធ្លសៃរដឋអាដម រកិកនុង្គ្បដទសកូដរ  ខ្ង្ត្បូង្បា្គ្ត្ូវបញ្ឈប់
ពីការង្ហរដោយមិ្ បា្ទទួលគ្បាក់ខែដៅហងៃពុធ្ដ្ះ បនាា ប់ពីសៃរដឋអាដម រកិ្ិង្កូដរ  ខ្ង្ត្បូង្មិ្ បា្ដោង្ដល់
កិចចគ្ពមដគ្ពៀង្មួយថា ដត្ីគ្ត្ូវខបង្ខចកដសាៃ ុយហ្វត្រមា្កង្ទ័ពសៃរដឋអាដម រកិដៅទីដនាះយ ង្ដូចដមរច។    តម
រយៈការចរចា៧ដលីក កូដរ  ខ្ង្ត្បូង្បា្បដិដសធ្ការទមទររបស់រដឋបាលដោកគ្បធ្លនាធ្ិបត្ដូីណាល់គ្តឲំ្យបដង្កី្
ការរមួវភិារទ្យ ង្ដគ្ចី្របស់ែលួ្ដល់កង្ទ័ពសៃរដឋអាដម រកិ២មុឺ្ ៨ពា្់៥រយនាក់ខដលបា្ដបាះទីតងំ្ដៅ
កនុង្កូដរ  ខ្ង្ត្បូង្។ កិចចគ្ពមគ្ពាង្ខបង្ខចកដសាៃ ុយហ្ដពលងមីៗបផុំ្សត្ដ្ះបា្ផុ្សត្កណំ្ត់្ដៅចុង្នន ដំ្ះ ក៏ប ុខ្រសៃ
រដឋអាដម រកិបា្ចំណាយដលីគ្បាក់ខែបុរគលិកកូដរ  ខដលងវកិាដនាះ្ឹង្គ្ត្ូវអស់ដៅសបារ ៃ៍ដ្ះ។ 



ដោយចាប់ដផ្សរមីដៅហងៃពុធ្ដ្ះដៅបុរគលកិកូដរ  សុីវលិគ្បខៃល៤ពា្់នាក់ ខដលដធ្េីការកនុង្វស័ិយនានាដូចជា 
ភសរុភារ្ងិ្រដឋបាល្ឹង្បញ្ឈប់ពីការង្ហរជាបដណារ ះអាស្ន។ សៃរដឋអាដម រកិ្ងឹ្ដបកីគ្បាក់ខែបដណារ ះអាស្នឲ្យ
បុរគលិក៤ពា្់៥រយនាក់ដទៀត្ខដលចាត់្ទុកថាជាបុរគលិកសំខ្្់។ ដ្ះតមការបញ្ជជ ក់របស់មន្ត្រសីៃរដឋអាដម រកិ។ 

ជ្ដមាល ះខបង្ខចក ដ្ះបណារ លឲ្យមា្ការខបកបាក់មិ្ គ្បគ្កត្ីមួយកនុង្សមា័្ធភាព ខដលមា្អាយុកាល៧០
នន ខំដលភារីទងំ្២ ជាទូដៅចាត់្ទុកជាកណារ ប់ហដខដក។ ជ្ដមាល ះដ្ះដកីត្មា្ដឡងី្ចំដពលមិ្ លែដៅដពលខដល
ដយធ្លសៃរដឋអាដម រកិគ្បយុទធគ្បនងំ្ដមដោរកូរ  ូណា្ិង្ដៅដពលខដលកូដរ  ខ្ង្ដជ្ីង្សាកលបង្កាគំ្ជ្ួចមសុីីល
គ្បត្ិបត្រិការែលី៕ 
៣.សៃរដឋអាដម រកិជ្យួឧបត្ថមភសមារមអាសា ្ដៅកនុង្ការគ្បយុទធគ្បនងំ្ដមដោរកូវដី១៩ 

 
កនុង្ឋា្ៈជាដមដកឹនាដំៅកនុង្ការដឆ្លីយត្បវស័ិយសុខ្ភិបាល្ិង្ម្ុសសធ្ម៌សាកលដោកដល់ដមដោរកូវតី្

១៩ សៃរដឋអាដម រកិ បា្បរូរដៅជ្ួយឧបត្ថមភហដរូអាសា ្របស់ដយងី្កនុង្ការគ្បយុទធគ្បនងំ្វរុីសកូវដី១៩។ចាប់តងំ្
ពីការផ្សាុះដឡងី្្ូវដមដោរដនាះបា្ចាប់ដផ្សរមីមក រោឋ ភបិាលសៃរដឋអាដម រកិបា្ផ្សរល់គ្បាក់គ្បខៃល១៨ោ្ ៣ខស្
ដុោល រកនុង្ជ្ំ្យួឧបត្ថមភគ្គាអាស្នខ្ង្សុខ្ភបិាល    ្ងិ្ ម្ុសសធ្ម៌ដល់បណារ រដឋជាសមាជ្កិរបស់សមារមអា
សា ្។ដៅទូទងំ្សាកលដោក រៃូត្មកទល់ហងៃទ២ី៦ ខែមីនា នន ២ំ០២០ដ្ះ សៃរដឋអាដម រកិបា្ផ្សរល់គ្បាក់ជ្ិត្
២រយ ៧៤ោ្ដុោល រកនុង្ជ្ំ្ ួយឧបត្ថមភគ្គាអាស្នខ្ង្សុខ្ភិបាលដដីមបជី្ួយគ្បដទសនានា ខដលគ្ត្ូវការបខ្ថមដលី
ងវកិាខដលដយងី្ បា្ផ្សរល់រចួដៃយីដៅឲ្យអង្គការអ្ររជាត្ិដូចជា អង្គការសុែភាពពិភពដោក (WHO) ្ិង្អង្គការ
យូ្ីដសស (UNICEF)។ ដ្ះតមដសចករីខងលង្ការណ៍្របស់គ្កសងួ្ការបរដទសសៃរដឋអាដម រកិខដល VOA ទទួល
បា្។ចំ្ ួ្គ្បាក់សរុបរៃូត្មកទល់សពេហងៃដ្ះ រមួមា្គ្បាក់ជ្ិត្១រយោ្ដុោល រកនុង្ជ្ំ្យួគ្គាអាស្នខ្ង្សុខ្ភិ



បាលមកពីមូល្ិធ្បិគ្មុង្គ្គាអាស្នខ្ង្សុខ្ភិបាលរបស់ទីភាន ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍ្៍អ្ររជាត្ិរបស់សៃរដឋអាដម រកិ ឬ
(USAID) ្ិង្ងវកិាចំ្ ួ្១១០ោ្ដុោល រ កនុង្ជ្ំ្ ួយឧបត្ថមភខ្ង្ម្ុសសធ្ម៌ពីជ្ំ្ យួដគ្គាះមៃ្រោយអ្ររជាត្ិ
របស់ទីភាន ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍ្៍អ្ររជាត្ិរបស់សៃរដឋអាដម រកិ ឬ(USAID) ខដលគ្ត្ូវឲ្យរៃូត្ដល់គ្បដទស៦៤ ខដលង្ហយ
ទទួលរង្ដគ្គាះបផុំ្សត្ខដលកំពុង្គ្បឈមការោលោលជាសាកលហ្ដមដោរកូរ  ូណាដ្ៈ។ 

តមរយៈការយិល័យគ្បជាពលរដឋ ជ្្ដភៀសែលួ្ ្ងិ្ជ្្ចំណាកគ្សុករបស់គ្កសងួ្ការបរដទស សៃរដឋ
អាដម រកិទីភាន ក់ង្ហរទទលួប្ាុកជ្្ដភៀសែលួ្របស់អង្គការសៃគ្បជាជាត្ ិ(UNHCR) ្ឹង្ទទួលបា្គ្បាក់៦៤ោ្
ដុោល រកនុង្ជ្ំ្ួយម្ុសសធ្ម៌ដដមីបជី្ួយដោះគ្សាយការរំោមកខំៃង្ខដលបណារ លមកពីដមដោរកូវដី១៩កនុង្សាថ ្ភាព
វបិត្រិម្ុសសធ្ម៌ខដលមា្គ្សាប់សគ្មាប់ម្ុសសខដលង្ហយរង្ដគ្គាះបផុំ្សត្កនុង្ពិភពដោក៕ 

ការធ្លល ក់ចុះផ្សារភារៃ ុ្ដៅអាដម រកិដ្ះជាការធ្លល ក់ចុះរយៈដពលបីខែខ្ល ងំ្បំផុ្សត្ចាប់តងំ្ពីនន ១ំ៩៨៧មក 
ដោយត្ហមលផ្សារភារៃ ុ្សរុបបា្ធ្លល ក់ចុះ២៣%កនុង្មួយគ្ត្ីមាស។ ទផី្សារ S&P បា្ធ្លល ក់ហងល២០% ខដលជាការ
ធ្លល ក់ហងលកនុង្មួយគ្ត្ីមាសខ្ល ងំ្បំផុ្សត្កនុង្រយៈដពលជាង្មួយទសវត្ស៕  
 ៤.ឧសាៃកមមោ្មុែដរដៅសៃរដឋអាដម រកិខដលរង្ផ្សលប ះពាល់ដោយការរកីោលោលហ្វរី  សុកូវដី -
១៩ ដោយចខំណ្កហ្ការង្ហរខដលមា្ហា្ភ័ិយដៅនន  ំ២០២០ 

ដយង្តមការសិកាមួយដៅពាក់កណារ លខែមីនានន  ំ ២០២០ គ្បខៃលជា ១១.១ ភាររយហ្ការង្ហរដៅ
កនុង្ឧសាៃកមមកមា្រ្ងិ្បដិសណាឋ រកិចច ការង្ហរខ្ង្ដសវាកមម ២.៥ភាររយ ការង្ហរខផ្សនកដឹកជ្ញ្ជូ ្ ២.៣ភាររយ 
ការង្ហរខផ្សនកអាជ្ីវកមមខរ   ០.៥ភាររយ ្ិង្ ការង្ហរខផ្សនកដរៀបចំដំដណី្រកមា្រ ០.៥ភាររយ ដៅសៃរដឋអាដម រកិរឺ
គ្បឈម្ងឹ្ហា្ិភ័យពីការឆ្លង្រកីោលោលហ្ជ្ំង្ឆឺ្លង្ពភិពដោក(COVID-១៩)។ ចំ្ួ្ ដ្ះមា្គ្បខៃល ១៦,៣ 
ោ្ការង្ហរដៅទូទងំ្គ្បដទស។ 

 

 
គ្បភព៖https://www.statista.com/statistics/1107272/covid-19Published by Erin Duffin, Mar 26, 2020 

១១.១% 

២.៥% ២.៣% 
០.៥% ០.១% 

០% 
២% 
៤% 
៦% 
៨% 
១០% 
១២% 

ចំណែកនៃការងារបញ្ហា ប្បឈមៃិងហាៃិភ័យ 

https://www.statista.com/statistics/1107272/covid-19
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៥.ការទមទរសង្គ្បាក់ធ្លនាោ ប់រង្ដពលគាម ្ការង្ហរដធ្េដីបូំង្ដធ្េដីឡងី្កនុង្មយួសបារ ៃ៍ដៅសៃរដឋអាដម រកិ
ចាប់ពខីែមកោដល់ខែមនីានន  ំ២០២០ 

 ដោយសារការឆ្លង្រកីោលោលហ្វរុីស (COVID-19)ជាសកល ការទមទរសណំ្ង្ពីការធ្លនាោ ប់រង្ភាព
គាម ្ការង្ហរដធ្េីមា្ការដកី្ដឡងី្យ ង្ខ្ល ងំ្កនុង្សបារ ៃ៍ចុង្បញ្ច ប់ហ្ខែមីនាដៅហងៃទី ២៨ ខែមីនានន  ំ ២០២០ ដៅ
ដពលខដលការទមទរដំបូង្ចំ្ ួ្ ៦,៦៥ ោ្គ្ត្ូវបា្ដធ្េីដឡងី្។ ចំ្ួ្ ដ្ះដបីដគ្បៀបដធ្ៀបដៅ្ឹង្ចំ្ួ្ ៣,៣១ 
ោ្កាលពីសបារ ៃ៍មុ្ដ្ះក៏ដោយសារខត្ជ្ងំ្ឺោត្ត្ាត្ោលោល។ 

គ្បភព៖https://www.statista.com/statistics/1107247Published by Erin Duffin, Apr 2, 2020 

៦.ការផ្ទល ស់បរូរភាររយគ្បចាសំបារ ៃ៍ដៅកនុង្ការលក់ របស់ គ្កមុៃ ុ្YoY travel ដោយសារខត្ការកូវដី១៩ 

 កនុង្អំឡុង្ដពលមួយសបារ ៃ៍ហងៃទី ២៥ ខែកុមភៈដល់ហងៃទ ី២ ខែមីនានន  ំ២០២០ គ្កុមៃ ុ្អាកាសចរណ៍្ខែស
រងដភលីង្សណាឋ គារអូឌ្ីអាយ្ងិ្រងយ្រជ្លួទងំ្អស់សុទធខត្ជ្ួបគ្បទះការលក់ធ្លល ក់ចុះដបីដធ្ៀប្ឹង្សបារ ៃ៍ដខដលកនុង្
នន  ំ២០១៩ ដោយសារខត្ការផ្សាុះដឡងី្ហ្ដមដោរឆ្លង្ (COVID-១៩) ។ ភាន ក់ង្ហរដទសចរណ៍្តមអុិ្ធ្រដណ្ត្ដូចជា
អ័រប ីស(Orbitz )្ិង្គ្តខវ  លឡូសុីធ្(ីTravelocity )បា្ជ្បួគ្បទះ្ូវការធ្លល ក់ចុះរួរឱ្យកត់្សមាគ ល់បំផុ្សត្ជាមួយ្ឹង្
ការលក់ត្ចិជាង្ ២០,៥ ភាររយ។ 

Airlines Cruise lines Hotels OTAs Rental cars 

មកោទី៧ដល់១៣ ៥.៦% 0.៦% ៧.៥% ២.១% 

មកោទី១៤ដល់២០  ៣.២% ៣.១% ១១.៦% ១៦.៦% 

២១២ ២០៧ ២២០ ២១២ ២០១ ២០៤ ២១៥ ២២០ ២១៧ ២១១ ២៨២ 

៣៣០៧ 

៦៦៤៨ 

០ 
១០០០ 
២០០០ 
៣០០០ 
៤០០០ 
៥០០០ 
៦០០០ 
៧០០០ 

កា
រទ
មទ

រសំ
ណ្
ង្ធ្ល

នា
ោ ប់
រង្
ដព
ល
គាម
្

កា
រង្ហ
រដធ្
េរីចិ
ជា
ពា
្់នា

ក់ 

ចំ្ួ្អនក… 
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Airlines Cruise lines Hotels OTAs Rental cars 

មកោទី២១ដល់២៧ ៤.៩% ១៤.4% ១២.១% -0.៤% 

មកោទ២ី៨ដល់ទ៣ីកុមភះ -៥.៧% -៣.៩% ៦.២% -១.៩% 

កុមភះទ៤ីដល់១០  -៤% -១២.២% ៤.៦% ៩.១% 

កុមភះទ១ី១ដល់១៧  0.៥% -១១.១% ៧.៦% ៧.៨% 

កុមភះទ១ី៨ដល់២៤  -៧.៤% -៦.៤% ៣.៤% -៦.២% 

កុមភះទ២ី៥ដល់២មិនា -១៦.៥% -១៤.៩% -0.៦% -២0.៥% 

 



 
គ្បភព៖https://www.statista.com/statistics/1107247,Published by Erin Duffin, Mar 30, 2020 

៥.៦០% 

៣.២០% 

៤.៩០% 

-៥.៧០% 

-៤% 

០.៥០% 

-៧.៤០% 

-១៦.៥០% 

០.៦០% 

៣.១០% 

១៣.៤០% 

-៣.៩០% 

-១២.២០% 

-១១.១០% 

-៦.៤០% 

-១៤.៩០% 

៧.៥០% 

១១.៦០% 

១២.១០% 

៦.២០% 

៤.៦០% 

៧.៦០% 

៣.៤០% 

-០.៦០% 

២.១០% 

១៦.៦០% 

-០.៤០% 

-១.៩០% 

៩.១០% 

៧.៨០% 

-៦.២០% 

-២០.៥០% 

-២៥% -២០% -១៥% -១០% -០៥% ០០% ០៥% ១០% ១៥% ២០% 

មកោទី៧ដល១់៣ 

មកោទី១៤ដល២់០  

មកោទី២១ដល២់៧ 

មកោទី២៨ដលទ់៣ីកុមភះ 

កុមភះទី៤ដល១់០  

កុមភះទី១១ដល១់៧  

កុមភះទី១៨ដល២់៤  

កុមភះទី២៥ដល២់មិនា 

Rental cars

OTAs

Hotels

Cruise lines
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ឯកសារយោង៖ 

១.http://www.rfi.fr/km/general/20200210 (ចុះផ្សាយដៅហងៃ: 10/02/2020 - 09:14ខកខគ្បហងៃ: 10/02/2020 

- 16:56), ,ដោយ៖ឆ្្ ឌ្ណីា                                                
២.https://www.business-cambodia.com/,March 26,2020កា្់ ោោ  (Financial Writer)           
៣.https://khmer.voanews.com/a/covid, 02 ដមសា 2020,ពិ្ សីុសុវណ្ណ         
៤.https://khmer.voanews.com/a/asian-01 ដមសា 2020                                                          
៥.https://www.statista.com/topics/6139/covid-,Published by Erin Duffin, Apr 3, 2020                                     
៦.https://www.statista.com/statistics, Published by Erin Duffin, Apr 04, 2020                                                                                    
៧. https://www.statista.com/statistics/1107272/covid-19Published by Erin Duffin, Mar 26, 2020                                                          
៨. https://www.statista.com/statistics/1107247Published by Erin Duffin, Apr 2, 2020                                                                          
៩. https://www.statista.com/statistics/110724, Published by Erin Duffin, Mar 30, 2020 
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