สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC)
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
กัมพูชาส่งออกภายใต้ GSP และ FTA เพิ่มร้อยละ 6.45 ใน 10 เดือนแรกของปี 2019
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2019 กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาแถลงว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2019 กัมพูชา
มีการส่งออกภายใต้ General Systems of Preferences (GSPs) และข้อตกลงการค้าเสรี เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.45
โดยมีมูลค่า 10.81 พันล้านเหรียฐสหรัฐฯ ประกอบด้วย การส่งออกเสื้อผ้ามูลค่า 6.4 พันล้านเหรียฐสหรัฐฯ สิ่งทอ
มูลค่า 40 ล้านเหรียฐสหรัฐฯ รองเท้ามูลค่า 905 ล้านเหรียฐสหรัฐฯ ข้าวมูลค่า 286 พันล้านเหรียฐสหรัฐฯ และ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มูลค่า 3.17 พันล้านเหรียฐสหรัฐฯ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกโดยรวม
จะเติบโตในอัตราร้อย 10 ภายในสิ้นปี
การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก กัมพูชามีการปรับตัวให้มีความหลากหลายด้านสินค้าและตลาดส่งออก มีการ
ใช้สิทธิประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับ กลุ่ม
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ผ่านข้อตกลงการค้าเสรี
ระดับภูมิภาค
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC)
Weekly News Update
Cambodia’s exports increase 6.45 percent under GSPs and FTA during the first 10 months of 2019
On December 19, 2019, the Ministry of Commerce has released that Cambodia’s exports increases 6.45
percent under General Systems of Preferences (GSPs) and free trade agreements, were valued at $10.81 billion
during the first 10 months of 2019, included the exports of garments were worth $6.4 billion, textiles were
valued at $40 million, footwear at $905 million, rice at $286 million, and other products amounted to $3.17
billion. The Ministry of Commerce estimates that the overall exports value will grow at the rate of 10 percent
by the end of the year.
The increase in exports was due to Cambodia has adapted to be diverse in markets, integrate into the
Asean framework, as well as developing trade relations with Asian countries such as Japan, China, South Korea,
Australia, New Zealand and India through regional free trade agreements.
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