สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC)
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาคาดว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะขยายตัวร้อยละ 7 ในปี 2020
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) คาดว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2020 จะขยายตัวคงที่เฉลี่ยร้อยละ
7 ต่อปี โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.3 ขณะทีก่ ารส่งออกของกัมพูชาคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
การส่งออกเสื้อผ้าจะชะลอตัวลง จากสาเหตุที่สหภาพยุโรปอาจพิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้มาตรการ
EBA ของกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ทั้งนีก้ ารส่งออกเสื้อผ้าและสิ่งทอสำเร็จรูปในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2019 ยังขยายตัวร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผลมาจากส่งออกไปยังสหรัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการถูกตัด
สิทธิพิเศษภายใต้มาตรการ EBA ของกัมพูชา จะส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกของกัมพูชาไปยัง สหภาพยุโรป
สูงขึ้น จากการถูกเรียกเก็บ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 12.5 ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตามการตัดสิทธิ EBA จะมีผลบังคับใช้ หลังจากมีการพิจารณาตัดสิน อย่างน้อย 6 เดือน
การคาดการณ์นี้ เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดการณ์ว่าจะเริ่มฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้มีปัจจัยที่
เอื้ออำนวยต่อการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยว โดยกัมพูชาสามารถใช้ประโยชน์ จาก
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ทั้งนี้กัมพูชาตั้งเป้าที่จะสร้างสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในประเทศที่ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการลงทุน ส่งเสริมการกระจายตัวของตลาดส่งออก และผลักดันการ
ผลิตภายในประเทศ โดยมีการออกมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการเปิดตัวธนาคาร SME และออก
กฎหมายอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจหลายฉบับ
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC)
Weekly News Update
The National Bank of Cambodia forecasts Cambodia's conomy will grow by 7 percent
in 2020
The National Bank of Cambodia’s (NBC) predicted that the Cambodia’s real economic growth will
be maintained at an average 7 percent with the inflation rate of 2.3 percent in 2020. Cambodia’s exports
are expected to grow high. Even though, the exports of garments will slow down and the EU may decide
to withdraw the EBA preferential status from Cambodia in February 2020. The garments exports for the first
nine months of 2019 grew 12 percent which was on the back of strong growth in the US market. The loss
of the EBA will just increase the value of Cambodia’s export products to the European Markets because of
tariffs of around 0.1 percent to 12.5 percent according to the types of products.
The prediction is based on the projection of the recovery of the global economy which will
contribute to a favorable climate for exports, foreign direct investments, and the tourism sector while
Cambodia’s economy can also take a lot of advantages on its diversified-based growth and comprehensive
reform to support sustainable development. Cambodia is aiming at creating a better business environment
in the country to support investments, promoting diversification of the export market, and pushing domestic
production by measuring to reduce the production cost, launch the SME Bank, and facilitate doing business
in order to have the inflow of FDIs, the growth of construction and the tourism sector.
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