สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC)
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
สหภาพยุโรปให้เวลากัมพูชา 1 เดือน ชี้แจงแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ก่อนพิจารณาระงับการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าภายใต้ระบบ Everything But Arms (EBA)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรป ได้จัดทำรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา ส่งให้กับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไข ภายในระยะเวลา 1
เดือน หลังจากนั้นจะพิจารณาว่าจะมีการระงับสิทธิพิเศษทางการค้า ภายใต้ระบบ Everything But Arms (EBA) หรือการ
อนุญาตให้ส่งออกสินค้าทุกชนิดยกเว้นอาวุธ โดยไม่เสียภาษีและปลอดโควต้าไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่ให้กับ
ประเทศกัมพูชาหรือไม่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
กัมพูชานับเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 จากระบบ EBA โดยสินค้ากัมพูชามีสัดส่วนมากถึง
ร้อยละ 18 ของการนำเข้าภายใต้ระบบ EBA ของสหภาพยุโรป ในปี 2561 ซึ่งกัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปมูลค่า
รวม 5.3 พันล้านยูโร ซึ่งร้อยละ 95 เป็นการส่งออกภายใต้ระบบ EBA โดยส่วนมากเป็นสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสิ่งทอมูลค่า
ประมาณ 4 พันล้านยูโร หรือสามในสี่ของสินค้าทั้งหมดที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป
ทั้งนี้หากกัมพูชาถูกระงับสิทธิพิเศษทางการค้า ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสิ่ง
ทอของกัมพูชา ซึ่งมีการจ้างงานมากกว่า 800,000 ราย มีมูลค่าการส่งออกกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และมี
สัดส่วนร้อยละ 40 ของ GDP ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของกัมพูชา
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC)
Weekly News Update
European Commission give 1 month for Cambodia to react a preliminary report before taking the
final decision on temporary suspension of trade preferences
On 12th November 2019, The European Commission sent a preliminary report to the authorities of
Cambodia to react or address human rights and labor rights concerns in Cambodia within one month. Then,
the Commission will finalize the report and take a decision in February 2020 on whether or not to
temporarily withdraw Cambodia’s tariff preferences.
Cambodia is the second-largest beneficiary of EBA trade preferences, accounting for over 18% of
all imports coming into the EU market under the EBA scheme in 2018 which Cambodia export to EU totaled
€5.3 billion, 95% of which entered the EU under the EBA preferences. Clothing and textiles account for
around three quarters of EU imports from Cambodia (€4 billion).
If European Commission decide to suspend of trade preference to Cambodia, this will be affect
direct to Cambodia Garment and Textile Industry which employ more than 800,000 workers and have export
value more than 70 percent of Cambodian total export, equal to 40 percent of GDP. Then, these may also
impact to Cambodian economy as a whole.
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