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Economic Intelligence Center (EIC)
กัมพูชาที่ไม่มี EBA... ยังน่ าลงทุนอยู่หรือไม่?
“I have already said that if they give us preferential access, it won’t make us rich. If they withdraw if from us,
it won’t make us dead. Do you understand this point? We are undertaking reforms to ensure that Cambodia’s
economy will not be affected by external factors.”
Source: Prime Minister Hun Sen (The Phnom Penh Post), March 2019

สิ ทธิ พิเศษ Everything But Arms (EBA) สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จกัมพูชาอย่างไร?
Everything But Arms หรือ EBA คือสิทธิพเิ ศษทางการค้าสูงสุดจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว (รูปที่ 1) ที่ยกเว้นการเก็บภาษี
นาเข้าและยกเลิกการกาหนดโควตานาเข้า ให้แก่สนิ ค้านาเข้าทีม่ แี หล่งกาเนิดมาจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ุด (Least
Developed Countries: LDCs) ซึ่ง รวมถึง กัม พูช าด้ว ย โดยครอบคลุ ม สิน ค้า ทุ ก ประเภทยกเว้น อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ LDCs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
สิทธิพเิ ศษ EBA จากสหภาพยุโรปเป็ นปจั จัยขับเคลื่อนสาคัญทีท่ าให้อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของกัมพูชาขยาย
ตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่มและรองเท้าซึง่ กลายเป็ นหัวใจสาคัญ
ของเศรษฐกิจกัมพูชา ด้วยมูลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า เพียงอย่างเดียวคิดเป็ น 40% ของเศรษฐกิจ
โดยรวมหรือคิดเป็ นแหล่งทีม่ าราว 2% ของการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ายัง
มีสดั ส่วนสูงทีส่ ุดถึง 75% ของการส่งออกทัง้ หมดในปี 2018 สร้างการจ้างงานให้กบั คนกัมพูชาราว 1 ล้านคน และยกระดับ
ความเป็ นอยู่ของคนกัมพูชาราว 33% ของประชากรทัง้ ประเทศพ้นจากความยากจนจากประมาณการของธนาคารโลก
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่มและรองเท้ามีแนวโน้มชะลอตัวในระยะข้างหน้า สะท้อนจากการขยายตัวของการ
ส่งออกเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าทีล่ ดลงจาก 30%YOY ในปี 2010 เหลือ 9.5%YOY ในปี 2017 และการลงทุนจากต่างชาติใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าทีม่ สี ดั ส่วนลดลงจาก 28% ในปี 2014 เหลือเพียง 4% ในปี 2018 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากความเป็ นไปได้ในการสูญเสียสิทธิพเิ ศษ EBA จากสหภาพยุโรปซึง่ เป็ นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
รูปที่ 1 : ระบบการให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากรเป็ นการทัวไป
่ Generalized System of Preferences (GSP)
ประเภท
สิทธิพเิ ศษ
กลุ่มประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษ
Standard GSP ลด/ยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้า 66% ของสินค้านาเข้าทัง้ หมด ประเทศกาลังพัฒนาทัง้ หมด
ประเทศกาลังพัฒนาทีม่ เี สถียรภาพ
GSP+
ยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้า 66% ของสินค้านาเข้าทัง้ หมด
ค่อนข้างเปราะบาง
EBA
ยกเว้นภาษีสนิ ค้านาเข้าทุกชนิดยกเว้นอาวุธและยุทโธปกรณ์ ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ (LDCs)
ทีม่ า : ข้อมูลจาก European Parliamentary Research Service
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การสูญเสียสิ ทธิ พิเศษ EBA จะกระทบต่อเศรษฐกิ จกัมพูชาอย่างไร?
แม้ว่าสิทธิพเิ ศษ EBA จะไม่มกี าหนดวันหมดอายุ แต่สหภาพยุโรปสามารถเพิกถอนสิทธิพเิ ศษนี้ได้ภายใต้ 3 หลักเกณฑ์ คือ
1) การตัดสิทธิรายประเทศ หากประเทศผูร้ บั ผลประโยชน์เลื่อนขัน้ จาการการเป็ นประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ
2) การตัดสิทธิรายประเทศ หากประเทศผู้รบั ผลประโยชน์ ละเมิดสิทธิมนุ ษยชนขัน้ ร้ายแรงภายใต้กฎหมายของ
สหประชาชาติ (Article 19) และ
3) การตัดสิทธิเป็ นรายสินค้า หากสินค้าจากประเทศผูร้ บั ผลประโยชน์สง่ ผลกระทบต่อผูผ้ ลิตและตลาดภายในของ
สหภาพยุโรป
ซึง่ ในกรณีของกัมพูชายังคงสถานะการเป็ นประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ุดตามเกณฑ์ของสหประชาชาติ แต่สหภาพยุโรปได้เริม่
กระบวนการถอนสิทธิพเิ ศษ EBA แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เนื่องจากปญั หาด้านสิทธิแรงงานทีม่ มี าอย่างยาวนานและ
ชัยชนะของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ในการเลือกตัง้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 ที่เป็ นไปอย่างไม่โปร่งใสและนาไปสู่การ
ปกครองแบบ “ระบบพรรคการเมือ งเดียว” ทัง้ นี้ ห ากรัฐ บาลกัมพูชาไม่มีการด าเนิน การแก้ไ ขปญั หาที่เ ป็ นรูปธรรมใน
ระยะเวลา 18 เดือน อาจทาให้กมั พูชาสูญเสียสิทธิพเิ ศษ EBA อย่างถาวรในเดือนสิงหาคม 2020 (รูปที่ 2)
รูปที่ 2 : กระบวนการถอนสิทธิพเิ ศษ EBA ของกัมพูชาจากสหภาพยุโรป
กุม าพันธ 2019
สหภาพยุ โรปเริม่ กระบวนการ
ถอนสิทธิพเิ ศษ EBA ของกัมพูชา

พ ศจิกายน 2019
สหภาพยุ โรปออกรายงานสรุปการ
ประเมินสถานการณ์ในกัมพูชา
สิงหาคม 2020
สหภาพยุ โรปถอนสิทธิพเิ ศษ EBA
ของกัมพูชาอย่ างเป็ นทางการ

สิงหาคม 2019
สหภาพยุ โรปสิน้ สุดการ
ประเมินสถานการณ์ในกัมพูชา

กุม าพันธ 2020
สหภาพยุ โรปประกาศการตัดสินใจ
ถอนสิทธิพเิ ศษ EBA ของกัมพูชา

ทีม่ า : ข้อมูลจาก European Parliamentary Research Service

รัฐบาลปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจกัมพูชาลงจากเดิม 7.1% เหลือ 6.5% ในปี 2020 โดยคานึงถึงกรณีท่ี
สิทธิพเิ ศษ EBA จากสหภาพยุโรปถูกเพิกถอน เศรษฐกิจกัมพูชาจะได้รบั ผลกระทบทีร่ ุนแรงจากการพึง่ พาเศรษฐกิจสหภาพ
ยุโรปในระดับสูง โดยเฉพาะสหภาพยุโรปเป็ นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดด้วยสัดส่วนกว่า 40% ของการส่งออกทัง้ หมดของ
กัมพูชาและกัมพูชาเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์จาก EBA ของสหภาพยุโรปสูงเป็ นอันดับสอง โดยสินค้าส่งออกสาคัญของกัมพูชาไป
ยังสหภาพยุโรปประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่ม (78%) รองเท้า (13%) และจักรยาน (6%) ซึง่ หากการถอนสิทธิพเิ ศษ EBA มีผล
บังคับใช้ สินค้าดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บภาษีทอ่ี ตั รา 12% 16% และ 10% ตามลาดับ ส่งผลให้ผสู้ ง่ ออกกัมพูชาเสียภาษีไม่ต่า
กว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และลดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมภิ าค นอกจากนี้ ข้าวอินดิกา
กัมพูชาก็ถูกเรียกเก็บภาษีแล้วในเดือนมกราคม 2019 ในอัตรา 175 ยูโรต่อตันในปี 2019 150 ยูโรต่อตันในปี 2020 และ 125
ยูโรต่อตันในปี 2021 เนื่องจากข้าวอินดิกากัมพูชาทาให้ราคาข้าวและส่วนแบ่งตลาดภายในของสหภาพยุโรปลดลงอย่างมาก
ส่งผลให้การส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปลดลงถึง 32%YOY ใน 6 เดือนแรกของปี 2019 ไม่เพียงเท่านี้ แนวโน้มการ
สูญเสียสิทธิพเิ ศษ EBA ทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ ยังทาให้นานาชาติชะลอการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่มและรองเท้าลดลงอย่างชัดเจน
ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีฮุน เซน กลับมีท่าทีแข็งกร้าวต่อการตัดสินใจของสหภาพยุโรป โดยมอง
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ว่ากัมพูชากาลังจะพ้นสถานะการเป็ นประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ุ ดในไม่ชา้ และจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้ไม่มสี ทิ ธิพเิ ศษ
EBA
กัมพูชาที่ไม่มี EBA ยังน่ าลงทุนหรือไม่?
การถอนสิทธิพเิ ศษ EBA จากสหภาพยุโรปอาจเป็ นปจั จัยเร่งการปฏิรูปเศรษฐกิจกัมพูชาภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
2015 – 2025 โดยรัฐบาลตัง้ เป้าปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ลดการพึง่ พาการส่งออกเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าให้เหลือเพียง
50% ภายในปี 2025 และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ทดแทน รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต
สินค้าทีม่ มี ูลค่าสูง และอุตสาหกรรมสนับสนุ นเพื่อทดแทนการนาเข้า เพิม่ ความหลากหลายของสินค้าส่งออก และเชื่อมต่อ
อุตสาหกรรมของกัมพูชาเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของภูมภิ าคในระยะต่อมา นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ซึง่ เป็ นหนึ่งในภาคธุรกิจหลักของกัมพูชา ด้วยการให้ระยะพักชาระภาษี 3-5 ปี
ความพยายามเพิม่ ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ทีเ่ อือ้ ต่อ
การทาธุรกิจ ได้แก่การยกเว้นภาษีสงู สุดถึง 9 ปี สาหรับธุรกิจทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากรัฐบาล และการให้สทิ ธิชาวต่
์ างชาติ
เป็ นเจ้าของธุรกิจได้ 100% ยังคงทาให้การลงทุนในกัมพูชามีความน่ าสนใจ โดยเฉพาะธุรกิจทีไ่ ทยมีความเชีย่ วชาญ ไม่ว่า
จะเป็ นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรับการบริโภค
ภายในประเทศทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกิดใหม่เหล่านี้ยงั มีโอกาสในการส่งออก สะท้อน
จากสัดส่วนการส่งออกสินค้าทีไ่ ม่ใช่เครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า ทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 2% ในปี 2008 เป็ นกว่า 20% ในปี 2018 และ
กัม พู ช ายัง คงได้สิท ธิพิเ ศษทางภาษี GSP จากสหรัฐ ฯ และญี่ปุ่ น ซึ่ง เป็ น ตลาดผู้บ ริโ ภคขนาดใหญ่ แ ละมีก าลัง ซื้อ สูง
ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วได้กลายเป็ นธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา จากจานวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จ ากการท่ องเที่ยวที่เ พิ่มขึ้นต่ อ เนื่ องเป็ น ตัวเลขสองหลัก ธุรกิจการท่องเที่ยวของกัมพูชายัง มี
ศักยภาพขยายตัวได้อกี ในระยะข้างหน้าทัง้ จากความน่ าสนใจของสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมจานวนมากทีย่ งั ไม่ได้รบั
การพัฒนาและโอกาสในหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตัวแทนท่องเทีย่ วและบริการขนส่ง
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