
        27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 

สหรัฐอเมริกาก าหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดการน าเข้าไบโอดีเซลจากอินโดนีเซีย 

ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาออกค าวินิจฉัยเบื้องต้นและตัดสินใจก าหนดภาษีตอบโต้
การทุ่มตลาดการน าเข้าไบโอดีเซลน้ ามันปาล์มของอินโดนีเซียที่อัตราร้อยละ 50.71 พร้อมกับก าหนดภาษี        
ตอบโต้การทุ่มตลาดการน าเข้าไบไอดีเซลจากถ่ัวเหลืองของอาร์เจนติน่าที่อัตราร้อยละ 54.36 – 70.05 

สหรัฐอเมริกาเลือกก าจัดผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลของอินโดนีเซียออกจากตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
รัฐบาลอินโดนีเซียให้เงินอุดหนุนการผลิตไบโอดีเซลผ่านโครงการไบโอดี เซล B10 B15 และ 20 ภายใต้
โครงการดังกล่าวดีเซลจะผสมกับเอสเตอร์ของกรดไขมัน หรือที่เรียกว่า fatty acid methyl ester ที่ได้จาก
น้ ามันปาล์ม ส่งผลให้อินโดนีเซียสามารถจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์ในตลาดสหรัฐอเมริกาใน
ราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด 

ตั้งแต่ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐอเมริกาเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้มีมาตรการป้องกันมากขึ้น โดยเริ่มตอบโต้การทุ่มตลาด 73 รายการ และตรวจสอบอากรตอบ
โต้ต่างๆ  เมื่อต้นปีนี้ผู้ผลิตไบโอดีเซลของสหรัฐอเมริกาได้ร้องเรียนว่า มีการทุ่มตลาดของไบโอดีเซลของ
อินโดนีเซียและอาร์เจนติน่าในตลาดสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า
สหรัฐอเมริกาน าเข้าไบโอดีเซลจากอินโดนีเซียปี 2559 เป็นมูลค่า 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีก าหนดออก            
ค าวินิจฉัยครั้งสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยค าวินิจฉัยครั้งสุดท้าย
โดยก าหนดอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มของอินโดนีเซียร้อยละ 
34.45 – 64.73 ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 41.06 – 68.28 ที่ก าหนดเบื้องต้นไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 
ในขณะที่อัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดการน าเข้าไบโอดีเซลจากถั่วเหลืองจากอาร์เจนติน่าอยู่ที่ร้อยละ 71.45 
– 72.28 สูงกว่าอัตราที่ก าหนดในเบื้องต้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งรัฐบาลอาร์เจนติน่าอาจน าเรื่องนี้เข้า 
WTO  

ผู้ส่ งออกของอินโดนี เซียสามารถจ าหน่ายไบโอดี เซลจากน้ ามันปาล์ม ในราคาที่ถูกในตลาด
สหรัฐอเมริกา เพราะรัฐบาลอินโดนีเซียให้เงินอุดหนุนการผลิตไบโอดีเซลผ่านโครงการไบโอดีเซล B10, B15 
และ B20 ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเพ่ือจ ากัดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงมายังประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม 
ก่อนหน้านี้กระทรวงการค้าของอินโดนีเซียย้ าว่า โครงการเงินอุดหนุนไบโอดีเซลส าหรับไบโอดีเซลที่จ าหน่ายใน
ตลาดอินโดนีเซียเท่านั้น ไม่ใช่ส าหรับไบโอดีเซลที่จ าหน่ายในต่างประเทศ 

ในวันเดียวกันอินโดนีเซียแพ้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อองค์การการค้าโลกในกรณีพิพาทข้อจ ากัดในการ
น าเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศสหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ โดยอินโดนีเซียได้ตั้งข้อก าหนด
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการน าเข้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก จากนิวซีแลนด์และ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากความกังวลด้านสุขภาพ มาตรฐานอาหารฮาลาล และการจัดการส่วนเกินในตลาด
ภายในประเทศชั่วคราว ทั้งนี้ นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาไดย้ื่นคดีต่อคณะกรรมาธิการองค์การการค้าโลกโดย
อ้างว่า การกระท าของอินโดนีเซียละเมิดข้อตกลงทางการค้า ในเดือนธันวาคม 2559 ได้ มีค าตัดสินลงโทษ
อินโดนีเซีย เป็นเหตุให้อินโดนีเซียยื่นอุทธรณ์ และผลการอุทธรณ์ตัดสินว่าอินโดนีเซียพ่ายแพ้   
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ผู้ผลิตไบโอดีเซลของอินโดนีเซียก าลังแสวงหาตลาดส่งออกใหม่หลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศภาษี
ตอบโต้การทุ่มตลาดการน าเข้าไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มจากอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า
อินโดนีเซียกล่าวว่า อินโดนีเซียส่งออกไบโอดีเซลไปยังสหรัฐอเมริกาปี 2559 เป็นมูลค่า 255.6 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 89.2 ของมูลค่าการส่งออกไบโอดีเซลของอินโดนีเซียทั้งหมด 

Paulus Tjakrawan ประธานสมาคมผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของอินโดนี เซีย (Apobi) กล่าวว่า                     
ผู้ส่งออกไบโอดีเซลของอินโดนีเซียได้หยุดส่งไบโอดีเซลไปยังสหรัฐอเมริกาแล้ว อินโดนีเซียมีก าลังการผลิตไบโอ
ดีเซลรวมทั้งสิ้น 12 ล้านกิโลลิตร ขณะที่ตลาดในประเทศอินโดนีเซียบริโภคเพียงปีละ 3 ล้านกิโลลิตร ดังนั้น  
อินโดนีเซียจึงต้องหาตลาดส่งออกใหม่ที่สามารถทดแทนการส่งออกไบโอดีเซลไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างเช่น 
ตลาดจีน และอินเดีย 

สหรัฐอเมริกาก้าหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของไบโอดีเซลจากน ้ามันปาล์มของอินโดนีเซียในอัตรา
ที่สูง ท้าให้อินโดนีเซียหยุดท้าการส่งออกไบโอดีเซลไปยังสหรัฐอเมริกา โดยต้องหาตลาดส่งออกรายใหม่แทน
การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งอินโดนีเซียสามารถผลิตไบโอดีเซลได้มากกว่าการบริโภคในประเทศถึง 4 เท่า 

นโยบายลดการพึ่งพาการน้าเข้าของรัฐบาลอินโดนีเซียน้าไปสู่กรณีพิพาททางการค้ากับประเทศต่างๆ 
รวมทั งประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับ Non-Tariff Barrier ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งอินโดนีเซียพยายามเร่งการผลิต
ในประเทศเพ่ือลดการน้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพ่ิมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ทั งนี  นโยบายของ
รัฐบาลอินโดนีเซียจะช่วยดุลการค้า และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ส่งผลกระทบเป็นกรณี
พิพาททางการค้ากับนานาประเทศ 
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