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ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 86 : เดือนเมษายน 2561 (2 – 6 เมษายน 2561)
อิสราเอลร้องขอการยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าเหล็กของสหรัฐฯ
กระทรวงเศรษฐกิจ และอุ ต สาหกรรม (Ministry of Economy and Industry, Foreign
Trade Administration) ของประเทศอิ ส ราเอลได้ ร้ อ งขอไปยั ง หน่ ว ยงานด้ า นการค้ า ของสหรั ฐ ฯ
(International Trade Administration, Department of Commerce) ในประเด็ น การขอยกเว้ น ภาษี
นาเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากประเทศอิสราเอลที่ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยให้เหตุผลว่ามูลค่าการ
ส่งออกสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของประเทศอิสราเอลไปยังสหรัฐฯมีจานวนเพียงเล็กน้อย ประมาณ 25
ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต่อ ปี และไม่ท าให้ เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมเหล็ กภายในประเทศสหรัฐ ฯ ได้ รับ
ผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การจากัดการส่งออกสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากประเทศอิสราเอลไป
ยังตลาดประเทศสหรัฐฯ และการกาหนดภาษีนาเข้าในระดับอัตราที่สูงของสินค้ากลุ่มดังกล่าวจากสหรัฐฯ จะ
ส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศอิสราเอล
จานวนมาก
ทั้งนี้ มาตรการจัดเก็บภาษีนาเข้า สาหรับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของประเทศสหรัฐฯ ถูก
กาหนดขึ้นเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศจากการนาเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิ เนียมจานวน
มหาศาลจากตลาดโลกโดยเฉพาะจากประเทศจีน โดยมีการกาหนดภาษีศุลกากรสาหรับสินค้าเหล็ก ในอัตรา
ร้อยละ 25 และสาหรับสินค้าอลูมิเนียมในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างถาวร
ในเดื อ นพฤษภ าคม 2 5 61 ทั้ ง นี้
ส าหรั บ 6 ประเทศ อั น ประกอบไป
ด้วยประเทศแคนาดา เม็กซิโก บราซิล
เก า ห ลี ใ ต้ อ า ร์ เย น ติ น า แ ล ะ
ออสเตรเลี ย จะได้ รับ การยกเว้น จาก
มาตรการด้ านภาษี ศุ ล กากรดั งกล่ า ว
อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ในลั ก ษณะเป็ น การ
ชั่วคราว ซึ่งอาจมีเหตุผ ลบางประการ
ในด้านการค้าต่างตอบแทนสาหรับแต่ละประเทศดังกล่าวข้างต้น สาหรั บกรณีของประเทศอิสราเอล โอกาสที่
จะได้รับการพิจารณายกเว้นจากมาตรการภาษีศุลกากรในสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐฯ อาจใช้เวลา
ในการพิจารณาหลายสัปดาห์
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สมาคมอุตสากรรมเหล็กแห่งประเทศอิสราเอล (The Israel Metal Industries Association) ได้ออกมาระบุ
ว่าประมาณ 50 – 60 บริ ษั ท ในประเทศอิ ส ราเอลจะได้ รับ ผลกระทบจากภาษี น าเข้ าสิ น ค้ าเหล็ ก และ
อลูมิเนียมของสหรัฐฯ ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกของสินค้าเหล็กจากประเทศอิสราเอลไปยังประเทศสหรัฐฯ ในปี
2017 ประมาณ 21 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และมูลค่าการส่งออกในสินค้ าอลูมิเนียมไปยังประเทศสหรัฐฯ
ประมาณ 3 – 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และประเทศสหรัฐฯ ควรยกเว้นการเก็ บภาษีศุลกากรในสินค้ากลุ่ม
ดังกล่าวจากการส่ งออกของประเทศอิสราเอลเพื่อเห็ นแก่ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างประเทศทั้งสอง
นอกจากนี้ สถานเอกอั ค รราชทู ต อิ ส ราเอลในกรุ ง วอชิ งตั น และ the American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC) ได้ดาเนินการในทานองเดียวกันกับ กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
อิสราเอล
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 02/04/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
จากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ส่งสัญญาณไฟเขียวให้แก่มาตรการเรียกเก็บภาษีนาเข้าสินค้าเหล็ก
จากทุกประเทศร้อยละ 25 และสินค้าอลูมิเนียมร้อยละ 10 เพื่อให้การนาเข้าเหล็กของสหรัฐฯ มีปริมาณ
ลดลงประมาณ 13 ล้านตัน และกระตุ้นอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น ธุรกิจยานยนต์และก่อสร้าง ให้หัน
มาใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ประเทศที่จะได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ บราซิล
เกาหลีใต้ รัสเซีย ตุรกี และญี่ปุ่น ซึ่งมีปริมาณการส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐฯ สูงมากถึง 15 ล้านตัน หรือคิด
เป็น 40% ของปริมาณนาเข้าเหล็กทั้งหมด
ทั้งนี้ ในส่วนผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย หน่วยงาน Economic Intelligence Center
(EIC) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่าปริมาณส่งออกเหล็กของไทยไปยังสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง 2 แสน
ตัน หรือร้อยละ 9 ของปริมาณเหล็กส่งออกทั้ง หมดของไทย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากสหรัฐฯ
ไม่ได้เป็ น ตลาดหลั กในการส่ งออกเหล็ กหลั กของไทย และกลุ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์ เหล็ กของไทยที่ คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ ท่อเหล็กเชื่อมตะเข็บ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เหล็กแผ่นเคลือบ และเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งคิดเป็น
มูลค่าส่งออกโดยรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 0.07 ของมูลค่าส่งออกสินค้าและ
บริการทั้งหมดของไทยในปี 2560 นอกจากนี้ EIC แนะนาผู้ ประกอบการไทยหาตลาดส่ งออกใหม่ ไปยัง
ประเทศฟิลิปปินส์และกัมพูชาที่มีแนวโน้มการนาเข้าสินค้าเหล็กขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของ
ภาคก่อสร้าง
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นอกจากนี้ ควรพิจารณาผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศไทย ซึ่ง
น่าจะมีเหล็กจากกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐฯ ส่งออก
มายังตลาดประเทศไทย โดยเฉพาะเหล็กกึ่งสาเร็จรูปจากรัสเซีย เหล็กเส้นจากตุรกี และลวดเหล็กจาก
จีน (ที่มา : the standard มีนาคม 2561)
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
2 เมษายน 2561
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