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                                       FTA อิสราเอล - เกาหลีใต้ เจรจาสิ้นสุดแล้ว 

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ

ประเทศอิสราเอล (Eli Cohen) ได้จัดงานพิธีสำหรับการสิ้นสุดเจรจาการค้า free trade agreement 

(FTA) ระหว่างประเทศอิสราเอลและเกาหลีใต้ ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะแปลกไปกว่าปกติเนื่องจากการจัดงาน

พิธีในลักษณะดังกล่าวจะมีขึ้นสำหรับเฉพาะเมื่อมีการลงนามในความตกลงฯ ระหว่างสองประเทศแล้ว 

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนมกราคม 2019  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ

ประเทศอิสราเอลได้มีการลงนามในข้อตกลงทางการค้ากับประเทศยูเครนแต่ไม่มีการจัดงานพิธีสิ้นสุด

เจรจาการค้าระหว่างประเทศอิสราเอลและยูเครนในครั้งนั้น 

 ทั้งนี้ การเจรจาข้อตกลงทางการค้า FTA ระหว่างประเทศอิสราเอลและเกาหลีใต้ได้มีการ

ดำเนินการมาร่วม 3 ปี โดยที่ประเทศเกาหลีใต้ยืนยันในการไม่รวมพ้ืนที่ในส่วน Judea Samaria Golan 

Heights และ East Jerusalem เข้าร่วมอยู่ในข้อตกลงทางการค้า FTA ซึ่งทำให้การปรับลดอัตราภาษี

ศุลกากรต่างๆ ไม่ครอบคลุมถึงการส่งออกสินค้าและบริการที่มีการผลิตจากบริษัทซึ่งมีที่ตั้งในเขตพ้ืนที่

ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ได้วางแผนการเดินทางอย่างเป็นทางการ

ไปประเทศเกาหลีใต้เพ่ือลงนามในข้อตกลงทางการค้า FTA ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเดินทางดังกล่าว

ไม่ได้เกิดข้ึน 

 จากรายงานของกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอล ระบุว่า

ข้อตกลงทางการค้า FTA ดังกล่าวจะทำให้ประเทศอิสราเอลมีขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าและ

บริการไปยังตลาดประเทศเกาหลีใต้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากภายหลังจากท่ีมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงฯ แล้ว 
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จะทำให้เกิดการปรับลดระดับอัตราภาษีศุลกากร ภาษีนำเข้า ของสินค้าและบริการจากทั้งสองประเทศ 

และมีการพัฒนาเพ่ิมขยายครอบคลุมในด้านอ่ืน เช่น การลงทุน และเรื่องมาตรฐานต่างๆ อีกด้วย      

พร้อมกันนั้น สินค้าและบริการซึ่งผลิตจากบริษัทที่มีที่ตั้งในพ้ืนที่ Judea Samaria Golan Heights และ 

East Jerusalem ไม่ได้ถูกครอบคลุมภายใต้ FTA concessions ต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการ

แข่งขันท่ีเป็นธรรม รัฐบาลอิสราเอลอาจมีมาตราการช่วยเหลือโดยงบประมาณภาครัฐต่อไป 

ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศอิสราเอล

และเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ 2.5 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้น

มากกว่าร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ของปี  2017 และมีการคาดการณ์ ว่า

ภายใต้ข้อตกลงทางการค้า FTA ดังกล่าว 

จะส่งผลให้มีมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างสองประเทศปรับเพ่ิมขึ้นกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยที่มี

การปรับลดภาษีศุลกากรของสินค้าที่ส่งออกจากประเทศอิสราเอลไปยังประเทศเกาหลีใต้ เช่น ปุ๋ย (จาก

ร้อยละ 6.5 คงเหลือร้อยละ 0) ไวน์ (จากร้อยละ 15 คงเหลือร้อยละ 0) สินค้าเครื่องสำอางบางประเภท 

(จากร้อยละ 6.5 คงเหลือร้อยละ 0) สินค้าทางการแพทย์บางประเภท (จากร้อยละ 8 คงเหลือร้อยละ 0) 

และในส่วนของสินค้าที่ส่งออกจากประเทศเกาหลีใต้ไปยังประเทศอิสราเอล มีการปรับลดภาษีศุลากรด้วย

เช่นกัน อธิ ยานพาหนะ (จากร้อยละ 7 คงเหลือร้อยละ 0) ตู้เย็นและเครื่องแช่เย็น (จากร้อยละ 12 

คงเหลือร้อยละ 0) เครื่องจักรกล (จากร้อยละ 12 คงเหลือร้อยละ 0) เป็นต้น 
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  ทั้งนี้ ประเทศเกาหลีใต้ได้มีกาจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆ แล้วจำนวน 15 ประเทศ รวมทั้ง
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป อินเดีย และจีน ในขณะที่ประเทศอิสราเอลได้มีการจัดทำ FTA กับกลุ่มประเทศและ
ประเทศต่างๆ จำนวน 7 แห่ง เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป แคนาดา เม็กซิโก EFTA (ไอซ์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ 
นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์) Mercosur (บราซิล อาร์เยนตินา ปารักวัย อุรุกวัย) และตุรกี นอกจากนี้ ได้มีการ
ลงนาม FTA แล้วอีกจำนวน 3 ประเทศ และรอการ ratification ได้แก่ โคลอมเบีย ปานามา และยูเครน 
  ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของอิสราเอล โดยในปี 2018 ประเทศ
เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอยู่ในลำดับที่ 11 และเมื่อมองในกลุ่มประเทศเอเชีย ประเทศเกาหลีใต้อยู่ในลำดับที่ 4 รองจาก
จีน อินเดีย และญี่ปุ่น โดยที่ในปี 2019 (ม.ค. - มิ.ย.) มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศประมาณ 1.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยที่มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 30 (373 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และมูลค่าการนำเข้าปรับ  

เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 5 (755 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
โดยสินค้ากว่าร้อยละ 40 ที่ประเทศอิสราเอล
ส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้คือสินค้าประเภท 
measurement & inspection และสินค้ากว่า
ร้อยละ 40 ที่ประเทศอิสราเอลส่งออกไปยัง
ป ร ะ เท ศ เก า ห ลี ใ ต้ คื อ สิ น ค้ า ป ร ะ เภ ท 
automotives & spare parts 
 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ                  
ณ กรุงเทลอาวีฟ 

                            
กันยายน 2562 
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