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ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
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นโยบายยกเลิก import tariff & import quotas สินค้าเนยของอิสราเอล
รัฐ บาลของประเทศอิส ราเอลมี แ นวนโยบายที่ จ ะ
ยกเลิ กการเก็บภาษี นำเข้าของสิ น ค้าเนยและไม่มี
การกำหนดโควตาการนำเข้าสินค้าเนยในปี 2020
โดยได้รับการอนุมัติจาก Ministry of Justice ของ
ประเทศอิสราเอลเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อย่ า งไรก็ ต าม มาตรการยกเลิ ก ภาษี น ำเข้ า และ
โควตานำเข้าของสินค้าเนยมายังประเทศอิสราเอล
ดังกล่าวยังคงต้องได้รับการยินยอมอย่างเป็ นทางการจาก Ministry of Finance ของประเทศอิสราเอลก่อน
ทั้งนี้ ในภาคส่ วนของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องของประเทศอิส ราเอลและ Ministry of Agriculture and Rural
Development ของประเทศอิส ราเอลได้แสดงความไม่เห็ น ด้วยกั บมาตราการดังกล่ าวด้ว ย อย่างไรก็ตาม
Ministry of Finance ของประเทศอิสราเอล มีท่าทีในการสนับสนุนในเรื่องนี้
ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่จะต้องได้ข้อสรุปในเรื่องนโยบายของรัฐบาลประเทศอิสราเอลเกี่ยวกับการ
กำหนดให้ ผู้นำเข้าสิ นค้าเนยจะต้องขายสิ นค้าเนยนำเข้าในราคาคงที่ ตามที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการด้านราคาสินค้าประเทศอิสราเอล และการพิจารณาเพิ่มเติมว่าสินค้าเนยที่ผลิต
ภายในประเทศอิสราเอล และสินค้าเนยที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ สินค้าใดหรือสินค้าทั้ง 2 ประเภท จะถูก
จัดอยู่ในสินค้าที่ต้องควบคุมราคา (price – controlled) หรือไม่ในอนาคต
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากสถานการณ์การขาดแคลนสินค้าเนยซึ่งผลิตภายในประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องใน
ตลาดอิสราเอลตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 ที่ผ่านมา ประกอบกับสินค้าเนยของประเทศอิสราเอลมีมาตรการทาง
การค้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีศุลกากรสินค้าเนยนำเข้าจากต่างประเทศในอัตราที่ค่อนข้างสูง
กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอลจึงได้มีข้อเสนอการยกเลิกจัดเก็บภาษีศุลกากรนำเข้า
สำหรับสินค้าเนยจากต่างประเทศและมีการเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในตลาดสินค้าเนยของ
ประเทศอิสราเอลมีการใช้มาตรการระบบโควตาสินค้าสำหรับผู้ ผลิตสินค้าภายในประเทศและการใช้ระบบ
ควบคุมราคาสินค้าอีกด้วย โดยที่ข้อเสนอของกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอลระบุว่า
การจัดสรรระบบโควตาสินค้าเนยภายในประเทศเป็นการสร้างการบิดเบือนทางการค้าในตลาด และการยกเลิก
ระบบโควตาและภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเนย จะทำให้เกิดการเปิดตลาดสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าจาก
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ต่างประเทศ และเป็นการป้องกันการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานซึ่งการผลิตสินค้ามีไม่เพียงพอ
สำหรับการบริโภคในตลาดภายในประเทศอิสราเอล นอกจากนี้ การเปิดตลาดสินค้าเนยนำเข้าจากตลาดโลก
ด้วยการยกเลิ กภาษีน ำเข้าจะแก้ปัญ หาการขาดแคลนสิ นค้าเนยในตลาดอิส ราเอล และยังเป็นการเพิ่มการ
แข่งขันทางการค้าซึ่งนำไปสู่ผลประโยชน์ของผู้บริโภคสินค้าเนื่องจากสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง โดยที่
ในปั จจุบัน ภาษีน ำเข้าของสินค้าเนย (consumer use / table butter) อยู่ที่อัตราร้อยละ 126 – 140 ซึ่ง
เป็นผลทำให้ ราคาสินค้าเนยที่ผู้บริโภคชาวอิสราเอลต้องจ่ายเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าและไม่
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมทางด้านราคาแต่อย่างใด ในขณะที่ภาษีนำเข้าของสินค้าเนย (industrial butter) อยู่
ที่อัตราร้อยละ 144 – 160 ทั้งนี้ ในภาคการผลิตสินค้า dairy product ของประเทศอิสราเอลมีการกำหนด
ระเบี ย บและมาตรการค่ อ นข้ า งมาก โดยที่ รั ฐ บาลอิ ส ราเอลได้ ก ำหนดระดั บ ราคาสิ น ค้ า ที่ มี ก ารผลิ ต
ภายในประเทศ เช่น ราคาค้าปลีกนม เป็นต้น สาเหตุของการขาดแคลนสินค้าเนยในตลาดอิสราเอลแต่ไม่มีการ
ขาดแคลนของสิ น ค้ าชนิ ด อื่ น ในหมวดสิ น ค้ า dairy product ซึ่ งมี ก ารควบคุ ม ด้ า นราคาเช่ น กั น เนื่ อ งจาก
กระบวนการผลิตสินค้าเนยต้องใช้ไขมันส่วนบนของนมในปริมาณจำนวนมาก ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลมีแนวคิด
ที่ว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนสินค้าเนยภายในประเทศเมื่อหลายปีที่แล้ว โดยใช้แนวทางการเพิ่ม
ปริมาณโควตาสำหรับสินค้าเนยที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของตลาดสินค้าเนย
ในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาเป็นสำคัญ และผู้นำเข้าสินค้าของอิสราเอลไม่เห็นถึงกำไรจากการ
นำเข้าสินค้าและจำหน่ายในราคาตามที่รัฐบาลกำหนดภายในประเทศ
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper, 10/02/2020
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
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