กำรเปิดตัวในตลำดออสเตรเลียของกุ้งจำกอำร์เจนตินำยังคลุมเครือ
ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งของอาร์เจนตินาหลายรายยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตการส่งออกกุ้ง
ไปยั งออสเตรเลี ย เนื่ องจากกระบวนการตรวจสอบสิ น ค้า กุ้งนาเข้ า ใช้เวลานาน และไม่แน่ใจว่ าสิ น ค้ า กุ้ ง
รูปแบบใดบ้างที่สามารถนาเข้าได้
กระทรวงเกษตรและทรั พ ยากรน าของออสเตรเลี ย (Department of Agriculture and
Water Resources) ประกาศระงับการนาเข้ากุ้งดิบทุกชนิดเมื่อเดือนมกราคม 2560 เนื่ องจากปัญหาการ
ระบาดของโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว และยกเลิกการระงับการนาเข้าดังกล่าวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรนาออสเตรเลียยอมรับใบรับรองสุขอนามัยของอาร์เจนตินา หลังจากการเจรจา
กับกระทรวงด้านธุรกิจด้านการเกษตรของอาร์เจนตินา ส่งผลให้สามารถนาเข้ าสินค้าประมงจากอาร์เจนตินา
ได้แล้ว จัดเป็นโอกาสทางธุรกิจสินค้าประมงของอาร์เจนตินา ต่อเนื่องจากการลดภาษีนาเข้ากุ้งของจีนด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกกุ้งอาร์เจนตินารวมถึงประเทศอื่นๆ ในอเมริกากลางยังเห็นว่า ออสเตรเลียเป็นตลาดที่
ทาธุรกิจได้ยากเนื่องจากมีความเข้มงวดด้านการนาเข้ามาก
ผู้ส่งออกกุ้งอาร์เ จนตินาเห็นว่า ทางการออสเตรเลียกาหนดให้ตรวจวิเคราะห์ สินค้าหลาย
รายการ ทังโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลือง และดูเหมือนจะอนุญาตนาเข้าเฉพาะกุ้งปอกเปลือกและชักไส้
เท่านัน ผู้ส่งออกบางรายเห็นว่าข้อกาหนดด้านสุขอนามัย ของออสเตรเลียมีความยุ่งยากซับซ้อน การอนุญาต
น าเข้ า เฉพาะกุ้ ง ปอกเปลื อ กต้ อ งใช้ แ รงงานคนผลิ ต ซึ่ ง อาร์ เ จนติ น ามี ค่ า จ้ า งแรงงานสู ง บางรายเห็ น ว่ า
การเปิดตลาดของออสเตรเลียเป็น เรื่ องการตลาดระดับประเทศมากกว่า การตังอยู่พืนฐานของข้อเท็จจริง
การที่กาหนดให้ต้องตรวจสอบโรคกุ้งหลายโรค ทาให้ผู้นาเข้า ไม่อยากจ่ายเงินค่าสินค้าจนกว่าจะแน่ใจว่า สินค้า
ผ่านการตรวจสอบและพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านัน ในขณะที่ผู้ส่งออกเองก็ไม่อยากส่งสินค้าจนกว่า
จะได้รับเงินค่าสินค้าเสียก่อน ผู้ส่งออกอาร์เจนตินาหวังว่ากระบวนการนาเข้าจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไร
ก็ตาม สินค้าที่พวกเขาได้รับการสั่งซือขณะนี มีแต่สินค้ากุ้งปอกเปลือกแล้วเท่านัน ผู้ส่งออกอาร์เจนตินาเห็นว่า
ตลาดอื่นๆ เช่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และจีนมีความต้องการกุ้งหักหัวเพิ่ มมากขึน และดูเป็นตลาด
ที่น่าสนใจมากกว่า และหากบราซิ ล เปิ ดตลาดด้วยแล้ว จะเป็นตลาดที่มีราคาดีและเป็นประเทศใกล้ เ คี ยง
ซึ่งจะเป็นตลาดที่เติบโตได้อย่างไม่มีขีดจากัด เช่นเดียวกับที่เป็นตลาดที่ดีมากสาหรับปลาเฮก (Hake) ผู้ส่งออก
อาร์เจนตินาบางรายมองไม่เห็นอนาคตสาหรับกุ้งในตลาดออสเตรเลีย
หลังจากการยกเลิกการระงับการนาเข้าเป็นการชั่วคราวตังแต่ 6 กรกฎาคม 560 เป็นต้นมา
ยังต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน กว่าที่ประเทศผู้ส่งออกบางประเทศจะมั่นใจว่าสินค้าจากประเทศ
ตนสามารถปฏิบั ติตามข้อกาหนดของออสเตรเลีย ได้ โดยข้อกาหนดใหม่กาหนดให้ ต้องมีการตรวจโรคกุ้ง
ด้วยเครื่องมือ PCR (Polymerase Chain Reaction) ที่ประเทศต้นทางก่อนการส่งออก รวมถึงต้องไม่มีการ
เปิดสินค้าก่อนจะมีการสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ แม้ว่าการค้า จะดาเนินต่อไปได้แล้วแต่ก็ยังไม่มากเท่าเดิม
อย่างไรก็ตาม พบว่ารู ปแบบการนาเข้าสินค้าเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่เป็นการนาเข้ากุ้งต้มเสียมากกว่า
สิ่ งส าคัญที่ถูกจั บ ตามองขณะนี คื อการทบทวนการวิเ คราะห์ ความเสี่ ยงกุ้ ง นาเข้า (Import Risk Analysis)
ครังใหม่ ซึง่ คาดว่าจะใช้เวลาตลอดปี 2561 นีในการดาเนินการ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เผชิญขณะนีคือการจองคิวให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสินค้าที่นาเข้า
ปัจจุบันอาจต้องรอถึง 7 – 14 วัน เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบมากขึนและจากการที่กาหนดให้ต้องเพิ่ม
จานวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เห็นได้ชัดว่าอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วง
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ

1

เตรียมสินค้าสาหรับจาหน่ายช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ พิ่มขึนยังมาจากการเก็บรักษา
สิ น ค้ า การที่ ตู้ สิ น ค้ า ต้ อ งถู ก กั ก กั น ไว้ กระแสเงิ น สดหมุ น เวี ย นหยุ ด ชะงั ก ซึ่ ง ประเมิ น มู ล ค่ า การสู ญ เสี ย
ทางธุรกิจทั่วประเทศได้หลายสิบล้านเหรียญออสเตรเลีย
ผลิตภัณฑ์จากอาร์เจนตินาที่มีการนาเข้ามายังออสเตรเลียขณะนี ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ผ่าน
การผลิตในประเทศที่ออสเตรเลียให้การรับรองแล้ว เช่น จีน และมาเลเซีย แหล่งข่าวจากอาร์เจนตินากล่าวว่า
ผู้ประกอบการอาร์เจนตินามีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐของทังออสเตรเลียและอาร์เจนตินามาเป็นเวลา
7 เดือนแล้ว เพื่อให้ออสเตรเลียอนุญาตนาเข้าสินค้าที่แปรรูปในอาร์เจนตินาโดยตรง โดยต้องมั่นใจว่าสามารถ
ปฏิบั ติตามข้อกาหนดใหม่ที่เข้มงวดของออสเตรเลี ย ได้ทังหมด และออสเตรเลี ยให้ การรับรองหน่ว ยงาน
รับผิดชอบภาครัฐของอาร์เจนตินา ซึ่งได้แก่ Senasa ในการวิเคราะห์และออกใบรับรองสุขอนามัย
ผู้นาเข้าออสเตรเลียรายหนึ่งเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กุ้งที่
ผ่านการแปรรูปในอาร์เจนตินาตามข้อกาหนดใหม่ได้ส่งมาถึงออสเตรเลียทางเครื่องบิน โดยจะใช้เวลาประมาณ
2 สัปดาห์ในการวิเคราะห์เพื่อส่งให้ลูกค้า พิจารณา ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าสินค้าของอาร์เจนตินามีคุณภาพยอดเยี่ยม
และต่างจากกุ้งของประเทศอื่นๆ ซึ่งเนือนิ่มเกินไป ในขณะที่ผู้บริโภคต้องการกุ้งที่เนือกรอบ (Crunch) แม้ว่า
ออสเตรเลียจะห้ามนาเข้ากุ้งทังตัว แต่ก็สามารถนาเข้ากุ้งเนือชักไส้ (Peeled de-veined) และกุ้งเนือชักไส้
ไว้ ห าง (Peeled de-veined tail-on) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Cutlet ได้ กุ้ ง จากอาร์ เ จนติ น ามี ลู่ ท างแจ่ ม ใสมาก
ประเด็นปัญหาขณะนีคือเรื่องระยะเวลาดาเนินการขออนุญาตนาเข้า โดยที่ประเทศอื่นๆ ได้รับการรับรองหรือ
ได้รับอนุญาตนาเข้า ไปก่อนหน้า แล้ว สาหรับผู้นาเข้าแล้ว สิ่งสาคัญที่สุดคือ ราคาและคุณภาพ จากสถิติการ
นาเข้าพบว่า ช่วงมกราคม – กันยายน 2560 ยังไม่มีการนาเข้ากุ้งจากอาร์เจนตินา แต่ในเดือนตุลาคม 2560
มีการนาเข้าแล้วจานวน 38,330 กิโลกรัม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุด
มายังออสเตรเลีย ผู้ส่งออกกุ้งของอาร์เจนตินายังมีโอกาสขยายการส่งออกไปยังตลาดจีนด้วย จากการที่จีนเพิ่ง
ประกาศลดภาษีนาเข้ากุ้งและสินค้าประมงอื่นๆ

ทีม่ า: Opening of Australian market for Argentine Shrimp still unclear
https://www.undercurrentnews.com/2018/01/17/opening-of-australian-market-forargentine-shrimp-stillunclear/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=7fed81d267Asia_Pacific_roundup_Jan_19_2018&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e237fed81d267-92575565
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