ผลพวงจำกกำรลดภำษีช่วยเพิ่มโรกำสเปิดตลำดสินน้ำเกษตรจำกรรสเตรเลีย
นาย David Littleproud รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าของออสเตรเลีย
เปิดเผยว่า ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เกษตรกรออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์ จากการลดหรือ
ยกเว้นภาษีน้าเข้าภายใต้ความตกลง Trans Pacific Partnerships and the China-Australia Free Trade
Agreement (ChAFTA) ส้ าหรั บ สิ น ค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังจีน โดยสิ นค้าที่ส้ าคัญ ได้แก่ ไวน์ ผั กผลไม้สด
สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์จากนมบางรายการ ท้าให้ผู้บริโภคจีนสามารถซือหาสินค้าออสเตรเลียได้ในราคา
ที่ถูกลง ความตกลง ChAFTA ส่ งผลให้ ภ าคการส่ งออกของออสเตรเลี ยเติบโตอย่างมีนัยส้ าคัญตลอดช่วง
12 เดื อ นที่ ผ่ า นมา โดยมี ก ารส่ ง ออกเนื อวั ว เพิ่ ม ขึ นร้ อ ยละ 34.5 มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ นเป็ น 1 พั น ล้ า นเหรี ย ญ
ออสเตรเลีย (ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท) การส่งออกไวน์เพิ่มขึนร้อยละ 65.1 ท้าให้มูลค่าเพิ่มเป็น 982.7
ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท) ผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึนร้อยละ 38 ท้าให้มูลค่าเพิ่มเป็น
818.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท) และส้มพันธุ์ Navel เพิ่มขึนร้อยละ 57.5 และ
มูลค่าเพิ่มขึนเป็น 87.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 2.2 พันล้านบาท)

ในขณะที่ความตกลง Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific
Partnership (CPTPP) ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรออสเตรเลีย
สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังแคนาดาเพิ่มขึนตามโควต้าใหม่ สามารถส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นได้มากขึน
และไม่จ้าเป็นต้องเผชิญการเก็บภาษีส้าหรับเนือแกะและเนือหมูที่ส่งออกไปยังเม็กซิโก การท้าความตกลง
เหล่านีท้าให้เกษตรกรออสเตรเลียมีทางเลือกในการส่งสินค้า ออกไปยังประเทศต่างๆ ได้หลากหลายยิ่งขึน
โดยไม่จ้าเป็นต้องยึดติดอยู่เฉพาะซุปเปอร์มาเก็ตในประเทศออสเตรเลียเอง ออสเตรเลียมีการส่งออกสินค้า
เกษตรไปยังประเทศในกลุ่ม CPTPP มูลค่ากว่า 12.5 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 3.1 แสนล้าน
บาท) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 4 ของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรทังหมดของ
ประเทศ
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ตังแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา เกษตรกรออสเตรเลีย ยังได้รับการลดภาษีถึง
2 ต่อภายในระยะเวลาเพียง 3 วัน โดยในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ได้รับการลดภาษีจากการที่ความตกลง
มีผลบังคับใช้ และได้ลดภาษีแบบขันบันไดประจ้าปีในวันที่ 1 มกราคม 2562 ในประเทศที่มีการให้สัตยาบัน
ภายใต้ CPTPP แล้ว (ส้าหรับญี่ปุ่นจะเริ่มลดภาษีขันที่ 2 ในวันที่ 1 เมษายน 2562)
การให้สัตยาบันของออสเตรเลียภายใต้ความตกลง CPTPP ส่งผลให้ออสเตรเลียได้รับการลด
ภาษีตังแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ในประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ และการลด
ภาษีต่ออีกรอบในแคนาดา เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ในวันที่ 1 มกราคม 2562 (ส้าหรับญี่ปุ่นจะลด
ภาษีขันที่ 2 ในวันที่ 1 เมษายน 2562) ออสเตรเลียยังได้รับประโยชน์จากการลดภาษีส้าหรับตลาดเวียดนาม
ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ความตกลง CPTPP เริ่มมีผลบังคับใช้กับเวียดนาม ตังแต่มกราคม
2562 เป็นต้นมา รัฐบาลออสเตรเลีย สามารถด้าเนินการเปิดตลาดหรือ ได้ส่วนแบ่งตลาดคืนมาส้าหรับ สินค้า
เกษตรของตนในตลาดส้าคัญๆ ถึง 92 รายการ และยังสามารถเพิ่มหรือรักษาตลาดเดิมไว้ ได้อีกจ้านวน 87
รายการ
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ออสเตรเลียให้ความส้าคัญกับการจัดท้าความตกลงเสรีทางการค้าเป็นอย่างมาก และได้รับ
ประโยชน์จากความตกลงเหล่านันสูงด้วยเช่นกัน ขณะนี ออสเตรเลียจัดท้าความตกลงเสรีทางการค้าส้าเร็จแล้ว
กับหลายประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไทย ชิลี มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน
(ภายใต้กรอบ ASEAN-Australia-New Zealand หรือ AANZFTA) รวมถึงแคนาดา เม็กซิโก และเวียดนาม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ CPTPP ความตกลงที่มีการลงนามแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย เปรู
และประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 8 ประเทศภายใต้กรอบ Pacific Agreement on Closer Economic Relations
(PACER) Plus และที่ก้าลังเจรจาอยู่อีก 7 ความตกลง เช่น สหภาพยุโรป อินเดีย กลุ่มประเทศในตะวันออก
กลาง กลุ่มประเทศพันธมิตรแปซิฟิก ฯลฯ นอกจากนี ออสเตรเลีย มีความพยายามจะเปิดการเจรจาเพื่อท้า
ความตกลงกั บ สหราชอาณาจั ก ร จะเห็ น ได้ ว่ า หากการเจรจาทุ ก ความตกลงเสร็ จ สิ นและมี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ออสเตรเลียน่าจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบด้านภาษี ส้าหรับสินค้าเกษตรมากที่สุดในโลก สินค้าเกษตรส่วนใหญ่
ของออสเตรเลียเป็นสินค้ามูลค่าสูงและมีภาพลักษณ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย การผลิตสินค้าเกษตรของ
ออสเตรเลียมีต้นทุนสูงกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานและค่าขนส่งสินค้าเนื่องจากเป็นประเทศที่
อยู่ห่างไกลจากประเทศคู่ค้า อีกทังประเทศยังประสบสภาวะแห้งแล้งและไม่มีน้าเพียงพอต่อการท้าการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง ออสเตรเลียจึงจ้าเป็นต้องแสวงหาความได้เปรียบด้านภาษี รวมถึงการมีฤดูกาลที่ตรงข้ามกับ
ประเทศในซีกโลกเหนือ ไม่เน้นแข่งขันในสินค้าวัตถุดิบซึ่งมีราคาต่้าที่ต้องเน้นปริมาณและการผลิตที่ไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีสูง เนื่องจากมีผู้เข้าสู่ตลาดลักษณะนีได้ง่ายและตลอดเวลา ไทยจึงควรพิจารณาผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าต้องมีเอกลักษณ์ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีรายได้สูง และ
จ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อลดต้นทุนจึงจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ที่มำ: http://minister.agriculture.gov.au/littleproud/Pages/Media-Releases/Tariff-cuts-andbetter-access-for-Aussie-farmers-on-Jan-1.aspx
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