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-- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 36 : เดือนเมษายน 2560 (17 – 21 เมษายน 2560)
รัฐบาลอิสราเอลเพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ส่งออก

ในปี 2016 รั ฐ บาลของประเทศอิ ส ราเอลโดย Ministry of Economy and Industry ได้
ดาเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ส่งออกชาวอิสราเอลภายใต้ โปรแกรม Foreign Trade Administration
วงเงิน 60 ล้านเชคเกล (หรือประมาณ 562 ล้านบาท) และสาหรับปี 2017 รัฐบาลประเทศอิสราเอลกาหนดให้
มีการเพิ่มงบประมาณความช่วยเหลือแก่ผู้ส่งออกชาวอิสราเอล
ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ประกอบด้วย 3
โปรแกรม ได้ แ ก่ smart money program, international
projects and tenders fund และ infrastructure consortia
fund โดยที่ ผุ้ ส่ ง ออกชาวอิ ส ราเอลที่ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมทั้ ง 3
รายการข้างต้น จะได้รับการสนับสนุนในด้านการขยายตลาด
ส่งออกเป้าหมายทั่วโลกและสร้าง position ให้ปรากฏชัดเจน
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการส่ ง ออกของ
ประเทศอิสราเอลในอนาคต
ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกของประเทศอิสราเอลในปี 2016 เท่ากับ 92 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม Ministry of Economy and Industry ได้ตั้งค่าเป้าหมายมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการภายใน
ปี 2020 ไว้ที่มูลค่า 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจากข้อมูลของหน่วยงานระบุว่า ในปี 2016 มีบริษัทส่งออก
จานวน 240 บริษัท ได้ส่งใบสมัครเข้าร่ว มโปรแกรมจาก Foreign Trade Administration โดยมีใบสมัครของ
บริษัทจานวน 129 บริษัท ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโปรแกรม และใบสมัครของบริษัทอีกจานวน 111
บริษัทได้รับการปฏิเสธ ทั้งนี้ มีบริษัทจานวน 39 รายที่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากงบประมาณของโปรแกรมมีไม่
เพียงพอ
Ministry of Economy and Industry มีความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มขึ้นของงบประมาณโปรแกรม
จาก Foreign Trade Administration ในปี 2017 จะทาให้สามารถสนับสนุนบริษัทส่ งออกของอิสราเอลได้
เพิ่มขึ้น และระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าภาคอุตสาหกรรมสินค้าส่งออกที่มีการยื่นใบสมัครขอรับความช่วยเหลือจาก
Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
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Foreign Trade Administration คือ software และ communication ด้วยจานวน 58 ใบสมัคร รองลงมาคือ
electronics จานวน 22 ใบสมัคร สินค้าอุปโภคบริโภค จานวน 21 ใบสมัคร และสินค้าภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตร อาหารและเครื่องดื่ม จานวน 20 ใบสมัคร ทั้งนี้ บริษัทส่งออกอิสราเอลส่วนใหญ่ยื่นใบสมั ครภายใต้
โปรแกรม smart money program ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณของรัฐบาลจานวน 2 ปี
เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงตลาด การเจาะตลาดเป้าหมายและตลาดใหม่ และในปี 2016 มีจานวนบริษัทผู้ส่งออก
อิสราเอล จานวน 100 บริษัท ได้เข้าร่วม smart money program และได้รับเงินช่วยเหลือวงเงินรวม 48 ล้าน
เชคเกล (หรือประมาณ 450 ล้านบาท) โดยมีบริษัทผลิตสินค้าไวน์ที่ต้องการหาตลาดส่งออกแห่งใหม่ บริษัท
เกี่ยวกับการก่อสร้าง greenhouse ที่ใช้ต้นทุนไม่สูงในประเทศกลุ่มอาฟริกา และบริษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับ
โครงการ smart city ในสาธารณเช็ก ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้โปรแกรมดังกล่าว
ตลาดเป้าหมายที่บริษัทส่งออกอิสราเอลต้องการได้รับความช่วยเหลือภายใต้ Foreign Trade
Administration มากที่สุดคือตลาดประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยมีจานวนใบสมัครจากบริษัทส่ งออกอิสราเอล
จานวน 79 บริษัท จากจานวนทั้งสิ้น 240 บริษัท ประสงค์จะขยายตลาดส่งออกไปประเทศสหรัฐฯ และตลาด
เป้าหมายในการส่งออกอันดับ ที่ 2, 3, 4, และ 5 ได้แก่ ประเทศจีน ด้วยจานวนใบสมัครจากบริษัทส่ ง ออก
อิสราเอล 35 บริษัท ประเทศอินเดีย ด้วยจานวนใบ
Targeted Export Market
สมั ค รจากบริ ษั ท ส่ ง ออกอิ ส ราเอล 20 บริ ษั ท
ประเทศญี่ปุ่น ด้วยจานวนใบสมัครจากบริษัทส่งออก
11
อิ ส ราเอล 15 บริ ษั ท และประเทศเยอรมนี ด้ ว ย
15
จ านวนใบสมั ค รจากบริ ษั ท ส่ ง ออกอิ ส ราเอล 11
บริษัท ตามลาดับ
20
79

35

สหรัฐฯ

จีน

อินเดีย

ญี่ปนุ่

เยอรมนี

นอกจากนี้ Ministry of Economy and
Industry ให้ ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า ร้ อ ยละ
80 ของจานวนบริษัทส่ งออกอิสราเอลที่สมัครเข้ า
ร่วมโครงการฯ ในปี 2016 มาจากภูมิภาคทางตอน
เหนือและกลางของประเทศอิสราเอล และอีกร้อยละ
20 มาจากกรุงเยรูซาเล็มและเมืองทางตอนใต้ของ
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ประเทศอิสราเอล โดยตั้งแต่ปี 2014 มูลค่าการส่งออกของประเทศอิสราเอลจะอยู่ที่ประมาณ 90 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เนื่องจากการอ่อนค่าลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเชคเกลต่อสกุลเงินยูโร และระดับ
ราคาน้ ามัน ลดลง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อราคา refined oil ซึ่งส่ งออกจากประเทศอิส ราเอลด้ว ย ทาให้ เป็น
ช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลาบากในการดาเนินธุรกิจของผู้ส่งออกอิสราเอล ดังนั้น รัฐบาลประเทศอิสราเอลจึง
ก าหนดนโยบายให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บริ ษั ท ผู้ ส่ ง ออกอิ ส ราเอลภายใต้ โปรแกรม Foreign Trade
Administration ดังกล่าว
แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 17/04/2560
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
17 เมษายน 2560
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แม้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับพลังงานรูปแบบอื่น แต่ก็
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