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     อิสราเอลติดล าดับประเทศที่ยากจนที่สุดในกลุ่ม OECD 
 

The Taub Center for Social Policy Studies ของประเทศอิสราเอลได้จัดท ารายงานสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลในปี 2017 โดยในรายงานดังกล่าวระบุว่าถึงแม้รัฐบาลอิสราเอลจะเพ่ิมการใช้
จ่ายภาครัฐในหลายด้าน เช่น สุขภาพ การศึกษา สวัสดิการสังคม เป็นต้น ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
ของรายได้ประชากรในประเทศอิสราเอลอยู่ในล าดับสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD (The Organization for 

Economic Cooperation and Development)  ซึ่ ง
รายงานได้อธิบายว่าอัตราความยากจนเมื่อเทียบกับรายได้
ประชากรของประเทศอิสราเอลอยู่ในระดับค่อนข้างต่ ากว่า
ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศ OECD ก่อนจะนับ
ผลกระทบจากการเก็บภาษีของรัฐบาลอิสราเอล ซึ่งจะท า
ให้ประเทศอิสราเอลถูกจัดอยู่ในล าดับท้ายสุดเมื่อพิจารณา
จากจ านวนรายได้ของประชากรหลังหักภาษีแล้ว 

ความแตกต่างระหว่างอัตราความยากจนที่วัดจากรายได้และรายได้หลังหักภาษีแสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลอิสราเอลประสบความส าเร็จในการลดระดับความยากจนโดยใช้เครื่องมือด้านภาษีและระบบสวัสดิการ
สังคม นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวระบุว่าอัตราความยากจนที่วัดจากรายได้เริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราความ
ยากจนที่วัดจากรายได้หลังหักภาษีไม่เป็นเช่นนั้น ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบจากรายได้ จะเห็นได้ว่าอัตราความยากจน
ของประเทศอิสราเอลยังอยู่ในระดับต่ ากว่าหลายประเทศในกลุ่มประเทศ OECD และมีแนวโน้มลดลงด้วย
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรสูงอายุที่อยู่ในช่วงเกษียณอายุซึ่งแสวงหารายได้จากการท างานอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม ในการเปรียบเทียบอัตราความยากจนที่วัดจากรายได้หลังหักภาษีพบว่าไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่
ลดลงมากว่าสิบปี โดยในกลุ่มประชากรวัยแรงงานมีรายงานว่าอัตราความยากจนที่วัดจากรายได้หลังหักภาษีไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สัดส่วนของประชากรผู้ยากไร้ที่เป็นกลุ่มคนอาหรับหรือกลุ่มคน Haredim (ultra-
Orthodox Jews) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 44 ในปี 2002 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2015 นอกจากนี้ ในปี 
2014 the Committee for the War Against Poverty ของประเทศอิสราเอล ได้เสนอแผนงานส าหรับการ 
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ลดระดับอัตราความยากจนให้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยความยกจนในกลุ่มประเทศ OECD ภายในระยะเวลา 10 ปี 
โดยต้องใช้งบประมาณด าเนินการประมาณ 7.4 พันล้านเชคเกลต่อปี ในปี 2015 ซึ่งเป็นปีที่จัดให้มีการเลือกตั้ง
รัฐบาลได้ให้งบประมาณสนับสนุนแผนกิจกรรมดังกล่าวเพียง 434 ล้านเชคเกล อย่างไรก็ตาม ในปี 2016 
รัฐบาลอิสราเอลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้จ านวน 1.9 พันล้านเชคเกล ส าหรับด าเนินกิจกรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแผนงานของ the Committee for the War Against Poverty เช่น การให้เงินช่วยเหลือประชาชน
สูงวัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอิสราเอลไม่ได้มีการด าเนินการตามแผนงานแนะน าหลักดังกล่าว โดยมีการ
คาดการณ์ว่างบประมาณที่รัฐบาลอิสราเอลจะจัดสรรเพ่ิมเติมให้แผนลดอัตราความยากจนอาจมีประมาณ 4 พัน
ล้านเชคเกลในปี 2017 หรือร้อยละ 54 ของงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เสนอโดย the Committee for the War 
Against Poverty ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรลงไปในกิจกรรมส าหรับการออมเงินส าหรับเยาวชน ภาษี
รายได้ลดลง และการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนสูงอายุของอิสราเอล การใช้จ่ายภาครัฐส าหรับกิจการที่เกี่ยวกับ
สังคม เช่น การศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการสังคม มีจ านวนประมาณ 192 พันล้านเชคเกลในปี 2015 ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2000 ส าหรับค่าใช้จ่ายงบประมาณในด้านสวัสดิการสังคมมีประมาณ 94 พัน
ล้านเชคเกล หรือร้อยละ 21 ของลงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในภาพรวมทั้งหมด 

  ทั้งนี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านประกันสังคมของรัฐบาลอิสราเอลส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่า
เบี้ยเลี้ยงซ่ึงจา่ยให้กับ National Insurance Institute อย่างไรก็ตาม มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนการใช้จ่ายใน
เรื่องภาษีรายได้ที่เป็นลบ (negative income tax) ถึงประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคม
ของรัฐบาลอิสราเอล ซึ่งให้กับประชากรที่อยู่ในวัยท างานและมีรายได้โดยเป็นนโยบายของรัฐมาตั้งแต่ปี 2007 
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือส าหรับผู้ท างานที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในปี 2014 จ านวนประชากรในกลุ่ม
ดังกล่าวมีปริมาณ 500,275 ราย หรือคิดเป็นปริมาณที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายงบประมาณส าหรับ
ด้านดังกล่าวมีประมาณ 3.1 พันล้านเชคเกล ในปี 2015 หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าการใช้จ่ายของรัฐบาล
อิสราเอลในด้านการประกันสังคมและสวัสดิการสังคม 
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