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-- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 46 : เดือนมิถุนายน 2560 (26 – 30 มิถุนายน 2560)
นักเศรษฐศาสตร์แจ้งเตือนภาวะ low productivity ของอิสราเอล

ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก วิ จั ย ด้ ำ นเศรษฐกิ จ ของธนำคำรแห่ ง ชำติ รั ฐ อิ ส รำเอล (Prof. Nathan
Sussman) ได้ออกมำให้ข้อมูลว่ำ กำลังกำรผลิตในรัฐอิสรำเอลอยู่ในระดับต่ำที่สุดของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่ง
สภำวกำรณ์ดังกล่ำวเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นมำตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน และปัญหำกำลังกำรผลิตอยู่ในระดับต่ำ
ยังทำให้เกิดปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมกันด้ำนเศรษฐกิจและรำยได้ของประชำชน และนำไปสู่ห่วงโซ่ปัญหำกำรขำด
ทักษะของแรงงำน กำรประสบควำมสำเร็จในกำรทำงำนอยู่ในระดับต่ำ ประสิทธิภำพในภำคกำรผลิตลดลง GDP
ต่ำลง และคุณภำพชีวิตลดลง และปัญหำทั้งหมดดังกล่ำวจะมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนประชำกรเพิ่มขึ้น
นอกจำกนี้ ผู้ อำนวยกำรสภำพั ฒ นำเศรษฐกิจแห่งชำติ ส ำนักงำนนำยกรัฐ มนตรีของรัฐอิส รำเอล (Prof. Avi
Simhon) ระบุว่ำแรงงำนต้องมีกำรพัฒนำทักษะเฉพำะให้มำกขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สำมำรถมีรำยได้ในระดับสูง
ขึ้น และอำจต้องแข่งขันกับแรงงำนจำกประเทศกำลังพัฒนำ เช่น แรงงำนที่สำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำ จำก
สถำบัน Technion ในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จะได้รำยได้ประมำณ 25,000 เชคเกล (หรือประมำณ 240,000
บำท) ต่อเดือน หลังจำกเริ่มทำงำนได้ประมำณ 2 ปี และสำหรับแรงงำนที่ไม่มีทักษะเฉพำะจะอยู่ในระดับกำร
แข่ ง ขั น กั บ แรงงำนจำกประเทศจี น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ หรื อ ประเทศไทย นอกจำกนี้ ผู้ อ ำนวยกำรด้ ำ นเศรษฐกิ จ
กระทรวงกำรคลังรัฐอิสรำเอล ให้ควำมเห็นว่ำในกำรที่จะลดควำมเหลื่อมล้ำและไม่เท่ำเทียมกันด้ำนเศรษฐกิจและ
รำยได้ของประชำกร รัฐ บำล
ควรมี น โยบำยในกำรที่ จ ะให้
ประชำชนชำวอำหรั บ และ
ultra-Orthodox เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น
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ธนำคำรแห่ งชำติ รัฐ อิส รำเอลได้
แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม ด้ ำ นเศรษฐกิ จ
และสั ง คมของรั ฐ อิ ส รำเอล โดย
ระบุว่ำมำตรกำรลดช่องว่ำงทำง
รำยได้ของประชำกรในประเทศ
เป็นสิ่ งจำเป็นและรัฐ บำลควรให้
ควำมส ำคัญในกำรออกนโยบำย
หรื อ มำตรกำรเกี่ ย ว กั บ เรื่ อง
ดังกล่ำว ทั้งนี้ ควำมแตกต่ำงของ
รำยได้ในรัฐอิสรำเอลถือได้ว่ำอยู่
ในระดั บ สู ง สุ ด ในกลุ่ ม ประเทศ
advance economies ของโลก
ควำมสำมำรถในกำรเรี ย นที่
สถำนศึกษำมีควำมสัมพันธ์อย่ำงชัดเจนกับพื้นฐำนทำงครอบครัว และทักษะในกำรทำงำนเฉลี่ยของแรงงำนอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงต่ำ ในปัจจุบัน ร้อยละ 9 ของแรงงำนทำงำนอยู่ในภำคอุตสำหกรรม high – tech ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของกลุ่มประเทศ OECD เกือบ 2 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม แรงงำนในภำคอุตสำหกรรม high – tech ส่วนใหญ่ได้ทำงำน
และอำศัยอยู่ในศูนย์กลำงเมืองของประเทศ โดยสัดส่วนของงำนเกี่ยวกับด้ำนเทคโนโลยี high – tech ในกรุงเทล
อำวีฟ และเมืองขนำดใหญ่อื่นๆ ค่อนข้ำงจะคงที่ประมำณร้อยละ 60 ในระยะเวลำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้
เงินเดือนของแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม high – tech จะอยู่ในระดับสู งกว่ำค่ำเฉลี่ ยของระดับเงินเดือนในรัฐ
อิสรำเอลอยู่ประมำณ 2 เท่ำ โดยเฉพำะแรงงำนในภำคกำรผลิตและภำคบริกำรสนับสนุนต่ำงๆ จะได้รับเงินเดือนใน
ระดับค่อนข้ำงต่ำ ทั้งนี้ lobour productivity ของอิสรำเอลค่อนข้ำงต่ำเมื่ อเทียบกับมำตรฐำนระดับนำนำชำติ
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรผลิตระดับท้องถิ่นที่ไม่ต้องมีกำรแข่งขันกับภำคธุรกิจจำกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ถึงแม้
ระดับของงบประมำณกำรใช้จ่ำย R & D จะค่อนข้ำงสูงแต่กระจุกตัวอยู่ในภำคอุตสำหกรรม high – tech ในส่วน
ภำคอุตสำหกรรมด้ำนกำรบริกำรและสินค้ำนวัตกรรมยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ำโดยเปรียบเทียบ
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และแนวทำงในกำรลดช่องว่ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประชำชนในรัฐอิสรำเอลคือกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ
และเพิ่มกำรแข่งขันในตลำดภำยในประเทศ และควรมีกำรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อให้เน้น
กำรเสริมสร้ำงกำรลงทุนในภำคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อควำมเข้มแข็งของตลำดภำยในประเทศ
แหล่งข้อมูลจำก : Ynetnews Newspaper 25/06/2560 และ Haaretz newspaper 25/06/60
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงเทลอำวีฟ
26 มิถุนำยน 2560
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