Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 80 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561)
รัฐบาลอิสราเอลช่วยเหลืออุตสาหกรรมเพชรในด้านสินเชื่อ
คณะกรรมาธิการด้านการตรวจสอบให้เครดิตและการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมสินค้าเพชร
ได้ยื่ น ข้อเสนอแนะให้ กับ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิส ราเอล (Eli
Cohen) โดยในข้อเสนอแนะดังกล่าวระบุให้มีการช่องทางการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษสาหรับผู้ค้าเพชรใน
framework ของกองทุนสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในด้านการให้เครดิต วงเงินประมาณ 1 พัน
ล้ านเชคเกล (หรื อประมาณ 9.05 พัน ล้ านบาท) และการให้ การสนับ สนุนในด้านเงิน ทุน ส าหรับจัดงาน
ประชุมสัมมนาในต่างประเทศเพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้เข้ามาซื้อเพชรในประเทศอิสราเอล รวมทั้งการสนับสนุนด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการขัดและเจียระไนเพชรดิบขนาดใหญ่
ทั้ งนี้ ประธานของคณะกรรมาธิ ก ารด้ า นการ
ต ร ว จ ส อ บ ให้ เค ร ดิ ต แ ล ะ ก า ร เติ บ โต ใน
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ น ค้ า เพ ช ร (Naama
Kaufman-Fass) ระบุ ว่ า คณ ะกรรมาธิ ก ารฯ
ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ค้าเพชรของอิสราเอลใน
เรื่องการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้ า ในตลาดโลกมาหลายปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะกับประเทศอินเดียและการ์ตา
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิก ารฯ ได้ ต รวจพบข้อ มู ล ว่ ามากกว่าร้อ ยละ 70 ของธุ รกิ จใน
ภาคอุตสาหกรรมเพชรอิสราเอลซึ่งมี turnover ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับผลกระทบและความ
เสียหายจากภาวะวิกฤตด้านสิน เชื่ออัน เนื่ องมาจากภาวะการพึ่งพาด้านการเงินของธุรกิจกลุ่มดังกล่าวกั บ
ธนาคารพาณิชย์ของอิสราเอลค่อนข้างมาก โดยปกติธนาคารพาณิชย์ของอิสราเอลจะจัดประเภทกิจกรรม
ภายใต้ธุรกิจอุตสาหกรรมเพชรอยู่ในประเภทมีความเสี่ยงสูงเพราะขาดหลักประกันทางด้านเครดิต
คณะกรรมาธิการฯ ได้วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและการเติบโตของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
สินค้าเพชรของอิสราเอล และหาแนวทางและมาตรการสาหรับขจัดข้อกีดกันด้านการได้รับเครดิตให้กับผู้ค้า
เพชร และการสนั บสนุน ด้านนวัตกรรมด้ วยเพื่อให้ป ระเทศอิสราเอลมี ความสามารถในด้ านการแข่งขัน ใน
อุตสาหกรรมสินค้าเพชรอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 07/02/2018
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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-- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 80 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเทศอิสราเอล ระบุว่าประเทศอิสราเอลมี
การส่งออกสินค้าเพชรทั้งหมด 28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016 หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งหมดของประเทศ และศูนย์สถิตแิ ห่งชาติของประเทศอิสราเอลระบุว่ามีการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม
สินค้าเพชรทัง้ หมด ประมาณ 9,500 อัตรา และเมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของอิสราเอล
เป็นที่ทราบกันดีว่า อิสราเอลเป็นหนึ่งในผู้นาสาคัญในด้านการค้าเพชรของโลกนอกจากเบลเยี่ยม สหรัฐ ฮ่องกง
และอินเดีย และยังเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรดิบด้วย โดยอิสราเอลนาเข้าเพชรดิบ ประมาณหนึ่งในสี่ของการค้า
เพชรดิบของโลก นอกจากนี้ อิสราเอลได้ตั้งตลาดกลางเพชร (The Israel Diamond Exchange) ณ กรุงเทลอา
วีฟ ซึ่งทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้า การประมูล และการแลกเปลี่ยนเพชรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และมี
ตลาดกลางอัญมณี (The Israel Precious Stones & Diamond Exchange) ซึ่งตลาดกลางอัญมณีนี้ก็ทาหน้าที่
เช่นเดียวกันกับตลาดกลางเพชรเพียงแต่จะเน้นด้านสินค้าพลอยและอัญมณีมีค่าอื่น
สาหรับประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปประเทศอิสราเอลในปี 2014
2015 2016 และ 2017 จานวน 184.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 141.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 138.01 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ 119.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ โดยมีแนวโน้มอัตราการเติบโตของการส่งออกใน
สินค้าดังกล่าวลดลงในปี 2017

ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
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ที่มา : the newmenucom กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
19 กุมภาพันธ์ 2561
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด

2|Page

