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อิสราเอลมีอัตราการว่างงานลดลงในช่วงต้นปี 2018
ศูน ย์ ส ถิติ แห่ งชาติข องประเทศอิส ราเอล ได้ จั ดท ารายงานเกี่ ยวกับ อัต ราการว่างงานใน
ประเทศอิสราเอลซึ่งระบุว่าอัตราการว่างงานของชาวอิสราเอลมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน
สัดส่วนของการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ จากตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นว่าอัตรา
การว่างงานของชาวอิสราเอลลดลงจากร้อยละ 3.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 คงเหลือร้อยละ 3.6 ในเดือน
มีนาคมของปีเดียวกัน และค่าเฉลี่ยของอัตราการว่างงานในประเทศอิสราเอลอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.7 ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 4.1 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2017
ทั้งนี้ การลดลงของอัตราการว่างงานของกลุ่ม ประชากรในช่วงอายุระหว่าง 25 – 64 ปี มี
แนวโน้มลดลงอย่างมาก จากร้อยละ 3.6 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2017 เป็นร้อยละ 3.2 ในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2018 และเป็นที่น่าสนใจว่าอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 64
ในช่ ว งไตรมาสที่ 4 ของปี 2017 คงเหลื อ ร้อ ยละ
63.8 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 และอัตรา
การจ้างงานของแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงจาก
ร้อยละ 61.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นร้อยละ 61.3
ในเดือนมีนาคม 2018
นอกจากนี้ ศูนย์สถิติแห่ งชาติของประเทศอิสราเอล
ได้ จั ด ท าการส ารวจแบบ personel survey โดย
ปรากฏผลว่ามีจานวนประชากรเฉลี่ยกว่า 19,500 ราย ซึ่งมีอายุมากกว่า 15 ปี จะเข้ารับการสัมภาษณ์งาน
ในแต่ละเดือน โดยกลุ่มประชากรที่ เป็น random sample มาจากประชากรอิสราเอลที่ มีถิ่นพานักถาวรใน
ประเทศ รวมทั้งประชากรที่พานักแบบชั่วคราวในประเทศอิสราเอลมากกว่า 1 ปี โดยการจัดแบบสารวจ
ดังกล่าวจะสามารถทาให้การติดตามด้านภาวะการจ้ างงาน รวมทั้งจานวนการจ้างงานและลักษณะการจ้าง
งานมีความเป็นไปได้มากขึ้น
ศูน ย์ส ถิติแห่ งชาติของประเทศอิสราเอล รายงานเพิ่ มเติมว่าการส่ งออกด้านบริการของ
ประเทศอิสราเอลในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อยู่ในระดับทั้งสิ้น 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอัตรา
การส่ งออกที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงร้อยละ 6.9 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่า การส่งออกด้านบริการในเดือนมกราคม
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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และมีการส่งออกด้านบริการจากภาคธุรกิจ High-tech รวมทั้งสิ้น 2.2 พันล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2018 ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดือน
มกราคม 2018 ทั้งนี้ การส่งออกด้านบริการในภาคธุรกิจ High-tech นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 ของมูลค่า
การส่งออกด้านธุรกิจบริการของประเทศอิสราเอล ซึ่งหมายรวมถึง เคมีภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ คิมพิวเตอร์
และอุป กรณ์ สิ นค้าอิเล็ กทรอนิกส์ การขนส่งสินค้า การบริการด้านโทรคมนาคม โปรแกรมและซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
นอกจากนี้ รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศอิส ราเอลมีอัตราเติบโตมากขึ้น
ประมาณร้อยละ 2.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 3.8 ในเดือนมกราคม 2018
และรายได้จากบริษัทอิสราเอลที่ทาธุรกิจด้านการขนส่ง การเดินทางของนักท่องเที่ยว เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.5
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 5.6 ในเดือนมกราคม 2018
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 04/05/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
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