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                                      การน าเข้าสนิค้าสว่นตวัมายงัประเทศอสิราเอลงา่ยขึน้ 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอล (Eli Cohen) ได้ลง
นามในพระราชกฤษฎีกาการน าเข้าสินค้าประเภท personal products ซึ่งให้ความผ่อนปรนส าหรับการน าเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคให้มีกระบวนการและระเบียบข้อบังคับเข้มข้นลดลง โดยที่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019 
บริษัท Amazon ได้เริ่มจัดตั้ง trading platform ในประเทศอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่
ยังคงนิยมซื้อสินค้าผ่านเวปไซด์ต่างประเทศซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบดูแลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้     
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะส่งผลให้ขบวนการขออนุญาตต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการขั้นสูง และก าหนดจ านวนสินค้า personal products ที่สามารถน าเข้ามายังประเทศอิสราเอลได ้

  ภายใต้พระราชกฤษฎีกาการน าเข้าสินค้าประเภท personal products ได้ระบุให้สามารถ
น าเข้าสินค้าดังกล่าวได้มากถึงก าหนด 5 รายการ หรือ 1 ,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินค้าจะหมายรวมถึง 
nutrition supplements/ personal care and cosmetic products, vehicle parts and accessories เช่น 
รถเข็นส าหรับทารก เครื่องดูดฝุ่น ตู้เย็น เตารีด เครื่องล้างจาน เตาอบ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องพิมพ์เอกสาร 
เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าส าหรับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างหรือตกแต่งภายในบ้านพักที่อยู่อาศัยจะสามารถ
น าเข้าได้ในปริมาณมากข้ึน 

  ทั้งนี้ กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอลรายงานตัวเลขสถิติในปี 2017 
เกี่ยวกับการตลาดสินค้าประเภท personal products มีระดับราคาลดลงตั้งแต่ในปี 2011 – 2017 เช่น ราคา
ของสินค้าสุขอนามัยส่วนตัวและเครื่องส าอางปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 20 ราคาสินค้าประเภทเครื่องเสียงและ 
video system ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 50 ราคาสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าปรับลดลงร้อยละ 10 ราคาสินค้า
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านปรับลดลงเกือบร้อยละ 15 เป็นต้น นอกจากนี้ ระบุเพ่ิมเติมว่าการใช้จ่ายของ
ครัวเรือนในสินค้าประเภทดังกล่าวมีสัดส่วนของค่อนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนต่อ
เดือน หรือประมาณโดยเฉลี่ยจ านวน 104 เชคเกล ถึงแม้ว่ามีอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายส าหรับสินค้า
ประเภทดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 16 ในระยะเวลาปี 2011 และ 2015 
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นอกจากนี้ ในส่วนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าเงินเชคเกลได้แข็งค่าขึ้น 
(appreciated) เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กว่าร้อยละ 0.27 หรือ 3.568 เชคเกลต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ และค่าเงินเชคเกลได้แข็งค่าขึ้น (appreciated) เมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร กว่าร้อยละ 0.43 หรือ 
4.001 เชคเกลต่อ 1 ยูโร โดยที่ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้ก าหนดค่าตัวแทนของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินเชคเกลและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ที่ระดับ 3.577 เชคเกล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
และก าหนดค่าตัวแทนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเชคเกลและสกุลเงินยูโร ไว้ที่ระดับ 4.018 เชคเกล ต่อ 1 
ยูโร ทั้งนี้ ศูนย์สถิติแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้รายงานค่าคาดการณ์ของ consumer price index (CPI) 
ซึ่งอาจเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือนพฤษภาคม 2019 อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นของระดับราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง สินค้าเสื้อผ้าและแฟชั่น 

ทั้งนี้ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของประเทศอิสราเอลได้อยู่ในช่วงระดับเป้าหมายร้อยละ 1 – 3 
ตามที่ก าหนดไว้ของรัฐบาลอิสราเอล และมีการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลมีแนวโน้ม
ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศที่
ระดับร้อยละ 5 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ศูนย์สถิติแห่งชาติของประเทศอิสราเอลคาดว่าอัตรา
ดอกเบี้ยจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ภาวะความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก เช่น Brexit สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน เป็นต้น พร้อมกับการแข็งค่าเงินของสกุลเงินเชคเกลอิสราเอลต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ กว่า
ร้อยละ 1.7 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลยับยั้งแผน
ด าเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยในประเทศอิสราเอลอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.25 
ในปัจจุบัน ภายหลังที่มีการปรับขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมาจากระดับร้อยละ 0.1 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงเทลอำวีฟ 
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