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                           คาดการณ์อัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอิสราเอลลดลงในปี 2020 

 จากรายงานของหน่วยงานวิจัยธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลระบุว่าในปี 2019 

ประเทศอิสราเอลจะมีอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นค่าตัวเลขเดิม

ตรงตามที่เคยพยากรณ์ไว้ในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ค่าคาดการณ์ของอัตราการเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลในปี 2020 ได้มีการปรับลดลงเหลือร้อยละ 3 จากเดิมที่เคยพยากรณ์ไว้ที่

ระดับร้อยละ 3.5 อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ

อิสราเอลและการมีสมมติฐานว่ารัฐบาลของอิสราเอลจะมีนโยบายปรับลดการขาดดุลงบประมาณ 

 ทั้งนี้ หน่วยงานวิจัยธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงิน

เฟ้อในประเทศจะค่อยๆเพ่ิมสูงขึ้นและจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.2 ในปี 2020 และในส่วนของอัตรา

ดอกเบี้ยธนาคารจะอยู่ในระดับเดิมหรือปรับลดลงในปี 2020 อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้อาจมีเหตุผลหลาย

ด้านในการปรับลดระดับอัตราดอกเบี้ยธนาคารต่ำกว่าระดับร้อยละ 0.25 

 นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้ระบุว่าจำนวนเงินทุนสำรองระหว่าง

ประเทศของอิสราเอลในเดือนกันยายน 2019 อยู่ที่ระดับ 119.473 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัว

ลดลง 339 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดือนก่อนหน้า โดยที่เงินทุนสำรองระหว่าง

ประเทศมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 31.8 ของ GDP ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของ

อิสราเอลได้มีการลดลงติดต่อกันมาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมา ภายหลังที่อยู่ในระดับสูงถึง 

120.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน 2019 

 

                                                                                    ฉบับท่ี 38 :  เดือนตุลาคม 2562 (7 – 11 ตุลาคม 2562) 

 



 
  

Disclaimer :ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงาน 
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึน้จากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 

2 | P a g e  

 
Monthly Trade and Economics Situation Report  from Tel Aviv, Israel. 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอสิราเอล 
 
 

การปรับตัวลดลงของจำนวนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอิสราเอลดังกล่าวเป็นผลมาจากตัวเลขการ

โอนเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลอิสราเอลจำนวนกว่า 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับค่าอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งต่ำกว่าจำนวนเงินทุนสำรองกว่า 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็

ตาม ในส่วนของการโอนเงินตราต่างประเทศของภาคเอกชนจำนวนกว่า 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ช่วย

ลดผลกระทบต่อการปรับตัวลดลงของจำนวนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอิสราเอลได้บางส่วน ทั้งนี้ 

ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้ระบุเพ่ิมเติมว่ามีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศถึงแม้ค่าเงินเช

คเกลจะปรับแข็งค่ามากกว่าร้อยละ 9.1 (norminal effective exchange rate) ตั้งแต่ในช่วงต้นปี 

2019 ที่ผ่านมา 

  นอกจากนี้ จากรายงานของกระทรวงการคลังประเทศอิสราเอลระบุว่าการขาดดุล

งบประมาณ (official deficit) ในเดือนกันยายน 2019 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3 ของ GDP 

อย่างไรก็ตาม actual deficit ยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.8 ของ GDP ซึ่งถือว่าอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงถึงแม้

รัฐบาลของประเทศอิสราเอลจะมีความพยายามในการปรับลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมาตลอดในช่วง

ระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ การขาดดุลงบประมาณสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 - ตุลาคม 

2019 มีจำนวนร้อยละ 3.3 ของ GDP อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวอาจไม่เที่ยงตรงนักเนื่องจากในเดือน

ตุลาคม 2018 มีจำนวนรายได้จากภาษีประมาณ 6 พันล้านเชคเกล ซึ่งถ้าไม่นับรวมปัจจัยตัวเลขด้าน

รายได้จากภาษีดังกล่าว การขาดดุลงบประมาณสะสมจะอยู่ในระดับร้อยละ 3.8 ของ GDP โดยในปีที่ผ่าน

มามูลค่าตัวเลขของการขาดดุลงบประมาณของประเทศอิสราเอลเพ่ิมสูงขึ้นจาก 2.3 พันล้านเชคเกล มา

อยู่ในระดับ 8.4 พันล้านเชคเกล  
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  ทั้งนี้ การขาดดุลงบประมาณสะสมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 อยู่ที่ระดับ 30.9 พันล้าน
เชคเกล ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2018 ที่ระดับ 17.7 พันล้านเชคเกล 
โดยที่มีการใช้จ่ายภาครัฐ (civilian) ได้ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 9.7 ซึ่งปรับตัวมากขึ้นกว่าที่วางแผนไว้ในระดับ
ร้อยละ 6 นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐในด้านการทหาร (defense) ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 โดยที่ได้
วางแผนไว้ในระดับร้อยละ 1.8 และรายได้จากการเก็บภาษี (direct tax) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่รายได้จาก
การเก็บภาษ ี(indirect tax) ค่อนข้างอยู่ในระดับคงที่ 
 
Israel GDP Annual Growth Rate 
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Israel Consumer Price Index (CPI) 

Israel Inflation Rate 
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Israel Government Budget 

Israel Foreign Exchange Reserves 
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Israeli Shekel 

 

              สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
                                  ตุลาคม 2562 
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