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อิสราเอลขยายระยะเวลาวีซ่าให้แรงงานจีน
รัฐบาลของประเทศอิสราเอลได้อนุมัติให้มีการขยาย
ระยะเวลาของ VISA สำหรับแรงงานชาวจีนจำนวน
ประมาณ 1,700 ราย ซึ่งทำงานก่อสร้างในประเทศ
อิสราเอลจนถึงเดือนมิถุนายน 2020 โดยที่แรงงาน
ชาวจีนดังกล่าว ได้อยู่ที่ประเทศอิสราเอลมาหลายปี
แล้ว และ work permits ได้หมดอายุลงเมื่อปลายปี
2019 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เรื่องนี้ การขยายระยะเวลา
ของ VISA สำหรับแรงงานชาวจีนดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าใน
ปัจจุบันด้วยข้อจระหนักในเรื่องการเดินทางของแรงงานชาวจีนกลุ่มใหม่จากประเทศจีน เพื่อมาทดแทนแรงงาน
ชาวจีนซึ่ง work permits ได้หมดอายุลงเมื่อปลายปี 2019 ดังกล่าว
ทั้ ง นี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ของประเทศอิ ส ราเอล และหน่ ว ยงาน Population and
Immigration Authority ได้มีนโยบายการป้องกันการเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลของชาวต่างชาติ และผู้เดิน
ทางเข้าประเทศอิสราเอลที่ได้เคยพำนักอยู่ ในประเทศจีน ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนหน้าที่จะเดินทางมายัง
ประเทศอิสราเอล ในขณะเดียวกัน รัฐบาลของประเทศจีนได้มีนโยบายในการป้องกันการเดินทางออกนอก
ประเทศจีนของชาวจีนด้วย และมีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศอิสราเอลไปยังประเทศจีน ในหลายเที่ยวบิน
ดังนั้น จากสถานการณ์ ดังกล่าว จำนวนแรงงานชาวจีนกว่า 1,000 ราย ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศ
อิสราเอลในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 จึงไม่สามารถเดินทางมาได้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากการที่รัฐบาลของประเทศอิสราเอลได้อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาของ VISA สำหรับ
แรงงานชาวจีนจำนวนประมาณ 1,700 ราย ซึ่งทำงานก่อสร้างในประเทศอิสราเอลดังกล่าวมีเหตุผลอีกอย่าง
หนึ่งจากการป้องกันการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างในประเทศอิสราเอลเอง และอาจส่งผลกระทบอย่างมากกับ
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัย โดยในปัจจุบั น ตลาดของบ้านและที่อ ยู่อาศัย อาคาร
สำนั กงานกำลังเติบ โต จึงมีความจำเป็ น ต้องมีแรงงานก่อสร้างในการทำงานในสายการผลิ ตอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากแรงงานชาวจีนแล้ว ประเทศอิสราเอลคาดหวังที่จะมีแรงงานจากประเทศยูเครนและโมโดวาเดินทาง
มาทำงานในประเทศอิสราเอลด้วย
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นอกจากนี้ The Israel Manufacturers Association ของประเทศอิส ราเอลได้ คาดการณ์ ว่าบริษั ท ในภาค
ธุรกิจของประเทศอิสราเอลจำนวนหลายพันรายจะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าจากประเทศจีนในขณะนี้ โดยบริษัทผู้ผลิตสิน ค้าและบริการของประเทศอิสราเอลซึ่งมีฐานการ
ผลิตภายในประเทศอิสราเอลและมีการนำเข้าสินค้าประเภท raw material จากประเทศจีน หรือ suppliers
จากประเทศที่ส ามซึ่งใช้สิ น ค้าประเภท raw material จากประเทศจีนในขบวนการผลิ ตเช่น กัน โดยได้รับ
ผลกระทบจากการไม่ได้รับสินค้าหรือการชำระค่าสินค้าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
ดังกล่าว ทั้งนี้ จากตัวเลขสถิติของศูนย์สถิติแห่งชาติประเทศอิสราเอลระบุว่ามูลค่าสินค้าที่มีการนำเข้ามายัง
ประเทศอิสราเอลจากประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2019 นอกจากนี้ The
Israel Manufacturers Association ได้ระบุเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าจาก
ประเทศจีน อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าภายในประเทศอิสราเอลอีกด้วย เนื่องมาจากบริษัทผู้ผลิต
ภายในประเทศมีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากประเทศอื่นเพื่อทดแทนสินค้าวัตถุดิบจากประเทศจีน
เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และ
นำไปสู่ ราคาสิน ค้าที่มากขึ้น ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่ านมา (ค.ศ. 2017 – 2019) มูล ค่า
การค้าเฉลี่ยระหว่างประเทศอิสราเอลและจีนประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกจาก
ประเทศอิสราเอลไปจีนประมาณ 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Machinery, Electrical Equipment 57%,
Optic Machinery 16%, Machinery, Mechanic Equipment 5%, Fertilizers 5%, Chemicals 3%
เป็ น ต้ น ) และนำเข้ าจากจี น ประมาณ 6,700 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ (Machinery, Electrical Equipment
24%, Machinery, Mechanic Equipment 15%, Chemicals 6%, Clothing, 6%, Furniture 5%
เป็นต้น)
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper, 17/02/2020
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
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