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                                          เศรษฐกจิอสิราเอลเตบิโตเพิ่มขึน้ในป ี2019 

ศูนย์สถิติแห่งชาติของประเทศอิสราเอลรายงานว่าได้มี
การปรับตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจอิสราเอลในปี 
2019 เป็นร้อยละ 3.5 จากเดิมที่ได้ประมาณการณ์ไว้ที่
ร้อยละ 3.3 ภายหลังจากที่ได้รวมตัวเลขอัตราการเติบโต
ในไตรมาสที่  4 ที่ผ่านมา ทั้ งนี้  อัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศอิสราเอลเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.4 ในปี 
2018 เนื่องจากปัจจัยเชิงบวกในการนำเข้าสินค้า 

hybrid vehicles เพ่ิมมากขึ้นภายหลังได้มีการปรับอัตราภาษีนำเข้าเพ่ิมขึ้นโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2020 
นอกจากนี้ จากรายงานเศรษฐกิจของศูนย์สถิติแห่งชาติของประเทศอิสราเอล ได้ระบุเพ่ิมเติมว่าอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจอิสราเอลในไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 อยู่ที่ร้อยละ 4.6 อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นับรวมการ
นำเขา้ในกลุ่มสินค้ารถยนต์ อัตราการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 3.3 และอัตราการเติบโตของ per capita GDP ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 อยู่ที่ร้อยละ 2.7 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราร้อยละ 2.4 ในไตรมาสที่ 3 ของปี
เดียวกัน 

  นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและเอกชนได้ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยมีปัจจัยที่สำคัญ
อย่างหนึ่งคือการใช้จ่ายในสินค้า hybrid vehicles ซึ่งมีการนำเข้ามากขึ้นกว่าร้อยละ 480 อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ไม่รวมตัวเลขการนำเข้าของสินค้าดังกล่าว อัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและเอกชนได้ปรับ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9 มูลค่าการส่งออกของสินค้าและบริการปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าของ
สินค้าและบริการปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 การลงทุนในสินทรัพย์คงทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.7 และที่สำคัญอัตรา
การเติบโตของภาคการลงทุนในที่ดินได้ทะยานเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 1 ,295 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในไตรมาสที่ผ่านมา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
                     เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลในช่วง 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพ ปัจจัย
ทางด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่สะท้อนต่อการเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และประเทศอิสราเอลเป็นประเทศผู้นำเข้า โดยมีมูลค่าการนำเข้าในปี 2019 ประมาณ 56 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่มีมูลค่าการส่งออกในปีเดียวกัน ประมาณ 46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ถึงแม้ประเทศอิสราเอลจะมีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนใน
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา (ด้วยขนาดประชากรประมาณ 9.124 ล้านคน ในปี 2019 และ
มูลค่าของ GDP ประมาณ 355.024 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ / GDP growth rate ร้อยละ 3.33 / มูลค่าการ
ส่งออก 46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ / unemployment rate 
ร้อยละ 3.9 / inflation ร้อยละ 0.3 / interest rate ร้อยละ 0.25) อย่างไรก็ตาม อาจถือได้ว่าประชาชนของ
อิสราเอลมีรายได้โดยเฉลี่ยค่อนข้างสูง มีกำลังซื้อค่อนข้างมาก (ด้วยมูลค่า GDP per capita ประมาณ 34,789 
ดอลลาร์สหรัฐฯ (มากกว่าไทย 6 เท่า) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,501 เชคเกล หรือประมาณ 3 ,030 
ดอลลาร์สหรัฐฯ) และตลาดของประเทศอิสราเอลต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพพร้อมด้วยราคาที่ 
competitive ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการค้าของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง  

▪ การค้าระหว่างไทย – อิสราเอล  ในปี 2560 - 2562  

ป ี การส่งออก การนำเข้า อัตราการขยายตัว 

 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (%) 

   การส่งออก การนำเข้า 

2560 694.23 608.06 2.71 54.72 

   2561  731.16  536.47  5.32  -11.77  
   2562           739.34 552.58 1.12 3.00 

 

ประเทศ รายการ 2560 2561 2562  

อิสราเอล 
มูลค่า
การค้า 1,302.29 1,267.63 1,291.92 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ดุลการค้า 86.17 194.69 186.76 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper,   26/02/2020  
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