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                                           เศรษฐกิจอิสราเอลกับสถานการณ์ COVID - 19 

➢ การขาดดุลงบประมาณของประเทศอิสราเอลเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4 
 

กระทรวงการคลังของประเทศอิสราเอล 
รายงานว่ารัฐบาลอิสราเอลมีงบประมาณ
ขาดดุลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจนถึงใน
เดือนมีนาคม 2020 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 
จากเดิมร้อยละ 3.1 ในช่วงเดือนก่อนหน้า 
สาเหตุสืบ เนื่ องมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
รายจ่ายภาครัฐและการลดลงของรายได้

จากการจัดเก็บภาษีในช่วงระยะเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ COVID 
– 19 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังของประเทศอิสราเอลได้คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของการ
ขาดดุลงบประมาณในประเทศอิสราเอลดังกล่าวมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนอย่างมาก ทั้งนี้ ใน
เดือนมีนาคม 2020 มีการขาดดุลงบประมาณ 15.9 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 4.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการขาดดุลงบประมาณจำนวน 3.6 พันล้านเชคเกล หรือ
ประมาณ 1.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2019  
 

- นอกจากนี้ รายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลอิสราเอลปรับลดลงถึงร้อยละ 17.6 ในเดือน
มีนาคม 2020 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2019 และ รายได้ของภาครัฐโดยรวมได้ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 8.1 ในช่วงระยะเวลาของไตรมาสที่ 1 ในปี 2020 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา
เดียวกันในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้ของรัฐบาลอิสราเอลปรับลดลงเนื่องจาก
สถาบัน National Insurance Institute ได้ทำการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้สำหรับค่าใช้จ่าย
ช่วยเหลือคนว่างงานที่เพ่ิมขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และไม่ได้นำส่งรายได้ให้กับ
รัฐบาลในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงิน 6.2 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 1.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปี 2019  
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Israel Government Budget 
 

➢ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศอิสราเอลมีจำนวนลดลงกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
- ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลรายงานว่าจำนวนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในเดือน

มีนาคม 2020 อยู่ที่ประมาณ 126.043 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับลดลงกว่า 5.215 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น โดยที่
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศอิสราเอลมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 31.9 ของ GDP ซึ่งลดลง
จากร้อยละ 33.2 เมื่อเปรียบเทียบกับของเดือนกุมภาพันธ์ 2019  
 

- การลดลงของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการให้เครดิตระยะสั้นในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระบบภาคการเงินเพ่ือช่วยเหลือภาคการ
ลงทุน นักลงทุน และธนาคารพาณิชย์ ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 
นอกจากนี้ การปรับลดค่าเงินสกุลเชคเกลของอิสราเอลส่งผลให้มูลค่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
ปรับลดลงประมาณ 2.328 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ธนาคาร
แห่งชาติของอิสราเอลได้ทำการซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวน 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
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เพ่ือทำให้ค่าเงินสกุลเชคเกลของอิสราเอล depreciate มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มี
นโยบายในการ appreciate ค่าเงินสกุลเชคเกล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

Israel Foreign Exchange Reserves 
 

➢ ธนาคารแห่งชาติอิสราเอลปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.1 
- ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 0.25 คงเหลือ

ร้อยละ 0.1 เพ่ือรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าใน
ประเทศอิสราเอลและทั่วโลก ทั้งนี้ จะมีนโยบายทางการเงินซึ่งให้สินเชื่อและเงินกู้กับธนาคาร
พาณิชย์ในระยะเวลา 3 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 0.1 เพื่อที่ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถออก
สินเชื่อและเงินกู้ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตลดลง โดยที่
ผ่านมาจำนวน 1 ใน 3 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลต้องหยุดชะงัก การ
บริโภคของภาคเอกชนลดลงร้อยละ 25 และมีอัตราการว่างงานเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 30 
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นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้คาดการณ์ว่า GDP จะปรับตัวลดลงร้อยละ 5 ในปี 2020 
อัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 6 และสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75 
ในปี 2020  
 
Israel Three Month Interbank Rate 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) และจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า
11,000 ราย และมีผุ้เสียชีวิตจำนวน 103 ราย ในประเทศอิสราเอล องค์กรด้านสหภาพแรงงานของประเทศ
อิสราเอล The Histadrut (General Federation of Labor in Israel) ได้ประกาศว่าจะให้การช่วยเหลือด้าน
สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับสมาชิกของสหภาพแรงงานในช่วงระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ จำนวนสินเชื่อ
ประมาณ 10,000 เชคเกล ในระยะเวลา 24 เดือน ดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ร้อยละ 
0.5  นอกจากนี้ รัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศให้การช่วยเหลือประชาชนที่เป็น self-employed ด้วยเงินทุน
สนับสนุนจากภาครัฐในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2020 โดยที่ในปัจจุบันมีจำนวนคนยื่นความประสงค์ใน
การขอรับเงินทุนช่วยเหลือดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 80 ,000 ราย และระยะเวลาการยื่นสมัคร
คำขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวกำหนดไว้ภายใน 70 วันหลังจากวันที่ 2 เมษายน 2020  ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุน 
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ช่วยเหลือจำนวนกว่า 300 ล้านเชคเกล หรือมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4,143 เชคเกล ต่อราย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
ซึ่งมีหน่วยงาน Israel Tax Authority เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพิจารณาคำขอและการโอนเงินช่วยเหลือ
ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบข้อกำหนดของรัฐบาลอิสราเอล 

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
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