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                     ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่ามากที่สุด 4 ประเภท ในอิสราเอล 
 

จากรายงานของธนาคารแห่ งชาติของ
ป ร ะ เท ศ อิ ส ร า เอ ล ร า ย ง า น ว่ า จ า ก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โ ร น่ า  (COVID – 19) แ ล ะ ก า ร อ อ ก
มาตรการ lockdown ของรัฐบาลอิสรเอล
เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและภาค

ธุรกิจของอิสราเอล โดยที่ในเดือนมีนาคม 2020 จำนวนภาคธุรกิจ 3 ใน 4 ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุด  
อาจได้รับความเสียหายต่อรายได้และค่าตอบแทนมากถึงร้อยละ 84 นอกจากนี้ มีผลผลิตของเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อย
ละ 37 ของ GDP และจำนวนค่าใช้จ่ายภาคธุรกิจลดลงร้อยละ 27 ทั้งนี้ ภาคธุกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโค
โรน่ามากที่สุด 4 ประเภท ได้แก่ การท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าแฟชั่น  และ
จากสถานการณ์ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลและมาตรการ lockdown การหยุดดำเนินธุรกิจ 
การปิดห้าง ร้านค้า และตลาด การค้าปลีกแบบผ่านระบบออนไลน์อาจช่วยชดเชยปริมาณการค้าแบบปกตไิด้ส่วน
หนึ่ง อย่างไรก็ตาม  ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอล ได้แจ้งตัวเลขการซื้อขายผ่านบัตรเครดิตได้เพ่ิมมาก
ขึ้นร้อยละ 78 หรือประมาณ 41 ล้านเชคเกล ก่อนหน้าที่จะมีมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าและร้านจำหน่าย
สินค้าในประเทศ  และตัวเลขลดลงเหลือจำนวน 9 ล้านเชคเกล ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2020 ในส่วนของภาค
การท่องเที่ยว มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตลดลงเกือบร้อยะ 76 หรือจำนวนประมาณ 29 ล้านเชคเกล ในช่วง
ปลายเดือนมีนาคม 2020 จากเดิมจำนวน 122 ล้านเชคเกล ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  

                      นอกจากนี้ ในส่วนของร้านอาหารและร้านคาเฟ่มีรายได้ลดลงอย่างมากเหลือประมาณ 12 
ล้านเชคเกล ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2020 จากเดิมจำนวน 55 – 75 ล้านเชคเกล ในช่วงก่อนหน้าที่มี
มาตรการ lockdown หรือมีการปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ 84 สำหรับธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงมี
ยอดจำหน่ายลดลงประมาณ 2 ใน 3 ภายหลังที่รัฐบาลอิสราเอลบังคับใช้มาตรการ lockdown โดยที่มียอด
จำหน่ายผ่านการใช้บัตรเครดิตลดลงเหลือจำนวน 15 ล้านเชคเกลต่อวันในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2020 จาก
เดิมจำนวน 45 ล้านเชคเกล ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2020 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

                       การค้าระหว่างประเทศของอิสราเอลกับตลาดโลกในช่วงต้นปี 2020 ที่ผ่าน (มกราคม - 

กุมภาพันธ์ 2020) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวของในปี 2019 (ซึ่งยังไม่มีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)) ได้ปรับตัวลดลง โดยในปี 2020 ช่วงระยะเวลา 2 เดือนดังกล่าว 

การส่งออกมีมูลค่าประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการนำเข้ามีมูลค่าประมาณ 6,300 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ จากเดิมในปี 2019 ที่มีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศอิสราเอลและตลาดโลกอยู่ที่ 

5,059 และ 6,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยัง

ประเทศอิสราเอลในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2020 มีมูลค่า 156.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราการ

เติบโตร้อยละ – 10.03 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยที่สินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับ

ผลกระทบเชิงบวกและมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 

(มูลค่า 16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.65 ) ข้าว (มูลค่า 13.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 21.32) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.24) เส้น

ใยประดิษฐ์ (มูลค่า 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.82) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารแปรรูปอื่นๆ 

(มูลค่า 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.61 ) น้ำตาลทราย (มูลค่า 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2,917.29) อย่างไรก็ตาม มีสินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงลบและมีอัตราการ

ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลค่า 23.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลง

ร้อยละ 27.17) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่า 20.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 21.52 ) 

ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่า 8.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 3.3) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ (มูลค่า 

7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 22.21) เม็ดพลาสติก (มูลค่า 6.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 

37.25) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ลดลงร้อยละ 24.21) 

เป็นต้น แหลง่ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper,   29/04/2020  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
 4 พฤษภาคม 2563 

                                            ฉบับที ่195 :  เดือนพฤษภาคม 2563 (4 – 8 พฤษภาคม 2563) 

 


