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                                   อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอิสราเอลลดลงร้อยละ 7.1 
 

เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลได้รับผลกระทบอย่างหนัก

จากวิกฤตไวรัสโคโรน่าโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 

2020 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์สถิติแห่งชาติ

ของอิสราเอลระบุว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อิสราเอลลดลงร้อยละ 7.1 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 

อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร

น่าซึ่งถือว่าเป็นการถดถอยของระบบเศรษฐกิจที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ 20 ปี ทีผ่านมาของประเทศอิสราเอล 

รวมถึงสถานการณ์ economic recession ในปี 2001 และ 2008 ด้วย 

                         นอกจากนี้ การใช้จ่ายของครัวเรือนและภาคเอกชนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 50 ของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจประเทศอิสราเอลมีการลดลงกว่าร้อยละ 20.3 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ด้วย มีเพียงแต่การ

บริโภคของครัวเรือนในสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 ในช่วงเวลาเดียวกัน 

ในส่วนของการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศอิสราเอลได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 เช่นกัน 

                         สำหรับภาคการท่องเที่ยวของประเทศอิสราเอล ทั้งจากการที่ชาวอิสราเอลเดินทางท่องเที่ยว

ในต่างประเทศ และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศอิสราเอล ยังคงไม่มีการเติบโตเคลื่อนไหวมากนัก 

เนื่องมากจากการออกกฎ ระเบียบห้ามการเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลสำหรับชาวต่างชาติ และชาวอิสราเอลที่

เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศอิสราเอลต้องถูกกักตัวอย่างน้อย 14 วัน โดยที่กฎ ระเบียบดังกล่าวอาจ

มีแนวโน้มใช้บังคับจนถึงเดือนกรกฎาคมหรือนานกว่านั้น  

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper,   28/05/2020 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

                        The International Monetary Fund (IMF) ได้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศ

อิสราเอลจะมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 6.3 ในปี 2020 เนื่องมาจากผลกระทบเชิงลบของสถานการณ์การ

แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ต่อระบบเศรษฐกิจโลกและประเทศอิสราเอล นอกจากนี้ ได้พยากรณ์ว่า

เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลอาจจะไม่กลับมาเติบโตในอัตราปกติจนกว่าจะเข้าปี 2022 ในด้านการค้าระหว่าง

ประเทศของอิสราเอลกับตลาดโลกในช่วงต้นปี 2020 ที่ผ่าน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020) เมื่อเปรียบเทียบ

กับช่วงระยะเวลาเดียวของในปี 2019 (ซึ่งยังไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 

19)) ได้ปรับตัวลดลง โดยในปี 2020 ช่วงระยะเวลา 2 เดือนดังกล่าว การส่งออกมีมูลค่าประมาณ 4 ,600 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการนำเข้ามีมูลค่าประมาณ 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมในปี 2019 ที่มีมูลค่า

การส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศอิสราเอลและตลาดโลกอยู่ที่ 5 ,059 และ 6,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ตามลำดับ  

       ทั้งนี้ สำหรับการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศอิสราเอลในช่วงไตรมาสที่ 1 

ของปี 2020 (เดือนมกราคม – มีนาคม) มีมูลค่า 156.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ – 

10.03 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยที่สินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงบวก

และมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (มูลค่า 16.8 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.65 ) ข้าว (มูลค่า 13.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.32 ) 

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.24) เส้นใยประดิษฐ์ 

(มูลค่า 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.82 ) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารแปรรูปอ่ืนๆ (มูลค่า 

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

ละ 2,917.29) อย่างไรก็ตาม มีสินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงลบและมีอัตราการขยายตัวของ 
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มูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลค่า 23.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 

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/ ลดลงร้อย

ละ 37.25) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ลดลงร้อยละ 

24.21) แล้ว 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 

                                                             1 มิถุนายน 2563 
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