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                                   OECD มองอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอิสราเอลลดลงร้อยละ 6.2 
 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)   

ได้พยากรณ์เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลในปี 2020 ว่าจะมีอัตราการเติบโต

ลดลงที่ร้อยละ -6.2 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID – 19) รอบที่ 2 ในประเทศอิสราเอล จะส่งผลกระทบต่อ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจให้ลดลงเพ่ิมขึ้นเป็นที่ร้อยละ -8.3 ในปี 2020 

โดยในปี 2021 OECD ได้คาดการณ์ไว้ว่าอาจจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในประเทศอิสราเอลอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 4.4 - 5.7  นอกจากนี้ ในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น อัตราการว่างงานในประเทศ

อิสราเอล ซึ่ง OECD ได้คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.5 ภายในปี 2020 และร้อยละ 6.6 

ภายในปี 2021 สำหรับในกรณีที่ไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) รอบที่ 

2 ในประเทศอิสราเอล และมีการขาดดุลงบประมาณโดยคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 11.1 ของ GDP ภายในปี 

2020 และอยู่ที่ร้อยละ 8.4 ของ GDP ภายในปี 2021 อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID – 19) รอบที่ 2 ในประเทศอิสราเอล อาจส่งผลทำให้ค่าตัวเลขประมาณการณ์ของอัตราการ

ว่างงานเพ่ิมสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 8 และร้อยละ 8.8 ภายในปี 2020 และปี 2021 ตามลำดับ โดยมีการขาดดุล

งบประมาณคาดการณ์เพ่ิมข้ึนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10.4 ของ GDP ภายในปี 2021 และจะส่งผลทำให้สัดส่วน

หนี้ต่อ GDP ของประเทศอิสราเอลเพิ่มข้ึนอยู่ที่ร้อยละ 86.6 ภายในปี 2022 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper,   10/06/2020 
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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 - พฤษภาคม 2020) เมื่อเปรียบเทียบ

กับช่วงระยะเวลาเดียวของในปี 2019 (ซึ่งยังไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 

19)) ได้ปรับตัวลดลง โดยในปี 2020 ช่วงระยะเวลา 5 เดือนดังกล่าว การส่งออกมีมูลค่าประมาณ 19,827 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการนำเข้ามีมูลค่าประมาณ 27,617 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมในปี 2019 ที่มี

มูลค่าการส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศอิสราเอลและตลาดโลกอยู่ที่ 22,924 และ 31,677 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ตามลำดับ  

       ทั้งนี้ สำหรับการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศอิสราเอลในช่วงเดือนมกราคม 

– เมษายน 2020 มีมูลค่า 194.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ – 13.42 เมื่อเทียบกับ

ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยที่สินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงบวกและมีอัตราการ

ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (มูลค่า 21.40 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.55 ) ข้าว (มูลค่า 18.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.86 ) 

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (มูลค่า 7.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.82) เส้นใยประดิษฐ์ 

(มูลค่า 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.70) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารแปรรูปอื่นๆ (มูลค่า  
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4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.87) น้ำตาลทราย (มูลค่า 3.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้น    

ร้อยละ 577.64) อย่างไรก็ตาม มีสินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงลบและมีอัตราการขยายตัวของ

มูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลค่า 26.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 

40.82) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่า 21.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 32.80) ตู้เย็น    

ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ (มูลค่า 8.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 23.30) เม็ดพลาสติก (มูลค่า 8.3 

ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 40.44) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่า 3.1 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ/ลดลงร้อยละ 29.79)  

สำนักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี 
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