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คาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลปรับลดลงร้อยละ 7.2
กระทรวงการคลังของประเทศอิสราเอลได้
วิ เ คราะห์ ว่ า สถานการณ์ ของเศ รษฐกิ จ
ประเทศอิสราเอลจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดี
ขึ้ น ช้ า กว่ า ที่ เ คยคาดการณ์ ไว้ เ นื่ อ งจาก
ประเทศประสบเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID – 19) รอบที่ 2 และมี ผ ลกระทบ
ต่ อ ร ะ บ บ เศ ร ษ ฐ กิ จ อ ย่ างม า ก ทั้ งนี้
คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหดตัวลดลง
กว่าร้อยละ 7.2 ในปี 2020 และเศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มว่าจะไม่ฟื้นตัวจนกระทั่งถึงปี 2023
อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองกระทรวงการคลังของประเทศอิสราเอลในด้านบวกภายใต้สมมติฐาน
ว่าวิกฤติการณ์ ของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) จะสามารถยุติล งภายใน
ปลายปี 2020 ซึ่งจะส่งผลทำให้ เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลอาจจะหดตัวลดลงน้อยกว่าร้อยละ 7.2 เหลือ
เพียงประมาณร้อยละ 5.9 ในปี 2020 และเศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลจะฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปี
2021 ประมาณร้อยละ 5.7
โดยในส่ ว นประเด็ น อั ต ราการว่ า งงานภายในประเทศอิ ส ราเอล นั ก เศรษฐศาสตร์ ข อง
กระทรวงการคลังประเทศอิสราเอล ให้ข้อมูลว่าอัตราการว่างงานในภาพรวมอาจอยู่ที่ร้อยละ 9.7 ภายในสิ้นปี
2020 และจะปรั บ ลดลงเหลื อ ร้ อยละ 8 ในปี 2021 อย่ างไรก็ต าม ในกรณี ที่ รัฐ บาลอิส ราเอลออกคำสั่ ง
มาตรการ lockdown ประเทศอีกครั้ง จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานภายในประเทศมากขึ้น
และอาจทำให้ระดับอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 15 ภายในสิ้นปี 2020 และจะปรับลดลงเหลือร้อยละ 12.4
ในปี 2021
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper, 04/08/2020
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในช่วงระยะเวลา 6 เดื อนที่ ผ่ านมา (ม.ค. - มิ .ย. 2563) การส่ งออกสิน ค้ าจากประเทศไทยไปยังประเทศ
อิสราเอล มีมูลค่า 279 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ – 24 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา
โดยที่สินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงบวกและมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้ แก่ อาหารทะเล
กระป๋ องและแปรรูป (มูลค่า 31.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.80) ข้าว (มูลค่า 24.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.23) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่า 20.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.40) เป็นต้น โดยในภาพรวม มีอุป
สงค์ ในสิน ค้าอาหาร สิ นค้ าอุป โภค บริโภค เพิ่ มขึ้น เช่น อาหารกระป๋อ ง อาหารสำเร็จ รูป ข้าว ถุงมือ ยาง หน้ ากากอนามั ย
แอลกอฮอล์ทำความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท food chains รายใหญ่และผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคบางราย ได้ให้ข้อมูลว่า
ณ ขณะนี้ มีความต้องการซื้ อสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าปกติแต่ยังคงมีสินค้าคงคลังเหลือเพียงพอทั่วประเทศ และค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มี
ภาวะการขาดแคลนสินค้าอาหาร food shortage โดยที่อิสราเอลมีการนำเข้าสินค้าอาหาร เช่น ข้าว น้ำตาล เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่
แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น
การค้าระหว่างไทย – อิสราเอล
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ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
4 สิงหาคม 2563
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