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อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอิสราเอลลดลงกว่าร้อยละ 29 ในช่วง Q 2
จากรายงานของศู น ย์ ส ถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ป ระเทศ
อิสราเอลระบุว่า GDP ของประเทศอิสราเอลหด
ตัวลดลงร้อยละ 28.7 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี
2020 จากที่เคยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.8 ในช่วง
ไต ร ม า ส ที่ 1 ที่ ผ่ า น ม า อั น เนื่ อ งม า จ า ก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID – 19) ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของอัตรา
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในช่ ว งไตรมาสที่ 2
ดังกล่าว ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลด้วย โดยในช่วงระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี
2020 ประเทศอิสราเอลมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 10.1 ภายหลังจากที่เคยเติบโตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.4 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2019 นอกจากนี้ การบริ โภคของภาคเอกชนต่อหัว ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 44.2
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 และการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจได้ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 33.4 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในกลุ่มประเทศยุโรป
ตะวันตกและอเมริกาเหนือ ยังถือว่าประเทศอิสราเอลยังได้รับผลกระทบรุนแรงน้อยกว่า ทั้งนี้ จากรายงานสภาพ
เศรษฐกิ จ ของ OECD ระบุ ว่ า อั ต ราการเติ บ โตของระบบเศรษฐกิ จ ในประเทศอั ง กฤษ แคนาดา เยอรมั น
สหรัฐอเมริกา และสวีเดน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากกว่าร้อยละ 59, 40, 34, 32,
และ 30 ตามลำดับ ทั้งนี้ ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้ตั้งสมมติฐานของสถานการณ์อัตราการเติบโต
ถอถอยของเศรษฐกิจอิสราเอลไว้ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID – 19) ไม่รุนแรงมากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ (ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ประมาณ 1 ใน 9 ของ
ประชากรทั้งประเทศ) และรัฐบาลอิสราเอลไม่มกี ารออกมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า
ออกมาเพิ่มเติม จะทำให้เศรษฐกิจอิสรารเอลมีอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 4.5 ในปี 2020 และ (2) ในกรณีที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) มีความรุนแรงมากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้
และรัฐ บาลอิส ราเอลมี การออกมาตรการ lockdown ในช่ว งไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ จะส่ งผลทำให้ เศรษฐกิ จ
อิสรารเอลมีอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 7 ในปี 2020
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper, 19/08/2020
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานัก งาน
ส่ งเสริมการค้าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในช่วงระยะเวลา 6 เดื อนที่ ผ่ านมา (ม.ค. - ก.ค. 2563) การส่ งออกสิน ค้ าจากประเทศไทยไปยังประเทศ
อิสราเอล มีมูลค่า 321.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ – 24.43 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่
ผ่านมา โดยที่สินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงบวกและมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป (มูลค่า 37.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่า 24.2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ/ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.63) เป็นต้น
การค้าระหว่างไทย – อิสราเอล
ปี
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การส่งออก
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ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
24 สิงหาคม 2563
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