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                          อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอิสราเอลลดลงกว่าร้อยละ 29 ในช่วง Q 2 

จากรายงานของศูนย์สถิติแห่ งชาติประเทศ
อิสราเอลระบุว่า GDP ของประเทศอิสราเอลหด
ตัวลดลงร้อยละ 28.7 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 
2020 จากที่เคยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.8 ในช่วง
ไต รม าส ที่  1  ที่ ผ่ า น ม า  อั น เนื่ อ งม า จ าก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID – 19) ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่  2 

ดังกล่าว ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลด้วย โดยในช่วงระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี 
2020 ประเทศอิสราเอลมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 10.1 ภายหลังจากที่เคยเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 3.4 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2019 นอกจากนี้ การบริโภคของภาคเอกชนต่อหัว ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 44.2 
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 และการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจได้ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 33.4 เป็นต้น 

                          อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในกลุ่มประเทศยุโรป
ตะวันตกและอเมริกาเหนือ ยังถือว่าประเทศอิสราเอลยังได้รับผลกระทบรุนแรงน้อยกว่า ทั้งนี้ จากรายงานสภาพ
เศรษฐกิจของ OECD ระบุว่าอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมัน 
สหรัฐอเมริกา และสวีเดน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากกว่าร้อยละ 59, 40, 34, 32, 
และ 30 ตามลำดับ ทั้งนี้ ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้ตั้งสมมติฐานของสถานการณ์อัตราการเติบโต
ถอถอยของเศรษฐกิจอิสราเอลไว้ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID – 19) ไม่รุนแรงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ (ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าประมาณ 1 ใน 9 ของ
ประชากรทั้งประเทศ) และรัฐบาลอิสราเอลไม่มีการออกมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า
ออกมาเพ่ิมเติม จะทำให้เศรษฐกิจอิสรารเอลมีอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 4.5 ในปี 2020 และ (2) ในกรณีที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 
และรัฐบาลอิสราเอลมีการออกมาตรการ lockdown ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้  จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจ
อิสรารเอลมีอัตราการปรับตัวลดลงร้อยละ 7 ในปี 2020 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper,   19/08/2020 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 
                   ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. - ก.ค. 2563) การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศ

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 การส่งออก การนำเข้า อัตราการขยายตัว 

 (ล้านเหรยีญสหรัฐฯ) (ล้านเหรยีญสหรัฐฯ) (%) 

   การส่งออก การนำเข้า 

   2561 731.15 536.47 5.32 - 11.77 

   2562  739.30  552.60  1.11  3.00  
   2563 
(ม.ค.- ก.ค.) 321.90 264.20 - 24.43 - 12.90 

          ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

                                                            สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 

                                                            24 สิงหาคม 2563 

                                                  ฉบบัที่ 211 :  เดือนสิงหาคม 2563 (24 - 28 สิงหาคม 2563) 

 

 


