รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เดือนมีนาคม 2565
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามรัสเซีย - ยูเครน

สงครามในยูเครนส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเศรษฐกิจโลก อีกทั้งการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย สงครามมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่กับรัฐอิสราเอล แต่กับเศรษฐกิจทั้งโลก ตั้งแต่มีความผันผวนของราคาน้ามัน ความผัน
ผวนในตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ข้าวสาลี ถ่านหินและอื่น ๆ
กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอิสราเอล ดร.รอน มัลคา (Dr. Ron Malka, Director General) อธิบาย
ว่า ยังไม่มีการขาดแคลนสินค้าจาเป็น อย่างไรก็ตาม อาจมีการขึ้นราคาเนื่องจากปัญหาด้านอุปทานที่เกิดขึ้นจากการ
ต่อสู้ในยูเครน แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตและระยะเวลาของเหตุการณ์ในยุโรป โดยอิสราเอลกาลังเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบจากสงครามต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศอิ ส ราเอล โดยได้ ป ระสานงานกั บ ผู ้ ป ระกอบการ บริ ษ ั ท รวมทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรมของอิสราเอลในยูเครน และหน่วยงานของกระทรวงของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สมาคมผู้ผลิต
สมาคมผู้ส่งออก และหอการค้า
จากข้อมูลสถิติการนาเข้า -ส่งออกระหว่างอิสราเอลกับรัสเซีย อิสราเอลนาเข้าสินค้าและบริการมูลค่า 2.415
พันล้านดอลลาร์จากรัสเซียทุกปี และส่งออกไปยังรัสเซีย 958 ล้านดอลลาร์
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สินค้านาเข้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซ แร่ธาตุ ไข่มุก โลหะมีค่า และสินค้า fresh produce
สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นผักสด เสื้อผ้าและเวชภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ยาง และพลาสติก แต่ก็มีแนวโน้มสูงที่
การนาเข้าและส่งออกจะถูกระงับในไม่ช้า ซึ่งการคว ่าบาตรจะท าให้มีการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมของอิสราเอลเพียง
บางส่ว น เพราะการส่งออกจากอิส ราเอลไปยังรัส เซียมี ปริม าณน้อย หากมี การห้ามส่งออกในช่ว งระยะเวลาสั้ น ๆ
ผลกระทบจะไม่เกิดขึ้นมากนัก แต่การคว่าบาตรระยะยาวอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออก
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สาหรับข้อมูลสถิติระหว่างอิสราเอลกับยูเครน ความสัมพันธ์ทางการค้ากับยูเครนมีความสาคัญน้อยกว่ากับรัสเซีย
มูลค่าการค้าอยู่ที่ประมาณ 619 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2564 โดยการส่งออกมีมูลค่าประมาณ 131 ล้าน
ดอลลาร์ และการนาเข้ามีมูลค่ารวม 488 ล้านดอลลาร์
การน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้า Fresh produce โลหะ และอุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรมเคมี ในขณะที่การ
ส่งออกประกอบด้วยเคมีภัณฑ์และอุป กรณ์ส าหรับอุตสาหกรรมเคมี ยาง พลาสติก และ fresh produce อิสราเอล
สามารถได้รับประโยชน์จากการส่งออกยา เวชภัณฑ์ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และระบบอาวุธป้องกันไปยังยูเครน
ผ่านบุคคลที่สามอย่างแน่นอน
การพิจารณาทางเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงความต้องการของรัสเซียเหนือยูเครนอย่างชัดเจน ตามข้อมูลการค้า
ต่างประเทศที่เผยแพร่โดยสานักสถิติกลางของอิสราเอล (Central Bureau of Statistics) ปริมาณการส่งออกและนาเข้า
สินค้าในช่วงสามปีที่ผ่านมากับรัสเซียนั้นสูงกว่ายู เครนถึงสี่เท่า ปริมาณการนาเข้าจากรัสเซียไปยังอิสราเอลสูงกว่าการ
นาเข้าจากยูเครน 3.6 เท่า โดยการส่งออกไปยังรัสเซียสูงกว่าการส่งออกสินค้าไปยังยูเครน 4.3 เท่า
ในเดือนมกราคม 2564 มีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอิสราเอล และยูเครนนั้นได้เพิ่มปริมาณการค้า
ระหว่างสองประเทศ เมื่อข้อตกลงมีผลใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์หลากหลายจากอิสราเอลได้รับการยกเว้นอากรสาหรับการ
ส่งออกไปยังยูเครน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง เครื่องจักร อุปกรณ์ทางการแพทย์ สารเคมีและ
ผักและผลไม้ เช่น อินทผาลัม อะโวคาโด ลูกพลับ และผลไม้ นอกจากนี้ ข้อตกลงยังได้ลดอัตราภาษีสาหรับสินค้านาเข้า
จากยูเครน รวมทั้งข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ปลา อาหารแปรรูป น้ามันประเภทต่างๆ เหล็ก เหล็กกล้า
และวัตถุดิบอื่นๆ ที่มุ่งหมายสาหรับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพของผู้คนในอิสราเอล
Trade Countries – goods Imports and Exports
Million $

IMPORT

EXPORT

Countries

Grand Total
Ukraine
Russian Federation

ที่มา: Israel C.B.S

ที่มา : economic news
Ynet
Globes

2021

2020

2019

2021

2020

2019

90,281.2

69,270.3

76,784.9

60,073.8

50,154.1

58,508.1

184.4

153.3

123.2

197.3

134.7

162.1

687.9

418.3

569.6

784.1

672.0

709.1
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
สงครามยู เครน-รั ส เซีย มี ผ ลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิส ราเอลอย่างมากหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขอบเขตและ
ระยะเวลาความยาวนานของความขัดแย้งด้วย แต่เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้ากับยูเครนมีความสาคัญน้อยกว่ากับ
รัสเซีย ขอบเขตของการค้าขายกับยูเครนนั้น ก็เล็กกว่ารัสเซีย ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของ
อิสราเอล อย่างไรก็ตาม การคว่าบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซียส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอิสราเอล
หรือประเทศไทยเพราะรัสเซียเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ในตลาดโลก
--------------------------------------------------------------สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ
11 มี.ค. 65

Disclaimer :ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็ นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ขอ้ มูลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผสู ้ นใจเท่านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนาข้อมูลนี้ ไปใช้ไม่วา่ กรณี ใดและโดยทางใด

