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I. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KINH TẾ - THƯƠNG MẠI TRONG 3 

THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Kể từ ngày 1/1/2019,  Israel bắt đầu áp dụng thực hiện tăng giá điện từ 6%-8%, 

giá nước tăng 4,5%, thuế đô thị tăng 2%, cước phí điện thoại tăng, cùng với giá bất 

động sản tăng lên, mức thuế đô thị đánh vào bất động sản cho thuê cũng tăng tính trên 

mỗi m2 bất động sản. Giá xăng tăng mạnh, bắt đầu áp dụng từ ngày 01/2/2019. Đồng 
nội tệ Shekel liên tục tăng giá so với đồng USD và đạt mức tăng cao nhất trong những 

năm gần đây...  

Cuối tháng 01/2019, nội các Israel đã thông qua việc cho phép xuất khẩu cây 

cần sa để tận dụng lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới có trị giá hàng chục tỷ 

USD đang gia tăng nhanh chóng.  

Đầu tháng 02/2019, theo đề nghị của Palestine, Israel đã đồng ý về nguyên tắc 

về việc mở lại các hiệp định kinh tế với Palestine được ký năm 1994; tuy nhiên, sau vụ 

tấn công tên lửa vào Tel Aviv vào tối ngày 14/3/2019, hiện chưa rõ hai bên sẽ tiếp tục 

thúc đẩy triển khai các thỏa thuận này ra sao.  

Ngày 18/02/2019, Israel ký mới hiệp định tiếp nối quan hệ thương mại với Anh 

hậu Brexit. 

Việc xuất khẩu khí gas của Israel sang Ai Cập (thuộc hợp đồng trị giá 15 tỷ 

USD có thời hạn 10 năm) theo kế hoạch trước đây sẽ bắt đầu vào tháng 3/2019 đã bị 

hoãn lại 3 tháng do sự cố trục trặc lỗi kỹ thuật đường ống dẫn dầu giữa hai nước. 

Israel đã cấp phép cho hãng hàng không Phương Nam của Trung Quốc mở 

đường bay thẳng Tel Aviv – Quảng Châu (Côn Minh) dự kiến từ đầu tháng 4/2019.  

Nhật Bản và Israel hợp tác xây dựng môi trường xã hội 5.0 với công nghệ của 

Israel. 

II. QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM 

1. Trao đổi thương mại hàng hóa 

Trong 02 tháng đầu năm 2019, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và 

Israel đạt 131,29 triệu USD; trong đó, Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu với trị giá 

77,47 triệu USD. Nhìn chung, cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước có tính 

bổ sung cho nhau. 
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Riêng tháng 2/2019, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 54,51 triệu USD. 

Tính chung, trong 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 

104,38 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2018.  

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, có kim ngạch lớn của Việt Nam sang Israel 
trong 2 tháng đầu năm 2019  gồm: điện thoại di động và linh kiện đạt 59,87 triệu USD, 

giảm 12,5% so với cùng kỳ 2018; thủy sản đạt 11,67 triệu USD, tăng 1,2%; hạt điều 

đạt 6,45 triệu USD, tăng 10,5%; giày dép các loại 5,08 triệu USD, tăng 13,6%; hàng 

dệt may đạt 3,51 triệu USD, giảm 3,7%; cà phê đạt 3,07 triệu USD, giảm 1%. Đáng 

chú ý, mặt hàng gạo của Việt Nam, cụ thể là sản phẩm gạo thơm, hạt dài, 5% tấm, 
đóng bao 5kg, do Công ty Viet Agro xuất khẩu, tiếp tục xâm nhập vào thị trường Israel 

với số lượng và trị giá bước đầu còn khiêm tốn, đã được phân phối trên thị trường để 

phục vụ người lao động và người gốc Châu Á. 

Riêng nhập khẩu từ Israel trong tháng 2/2019 đạt 13,32 triệu USD. Tính chung, 

trong 2 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu từ Israel đạt 26,91 triệu USD, giảm 62,5% so 

với cùng kỳ năm 2018.  

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Israel trong 2 tháng đầu năm 2019 gồm có: 

Phân bón các loại đạt 14,36 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 7,61 

triệu USD, hàng rau quả đạt 1,21 triệu USD. 

Ước 3 tháng đầu năm 2019, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và 

Israel đạt khoảng 200 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt khoảng 160 triệu 

USD và nhập khẩu khoảng 40 triệu USD. 

2. Hợp tác trong các lĩnh vực khác  

Một số doanh nghiệp Israel bày tỏ quan tâm hợp tác với các đối tác Việt Nam 
trong các lĩnh vực như hoạt động khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công hệ trong hoạt 

động sản xuất..... 

III. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Tổng quan 

Trong Quý 1/2019, giá cả và chi phí sinh hoạt tăng cao (nhất là giá cả hàng tiêu 
dùng, lương thực thực phẩm, hàng hóa cơ bản, dịch vụ, bất động sản và giá thuê nhà ở, 

phí bảo trì chung cư....) và cùng với việc đồng NIS liên tục tăng giá so với đồng USD. 

Tel Aviv tiếp tục được xếp hạng nằm trong danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế 

giới. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp trung bình cả năm 2018 

đứng ở mức 4%, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Israel trong tháng 01/2019 
tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 02/2019 

tăng 0,1% so với tháng 01 trước đó.  

Bộ Tài chính Israel công bố con số lo ngại, trong 2 tháng đầu năm 2019, thâm 

hụt ngân sách đã tăng vọt lên 3,5% so với mức dưới 3% của cả năm 2018, với lý do 

nguồn thu từ thuế giảm. Trong khi, Ngân hàng Trung ương Israel cho biết, dự trữ ngoại 
hối trong 2 tháng đầu năm giảm 207 triệu USD so với tháng 1 trước đó và chỉ đạt 

117,947 tỷ USD (chiếm 31,9% GDP). Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Israel dự báo 

tăng trưởng GDP của Israel trong cả năm 2019 đạt khoảng 3%.  

Theo đánh giá mới nhất của Bloomberg, nền kinh tế Israel được xếp hạng đứng 

thứ 5 trên thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo. Tel Aviv được xếp hạng là thành phố 
đứng thứ 18 trong số các thành phố công nghệ cao hàng đầu của thế giới. Cuối tháng 

01/2019, Tổ hợp quân sự không gian của Israel đã ký thỏa thuận cung cấp tên lửa cho 
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Ấn Độ với trị giá 93 triệu USD và tiến hành thử tên lửa Mũi tên3. Theo báo cáo do 

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố, Israel đã trở thành nước xuất 

khẩu vũ khí, trang thiết bị, khí tài quân sự lớn thứ 8 trên thế giới (các khách hàng lớn 

nhất của Israel trong giai đoạn 2014-2018 là Ấn Độ, Azerbaijan và Việt Nam). 

2. Hoạt động thương mại  

Trong Quý 1/2019, mặc dù tình hình an ninh chính trị căng thẳng nhưng các 

hoạt động kinh tế, thương mại tại thị trường Israel vẫn cơ bản ổn định, không bị tác 

động ảnh hưởng tiêu cực nhiều. Israel tiếp nhập khẩu đều đặn hàng hóa các loại để đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. 

Xuất khẩu hàng hóa của Israel trong tháng 2/2019 đạt 5,51 tỷ USD. Tính chung, 

tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 10,58 tỷ USD (không tính 

mặt hàng kim cương chế tác, thiết bị quân sự quốc phòng). Đáng chú ý, hoạt động xuất 

khẩu cũng bị ảnh hưởng do đồng NIS liên tục tăng giá so với đồng USD và đồng Euro. 

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu (không tính mặt hàng kim cương) chủ yếu trong 
2 tháng đầu 2019: xuất khẩu của Israel sang Châu Âu đạt 4,21 tỷ USD (trong đó, riêng 

xuất khẩu sang EU đạt 3,51 tỷ USD), sang Châu Á đạt 2,38 tỷ USD (trong đó, riêng 

xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 553 triệu USD), sang Châu Mỹ đạt 3,28 tỷ USD (trong 

đó, riêng sang Mỹ đạt 3,04 tỷ USD), còn lại là sang các thị trường khác.  

Nhập khẩu hàng hóa của Israel trong tháng 2/2019 đạt 6,19 tỷ USD. Tính 

chung, tổng kim ngạch nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 12,78 tỷ USD 

(không tính mặt hàng kim cương chế tác, thiết bị quân sự quốc phòng). 

Về cơ cấu thị trường nhập khẩu (không tính mặt hàng kim cương) chủ yếu 

trong 2 tháng đầu năm 2019: nhập khẩu của Israel từ Châu Âu đạt 6,97 tỷ USD (trong 
đó, riêng nhập khẩu từ EU đạt 4,97 tỷ USD), từ Châu Á đạt 3,16 tỷ USD (trong đó, 

riêng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 1,28 tỷ USD), từ Châu Mỹ đạt 2,17 tỷ USD (trong 

đó, riêng từ Mỹ đạt 1,93 tỷ USD), còn lại là từ các thị trường khác. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 23,36 tỷ USD. 

Thâm hụt thương mại của Israel trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 2,20 tỷ USD (không 

tính mặt hàng kim cương chế tác, thiết bị quân sự quốc phòng).  

IV. CƠ HỘI GIAO THƯƠNG 

 1. Doanh nghiệp Israel cần mua 

Xin xem danh sách các công ty Israel nhập khẩu nhóm hàng nông sản thực 

phẩm, thiết  bị điện, khóa cửa, khung cửa được Thương vụ đăng tải tại đường link sau: 

 http://vietnamexport.com/cong-ty-israel-nhap-khau-nhom-hang-nong-san-thuc-

pham-va-thiet-bi-dien-khoa-cua-khung-cua/vn2530225.html  

2. Doanh nghiệp Israel kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ 

Xin xem danh sách các công ty Israel kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ được 

Thương vụ đăng tải tại đường link sau: 

http://vietnamexport.com/danh-sach-doanh-nghiep-kinh-doanh-xuat-nhap-

khau-dich-vu-cua-israel/vn2530237.html  

3. Sự kiện thương mại tại Israel 

Xin xem lịch các hội chợ triển lãm tổ chức tại Israel được Thương vụ đăng tải 

tại đường link sau: 

http://vietnamexport.com/cong-ty-israel-nhap-khau-nhom-hang-nong-san-thuc-pham-va-thiet-bi-dien-khoa-cua-khung-cua/vn2530225.html
http://vietnamexport.com/cong-ty-israel-nhap-khau-nhom-hang-nong-san-thuc-pham-va-thiet-bi-dien-khoa-cua-khung-cua/vn2530225.html
http://vietnamexport.com/danh-sach-doanh-nghiep-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-dich-vu-cua-israel/vn2530237.html
http://vietnamexport.com/danh-sach-doanh-nghiep-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-dich-vu-cua-israel/vn2530237.html
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http://vietnamexport.com/uploads/attach/3026909032019/Lich-HCTL-2019-

2020-do-Cty-STIER-to-chuc-mIbN1.pdf 

 V. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 

Israel tăng cường thúc đẩy xuất khẩu rượu vang vào Trung Quốc 

Đầu tháng 2/2019, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cho biết Israel bắt đầu xúc 

tiến tiếp thị và xuất khẩu sản phẩm rượu vang Psagot Winery vào thị trường Trung 

Quốc, tập trung vào tỉnh Quảng Châu ở phía nam nước này, thông qua chương trình hỗ 

trợ tài chính “Smart Money” được hệ thống các Thương vụ Israel ở nước ngoài triển 

khai (chương trình hỗ trợ chi phí tài chính đối với các nhà sản xuất cho các hoạt động 

tiếp thị sản phẩm của Israel trên thị trường quốc tế).  

Rượu vang Psagot Winery được Tạp chí Tài chính Thế giới lựa chọn là sản 

phẩm rượu vang tốt nhất của Israel trong năm 2018. Sản phẩm này được sản xuất với 

11 chủng loại khác nhau và số lượng hơn 350.000 chai/loại/năm, trong đó 70% được 

dành cho xuất khẩu tới hàng chục nước trên thế giới. Hàng năm, sản phẩm rượu vang 
Psagot Winery giành được nhiều giải thưởng có uy tín, nhiều huy chương trong các 

cuộc thi lớn trên thế giới và được coi là đại sứ thương hiệu của Israel.  

Trong những năm gần đây, do nhu cầu ở Trung Quốc đang gia tăng đối với các 

sản phẩm có chất lượng, nhất là đối với sản phẩm rượu vang của nước ngoài, và dung 
lượng thị trường tiêu thụ lớn, Israel đã lựa chọn Trung Quốc là thị trường mục tiêu đối 

với loại sản phẩm rượu vang của mình và nhằm đưa sản phẩm tiếp cận tới các nhà 

phân phối, người tiêu dùng, các khách hàng mục tiêu ở Trung Quốc, thông qua các 

hoạt động xúc tiến thương mại như tham dự các hội chợ chuyên ngành như thực phẩm, 

đồ uống, rượu vang... tổ chức tại khu vực phía nam Trung Quốc. 

Năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Israel sang Trung Quốc đạt 

mức cao kỷ lục 4,3 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2017, chủ yếu là do tăng xuất khẩu 

các nhóm hàng như thiết bị điện tử, thiết bị quang học và thiết bị y tế. Trung Quốc 

hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ 2 của Israel trên thế giới. 

________________ 
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