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                                                                  จีนรุกบุกตลาดอิสราเอล 

 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนชั้นน าในด้านการลงทุน

เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนจ านวนกว่า 200 ราย ได้เดินทางมาเยือนรัฐ

อิสราเอลเพื่อเข้าพบรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและนักธุรกิจชาวอิสราเอลในการเจรจาซื้อขายโรงแรมในรัฐ

อิสราเอลจากเครือข่ายโรงแรมของจีน  

ในปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาลงทุนในรัฐอิสราเอลโดย

คิด เป็นหนึ่ ง ในสามของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศใน

อุตสาหกรรมไฮเทคของรัฐอิสราเอล จากข้อมูลสถิติศูนย์สถิติแห่งชาติ

ของรัฐอิสราเอลพบว่า มีมูลค่าของการลงทุนร่วมกันระหว่างจีนและ

อิสราเอลเพิ่มสูงขึ้นจาก 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2014 มาเป็น 

750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2015 โดยในปี 2015 มีนักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนในธุรกิจ start-up ของอิสราเอล 

มูลค่าประมาณ 467 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก 302 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2014  

  การมาเยือนของกลุ่มบริษัทนักธุรกิจชาวจีนในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเยือนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล นายเบนจามิน เนทันยาฮู ในปี 2013 และการตัดสินใจของรัฐสภาในการ

สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันของทั้งสองประเทศในปี 2014 ซึ่งเป็นการด าเนินการของ NDRC 

(National Development and Reform Commission) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ Israeli’s National 

Economic Council นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทนักธุรกิจชาวจีนได้เข้าเยี่ยม Volcani Center ซึ่งเป็นศูนย์สร้างสรรค์

นวัตกรรมต่างๆ ของรัฐอิสราเอล เช่น สินค้านวัตกรรมไฮเทคด้านเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีความสนใจที่จะซื้อ

สินค้าเทคโนโลยีด้านการเกษตรและบริหารจัดการน้ าของรัฐอิสราเอลเพ่ือใช้ในเมืองภาคการเกษตรของจีน เช่น 

Heilongjiang และ Shandong โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งใน 
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ระหว่างการเยือนของบริษัทเอกชนจีนครั้งนี้ ได้มีการข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐอิสราเอลและสาธารณรัฐประชาชน

จีน จ านวนทั้งสิ้น 15 ฉบับ โดยหนึ่งในข้อตกลงดังกล่าวคือการสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ (Hapoel Tel Aviv) ใน

เมือง Bat Yam โดยบริษัท China Machinery Engineering นอกจากนี้ มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางการเกษตร 

ระหว่างบริษัทเอกชนของอิสราเอล (GLK) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตหัวหน้าโครงการด้านวิทยาศาสตร์ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และแรงงานของรัฐอิสราเอล (Dr. Yehoshua (Shuki) Gleitman) และนักลงทุนชาว

จีนในการร่วมมือกันก่อตั้งศูนย์สุขภาพดิจิตอลและไบโอเทคในเมือง Guangzhou ของสาธารณรัฐประชาชนจีน อีก

ทั้งมีข้อตกลงด้านการก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและโครงการด้านการเกษตรต่างๆ ระหว่างสองประเทศอีกด้วย 

  ในด้านการท่องเที่ยว มีนโยบายในการเปิดให้บริการ direct flight จากจีนไปยังอิสราเอลและการ

ออกวีซ่าท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น โดยจากข้อมูลสถิติ อิสราเอลได้มีการออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนมากเป็นล าดับที่ 

3 รองจากสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ท าให้คาดการณ์ว่าในปี 2017 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมารัฐอิสราเอล

มากกว่าหนึ่งแสนราย นอกเหนือสิ่งอ่ืนใด ปรากฏการณ์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศดังกล่าว เป็ นไป

ตามนโยบายเปิดประตูมุ่งสู่ตะวันออกของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ซึ่งจีนต้องการเทคโนโลยี สินค้านวัตกรรมด้าน

การเกษตรจากอิสราเอล และผู้ประกอบการอิสราเอลได้โอกาสที่ดีในการเข้าเจาะตลาดการค้าขนาดใหญ่อย่าง

ประเทศจีน 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 14/11/2559  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

  ประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นล าดับต้นในตลาดโลกได้ให้ความส าคัญกับรัฐอิสราเอล
ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มากนัก แต่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านสินค้านวัตกรรม
และสินค้าเทคโนโลยไฮเทค ซึ่งทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนผ่านกรอบความร่วมมือ
ทวิภาคี เช่น China-Israel Investment Summit เป็นต้น ประเทศจีนประสงค์ท่ีจะพัฒนาประเทศตาม  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 5 ปี ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนจีน โดยการเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงจากรัฐอิสราเอลเพ่ือมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
ความต้องการ ในส่วนของอิสราเอลประสงค์การเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจขนาดยักษ์ของจีนซึ่งถือเป็นช่องทางและ
โอกาสทองของนักธุรกิจและผู้ประกอบการของอิสราเอลในการสร้างเครือข่ายและขายสินค้าและบริกา รด้าน
นวัตกรรมและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของประเทศไทยซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้นการไปสู่ Thailand 4.0 ควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม (innovation and creativity) เพ่ือให้ประเทศไทย
ก้าวไปสู่ value-base economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลไทยต่อไป  
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