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                                                           อิสราเอลส่งออกไปแอฟริกาเพิ่มขึ้นภายหลังการส่งออกไปจีนลดลง  

 สืบเนื่องจากภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่มแอฟริกันและ
ภาวะซบเซาของเศรษฐกิจของประเทศจีน หนึ่งในสี่ของผู้ส่งออกอิสราเอลเชื่อว่าแอฟริกาจะเป็นตลาดส่งออกที่มี
ศักยภาพในการขยายมูลค่าการค้า โดยเฉพาะประเทศแซมเบีย เคนยา และเอธิโอเปีย จากข้อมูลของ ASHRA (The 

Israel Foreign Trade Risks Insurance Corporation) ระบุว่าจ านวนความตกลง
การค้าระหว่างรัฐอิสราเอลและประเทศกลุ่มแอฟริกันเพ่ิมจาก 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 2015 มาเป็น 312 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ประธานของกลุ่ม ASHRA 
(นาย Tzahi Malach) ให้ข้อมูลว่าได้คาดการณ์การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าระหว่าง
รัฐอิสราเอลและประเทศกลุ่มแอฟริกันอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่มูลค่าการส่งออก
จากรัฐอิสราเอไปประเทศจีนลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยมีมูลค่าประมาณ 190 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2015 เปรียบเทียบกับมูลค่า 438.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อนหน้า การส่งออกไปจีนส่วน
ใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
สินคา้ด้านความมั่นคงมีการส่งออกไปประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นกว่า 4 เท่าตัว 

แหล่งข้อมูลจาก : Ynetnews newspaper 08/12/2559  

อิสราเอลกับตุรกี : ความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีข้ึน 

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศตุรกี เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่าเป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะขึ้นๆลงๆ มาเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ภายหลังที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการประนีประนอมระหว่างกันเมื่อเดือนกันยายน 2559  
ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา การส่งออกจากอิสราเอลไปตุรกีลดลงประมาณร้อยละ 40 และจ านวนบริษัทของ
อิสราเอลที่ส่งออกไปตุรกีก็ลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ จ านวนนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เดินทางไปตุรกีลดลงอย่าง
มากเช่นกัน จากประมาณ 500,000 ราย ลดลงเหลือน้อยกว่า 100,000 ราย 
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ประเทศตุรกีถือได้ว่ามีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ล าดับที่ 16 ของโลก และเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ  OECD 
เหมือนกับประเทศอิสราเอล และมีภาวการณ์เติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างคงที่แม้มีการคาดการณ์ว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของตุรกีจะลดลงร้อยละ 2.7 ในปี 2016  

  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศน าไปสู่การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน 
โดยย้ อนกับไปในปี 1997 ประเทศอิสราเอลและตุรกีได้มีการลงนามในข้อตกลง
เขตการค้าเสรี ข้อตกลงป้องกันการเก็บภาษีซ้ าซ้อน ข้อตกลงด้านการขยายการ
ลงทุน ข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ประเทศตุรกีเป็นคู่ค้าล าดับที่ 6 
ของอิสราเอล โดยสินค้าส่งออกจากอิสราเอลไปประเทศตุรกีเป็นกลุ่มสินค้า
เคมีภัณฑ์และสินค้าน้ ามันส าเร็จรูปซึ่งอยู่ในภาวะราคาตกต่ าในปัจจุบัน นอกจากนี้ 

ค่าเงินไลร่าของตุรกีท่ีอ่อนตัวลงและภาวะการค้าของโลกที่ซบเซาท าให้ตุรกีมีความต้องการน าเข้าสินค้าจากอิสราเอล
ลดลง 

  อย่างไรก็ตาม ประเทศอิสราเอลและตุรกีมีความสนใจร่วมกันในหลายด้าน ความต้องการของ
อุตสาหกรรมของตุรกีในด้านการหาแหล่งพลังงานจากนอกประเทศ ท าให้แก๊สธรรมชาติของอิสราเอลเป็นที่ต้องการ
ของประเทศตุรกี ในภาวะสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียและการปิดเขตการค้า ในบริเวณดังกล่าว ท าให้
อิสราเอลเป็นพ้ืนที่ซึ่งเป็นโอกาสให้ตุรกีส่งออกไปยังประเทศจอร์แดนและประเทศกลุ่ม Gulf states โดยเฉพาะการ
ส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งประเทศอิสราเอลมีชื่อเสียงในด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าเกษตร ท าให้มี
ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยการผลิตสินค้าเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลและตุรกี 

  การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอิสราเอลและตุรกีท าให้มีการคาดการณ์ว่า
จะเกิดมิติใหม่ทางด้านการสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างสองประเทศ การสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ/บริษัทของอิสราเอลและตุรกี กอรปกับการเพ่ิมความหลากหลายในการส่งออกของ
อิสราเอลไปยังตุรกีเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาด้านเทคโนโลยีของเศรษฐกิจประเทศตุรกี จะส่งผลประโยชน์ต่อการจ้างงาน
ในประเทศอิสราเอลอีกด้วย 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 08/12/2559  
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