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     จีนขยายการลงทุนในอิสราเอล 
 

ในสายตาของนักลงทุนชาวจีนมองสินทรัพย์ในประเทศอิสราเอลว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างภาครัฐ
และเอกชนของประเทศจีนและอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จีน มีรายงานจากนักธุรกิจชาวอิสราเอลว่ามีการลงนามสัญญาทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 7.3 พันล้านเชคเกล 
หรือประมาณ 70 พันล้านบาท 

 นักธุรกิจชาวจีนในหลายปีที่ผ่านมา ได้พยายามมองหาช่องทางการ
ลงทุนในด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศ
สหรัฐฯ แต่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ต้องการเพ่ิม
มาตรการและกฎระเบียบด้านความคุ้มครองระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ท าให้ประเทศจีนพยายามมองหาจุดหมายใหม่และ

พบว่าประเทศอิสราเอลเป็นค าตอบที่น่าสนใจ 

ในปี 2016 จากข้อมูลของ Reuters ระบุว่าประเทศจีนได้เข้ามาลงทุนในประเทศอิสราเอล
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 10 เท่า มีมูลค่าประมาณ 16.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่จะเข้ามาลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม cybersecurity, internet, และ medical device start-up ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 3 ของ
ปี 2016 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มใช้มาตรการเพ่ิมความคุ้มครองระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ในทาง
กลับกันนักลงทุนชาวจีนได้ละทิ้งข้อตกลงทางธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 26.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศ
สหรัฐฯ  

 ประธานบริษัท TCL Corp (นาย Li Dongsheng) ให้ข้อมูลว่าจากการ
ประชุม Hong Kong conference ในเดือนเมษายน 25602 ที่ผ่านมา ได้
มีนโยบาย “แช่แข็ง” ข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทอเมริกันรายหนึ่งซึ่งไม่ได้
ระบุชื่อบริษัท ภายหลังที่มีการนักหมายเข้าพบหารือประธานาธิบดี Donald 
Trump ทั้งนี้ บริษัท TCL Corp ก าลังมองหาบริษัทเพ่ือท า 
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ข้อตกลงทางธุรกิจในประเทศอิสราเอลแทนที่ โดยได้ระบุว่าจะเดินทางไปประเทศอิสราเอลในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2560 เพ่ือเข้าหารือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ smart manufacturing, new materials, 
big data, และ internet applications 

 นอกจากนี้  บริษัท CEL (China Everbright Limited) ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน โดย นาย Chen 
Shuang CEO ของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลว่าได้ใช้เงินกองทุนของ

บริษัทเพ่ือลงทุนกับบริษัทของอิสราเอล จ านวน 4 แห่ง และจะเพ่ิมการลงทุนในอีก 4 บริษัทภายในปี 2017 

ก่อนปี 2016 การลงทุนจากประเทศจีนมาท่ีประเทศอิสราเอลส่วนมากจะอยู่นอกเหนืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี เช่น ภาคเกษตรกรรมและอาหาร เป็นต้น และการมุ่งเน้นลงทุนในด้านเทคโนโลยีไฮเทคและ start-
up ของประเทศจีน เช่น บริษัทกลุ่มโทรคมนาคม Huawei ของประเทศจีนเข้าประมูลบริษัท cybersecurity 
HexaTier ของอิสราเอล และการลงทุนของบริษัทกลุ่มทุน PingAn Ventures and China Broadband 
Capital ของประเทศจีนกับบริษัท IronSource ซึ่งเป็นบริษัทด้านการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับ mobile 
application ของประเทศอิสราเอล เป็นต้น ทั้งนี้ CEO ของบริษัท IronSource (นาย Tomer Bar-Zeev) 
แจ้งว่ายุทธศาสตร์การลงทุนของกลุ่มนักลงทุนจีนมีความน่าสนใจเนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทของ
อิสราเอลเข้าไปสู่ตลาดประเทศจีนซึ่งมีขนาดใหญ่และก าลังซื้อมหาศาล การเข้าร่วมถือหุ้นหรือลงทุนของนัก
ลงทุนจีนช่วยท าให้บริษัทด้านเทคโนโลยีไฮเทคของประเทศอิสราเอลมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นกว่า 4.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2016 หรือเติบโตร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2015 (the Israel Venture Capital 
Researc Center) 

แหล่งข้อมูลจาก : www.reuters.com  11/05/2560  
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