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อิสราเอลและญ่ีปุ่นขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนใหม่ระหว่างกัน 

 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอิสราเอลได้น าคณะผู้แทน
บริษัทด้าน cyber technology จ านวน 11 บริษัท เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการขยาย
ความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนแบบทวิภาคีกับประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแนวทางการอ านวยความสะดวก
ส าหรับการร่วมลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในบริษัทสัญชาติอิสราเอล ทั้งนี้ บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่จ านวน 2 ราย 
ได้ท าการซื้อหุ้นส่วนใหญ่และถือครองความเป็นเจ้าของในบริษัทของอิสราเอลแล้วหลายบริษัท และต้องการ
ขยายการลงทุนในบริษัทอิสราเอลเพิ่มมากขึ้น 
  จากการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับคณะผู้แทนบริษัทด้าน cyber technology 
ของประเทศอิสราเอล นาย Eli Cohen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ลงนามความ
ตกลงในการที่จะอนุญาตบริษัทด้าน High – Tech ให้สามารถท าธุรกิจร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น นอกจากนี้ ภายใต้
ความตกลงฯ ระบุแนวทางการเพ่ิมปริมาณการค้าและการลงทุนโดยผ่านคณะผู้แทน การจัดงานแสดงสินค้า 
การประชุมสัมมนาระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ บริษัท ORIX ของประทศญี่ปุ่น (มูลค่าการซื้อ
ขายหุ้นใน Tokyo Stock Exchange ประมาณ 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ) และบริษัท Mitsubishi 
Tanabe ได้มีการซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทของอิสราเอลจ านวนหลายแห่งด้วยแล้ว 

บริษัท ORIX ของประทศญี่ปุ่น ได้ด าเนินธุรกิจการลงทุนในภาคพลังงาน สาธารณูปโภค 
ระบบการขนส่ง และอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศต่างๆ กว่า 36 ประเทศทั่วโลก และในปัจจุบันได้เข้าถือหุ้น
และเป็น largest shareholders กว่าร้อยละ 22.10 ของบริษัท Ormat Technologies, Inc. (NYSE: 
ORA) ในขณะที่บริษัท Mitsubishi Tanabe ซึ่งมีมูลค่าการตลาดกว่า 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ท าการ
ซื้อบริษัท NeuroDerm ของประเทศอิสราเอลด้วยมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศอิสราเอลและญี่ปุ่นจะส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการลงทุนของบริษัทอิสราเอลในประเทศญี่ปุ่นกับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะ
ในด้าน cyber security, cyber defense, และเทคโนโลยี High – Tech ทั้งนี้  นาย Eli Cohen ได้ระบุ
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค่าที่มีความส าคัญของประเทศอิสราเอล และรัฐบาลอิสราเอล
ต้องการให้มีบริษัทจากต่างประเทศมาร่วมลงทุนในประเทศเพ่ิมมากขึ้น และการมีข้อตกลงด้านการขยาย
ความร่วมมือทางการค้า การลงทุน จะเป็นปัจจัยเร่งการเติบโตด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศ 
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มลูคา่การค้าระหวา่งอิสราเอล - ญ่ีปุ่ น

สง่ออก น าเข้า

 
Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel. 

 ข่าวเด่นรายสัปดาห์        --      ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวฟี รัฐอสิราเอล 

 
นอกจากนี้  ภายใต้ข้อตกลงฯ ได้ระบุการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้าน High – Tech ของ
อิสราเอลกับหน่วยงาน Osaka ATR (Advance Telecommunications Research) Institute ซึ่งมีชื่อเสียง
ในด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ Actroid Humanoid Robot ของโลก 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 09/12/2017 
 
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
                    รัฐบาลของประเทศอิสราเอลมีนโยบายมุ่งขยายการค้า การลงทุนกับประเทศและทวีปต่างๆ ทั่ว
โลก เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านอาหรับที่มีอาณาเขตชายแดนติดกัน  ทั้งนี้ 
ประเทศอิสราเอลได้จัดท า FTA กับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) แคนาดา 
ตุรกี เม็กซิโก ตลาดร่วมอเมริกาตอนใต้ (MERCOSUR) จอร์แดน โคลัมเบีย และปานามา นอกจากนี้ อิสราเอลยัง
อยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับอินเดีย เวียดนาม เกาหลีใต้ และยูเครน และอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมถึงความ
เป็นไปได้ (Joint Study) ในการจัดท า FTA กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจ Eurasia 

(รัส เซีย คาซัคสถาน 
เบลารุส  อาร์มาเนี ย 
และคีร์กีซสถาน) และ
ปัจจุบันได้มุ่งเป้าหมาย
ขยายตลาดการค้าไป
ยั ง  ก ลุ่ ม ป ร ะ เท ศ
แอฟริกา และเอเชียที่
มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
เช่น  จีน  ญี่ ปุ่ น  ทั้ งนี้ 
ส าหรับความสัมพันธ์

ทางการค้ากับประเทศญี่ปุ่น ได้มีการเจรจาจัดท าความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
( Agreement between Japan and the State of Israel for the Liberalization, Promotion and 
Protection of Investment) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดเงื่อนไขส าหรับการส่งเสริมและคุ้มครองนักลงทุนทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน และได้มีการลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
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