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ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 77 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561)
อิสราเอลกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับอินเดีย
นายกรั ฐ มนตรี ข องประเทศอิ ส ราเอล (Prime Minister Benjamin Netanyahu) ได้
เดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางเยือน
ประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีของนาย Benjamin Netanyahu ทั้งนี้ ในปี 2548 อดีต
นายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอล (นาย Ariel Sharon) เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอิสราเอลที่
ได้เดินทางเยือนประเทศอินเดีย โดยที่ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิสราเอลและอินเดียค่อนข้างจะไม่มี
อะไรคืบหน้ามากนักจนกระทั่งถึงในปี 2535
ในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภายหลั ง การเดิ น ทางเยื อ นประเทศอิ ส ราเอล ของ
นายกรัฐมนตรีอินเดีย (Prime Minister Narebdra Modi) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ความสัมพันธ์ของ
ทั้ ง สองประเทศเป็ น ไปด้ ว ยดี ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้ การเดิ น ทางเยื อ นประเทศอิ น เดี ย อย่ า งเป็ น ทางการของ
นายกรัฐมนตรีอิสราเอลมีกาหนดเยี่ยมเมือง Dehi, Mumbai, และ Gujarat และเข้าพบประธานาธิบดีของ
ประเทศอินเดีย (President Ram Nath Kovind) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Sushma
Swaraj) การเข้าพบกลุ่ ม บริ ษั ท เอกชนขนาดใหญ่ ของอิ น เดี ย และเข้ าเยี่ย มกลุ่ ม สมาคมชาวอิส ราเอลใน
ประเทศอินเดียอีกด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้เข้าพบบริษัทชั้นนาในอุตสาหกรรมภาพยนต์
ของ Bollywood และได้ลงนามความตกลงด้านความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
ภาพยนต์ผ่านเงินทุนสนับสนุนของรัฐบาลสาหรับการผลิตภาพยนต์ร่วมกันของประเทศอิสราเอลและอินเดีย
นายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้มีการลงนามในข้อตกลงทวิภาคีสาหรับการสารวจแหล่งน้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ การผลิต และการวิจัย และในข้อตกลงดังกล่าวได้กล่าวถึงกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
อิสราเอลและอินเดียในการพัฒนา start up เกี่ยวกับการสารวจแหล่งน้ามันด้วย นอกจากนี้ มีการลงนาม
ข้อ ตกลงด้านการบิ น พลเรื อ น การให้ บ ริ ก ารเที่ ยวบิ น ระหว่างทั้ งสองประเทศ และข้ อตกลงด้ าน cyber
security ซึ่งมีการกาหนดการพัฒ นากิจ กรรมฝึกอบรมร่วมกัน การส่ งเสริมจัดประชุมและ conferences
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลและอินเดีย
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 24/01/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ตั้งแต่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอิสราเอลและอินเดียในปี 2535
ปริมาณและมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากมูลค่าการค้าประมาณ 200 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2535 (ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพชร) มาเป็น 5.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2554
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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และเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยอยู่ ใ นระดั บ 4 – 6 พั น ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในระหว่ างปี 2555 – 2559 ทั้ งนี้
ในปั จจุบั น ความสัมพั นธ์ทางการค้ า การลงทุน ระหว่างประเทศอิสราเอลและอิ นเดียมี การลงทุ นร่วมกั น
เพิม่ ขึ้นในกลุ่มเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การสื่อสารคมนาคม IT เป็นต้น และทั้งสองประเทศอยู่
ระหว่างการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) โดยประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีปริมาณการค้าขนาดใหญ่ เป็ น
อันดับที่ 2 ของอิสราเอลซึ่งรองจากประเทศจีน สาหรับประเทศคู่ค้าในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น ประเทศ
อิสราเอลจึงให้ความสาคัญต่อการเจรจา FTA กับประเทศอินเดียซึ่งถือเป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในตลาดโลก
การค้ าระหว่างอิสราเอล - อินเดีย
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