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“หำกท่ำนมุ่งไปที่ภูมิภำคตะวันออก
กลำงเพื่อเสำะแสวงหำแหล่งนำมัน
อิสรำเอลไม่ใช่จุดหมำยของท่ำน แต่
หำกท่ำนต้องกำรเสำะแสวงหำ
มันสมอง (brain) พลัง (energy)
และควำมซื่อสัตย์ (integrity)
อิสรำเอลคือจุดหมำยแห่งเดียวของ
ท่ำน” - วอเรนน์ บัฟเฟตต์ -

“อิสรำเอล” เมื่อกล่าวถึงเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่
มักจะมองข้าม โดยจะนึกถึงแต่เพียงภาพความไม่สงบ
โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างชาวยิวและชาวปาเลสไตน์ที่
ยืดเยื้อมาช้านาน หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ความตึง
เครียดล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านอันเป็นผลมาจาก
โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน อย่างไรก็ดี ในสายตาของ
นักลงทุนต่างชาติหลายประเทศ อิสราเอลกลับเป็นแหล่ง
ลงทุนที่ดึงดูดใจอย่างมากและเป็นตลาดที่มศี ักยภาพ เหตุ
ใดนำนำประเทศจึงสนใจอิสรำเอล อิสรำเอลมีศักยภำพ
และโอกำสอย่ำงไร?

ควำมสัมพันธ์ไทย – อิสรำเอล
ไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์ทวิภ าคีและความร่ว มมืออันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งสอง
ประเทศมี ก รอบการหารื อทวิ ภ าคี ในลั ก ษณะ Working Group Dialogue (WGD) ในระดั บ รอง
ปลั ดกระทรวงการต่างประเทศประจ าทุกปี ล่ าสุ ด ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Working Group
Dialogue ไทย-อิสราเอล ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2011 เพื่อหารือกับฝ่ายอิสราเอลเกี่ยวกับ
แนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ และหารือประเด็น
ที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความร่วมมือทางวิช าการและเทคโนโลยี ความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือในกรอบองค์การระหว่างประเทศ และความตกลงด้าน
แรงงาน เป็นต้น
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก
โดยเฉพาะในด้านการเกษตรและชลประทาน พลังงานทดแทน การแพทย์และด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ผ่าน
มาไทยและอิสราเอลได้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการหารือ
Working Group Dialogue (WGD) ทั้งสองฝ่ายยังมีการหารือเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอยู่เสมอ และมีการริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างอิสราเอลในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการปศุ
สัตว์กับกรมปศุสัตว์ของไทย ในขณะที่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยังมี
แผนที่จ ะจัดทาความตกลงความร่วมมือด้านการวิ จัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานวิจัย
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและแรงงานของอิสราเอล
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นอกจากนี้ ไทยและอิ ส ราเอลยั ง จั บ มื อ กั น พั ฒ นาระบบชลประทาน แลกเปลี่ ย นการวิ จั ย
เทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ โดยอิสราเอลมีความยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาด้า นการเกษตรของ
ไทย โดยเฉพาะด้านการจัดสรรและบริหารทรัพยากรน้า รวมถึงความร่วมมือด้านชลประทานให้ มี
ความก้าวหน้ามากขึ้นนอกเหนือไปจากโครงการอบรมบุคลากร และภาคเอกชนของอิสราเอลยังมีความ
ต้องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการผลิตในระบบเกษตร
อิน ทรี ย์ ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ส ามารถนามาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรในไทยได้ โดย
หน่วยงานภาครัฐสามารถนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้วิจัยต่อยอด ส่งเสริม และเผยแพร่สู่
เกษตรกร ทาให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับคุณภาพออกสู่ตลาดโลกได้

ข้อจำกัด.... นำไปสู่ศักยภำพ
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สูงเทียบได้กับ
ประเทศพัฒนาแล้วในตะวันตก โดยอิสราเอลเป็นหนี่งในสมาชิกของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ซึง่ ถือเป็นกลุ่มของประเทศร่ารวย (a rich man’s club) ในด้าน
ของขีดความสามารถในการแข่งขัน World Economic Forum จัดให้อิสราเอลถูกเป็นประเทศที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด โดยในปี 2011 ที่ผ่านมา อิสราเอลอยู่ในลาดับที่ 22
จาก 142 ประเทศ ดังนั้น อะไรคือปัจจัยที่สร้างให้อิสราเอลยืนอยู่ตรงนี้ แม้ว่าอิสราเอลจะมีข้อจากัดด้านภูมิ
ประเทศและทรัพยากร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มากกว่า 2 ใน 3 ของอิสราเอลเป็นทะเลทรายและพื้นที่แห้งแล้งที่
ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก รวมทั้งขาดแคลนแหล่งน้าธรรมชาติ
คาตอบที่มีหลักฐานในเชิงประจักษ์สนับสนุนอย่างเด่นชัดก็คือ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รั ฐ บาลอิส ราเอลให้ ความส าคัญกับการค้ น คว้าวิจัยและการพัฒ นาอย่า งต่อเนื่อง เพื่ อ
เป้าหมายในการเอาชนะปัญหาและข้อจากัดของตนเอง ทั้ง สถานการณ์ความไม่มั่นคงในภูมิภาคและความ
แห้งแล้งด้านภูมิประเทศและทรัพยากร ทั้งนี้ ปัจจุบันอิสรำเอลเป็นประเทศที่มีสัดส่วนกำรลงทุนด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ (R&D) ต่อ GDP สูงที่สุดในโลก (ประมำณร้อยละ 4.25)

ที่มำ: OECD Factbook 2011
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ศูนย์กำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) ในอิสรำเอล

Haifa Region

Northern Region

Jerusalem Region

Tel Aviv Region

Southern Region
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ระบบเศรษฐกิจของอิสราเอลตั้ง อยู่บนฐานของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อิสราเอลมี
ความเชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรมสาขาต่ า งๆ เช่ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารโทรคมนาคม
เคมีภัณฑ์ การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร อวกาศการบิน และพลังงานทดแทน
เป็นต้น
ทั้งนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอิสราเอลได้สะท้อนให้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างสินค้าส่งออกของอิสราเอลในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา โดยสัดส่วนของสินค้าส่งออกประเภทสินค้า
สินค้าเกษตรลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 48 เมื่อปี 1950 เหลือเพียงร้อยละ 2.6 ในปี 2010 แต่สัดส่วน
สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 80 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน สินค้าอุตสาหกรรมที่
อิสราเอลส่งออกเกือบครึ่งเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology)

สินค้าส่งออกสาคัญของอิสราเอล ได้แก่ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพชรเจียระไน อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น ในขณะที่
ตลาดส่งออกหลักของอิสราเอล ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร และอินเดีย
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จากการทีอ่ ิสราเอลมีทรัพยากรธรรมชาติจากัด จึงต้องมีการนาเข้าสินค้าเพื่อบริโภคภายในประเทศ
และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก สินค้าสาคัญที่อิสราเอลนาเข้า ได้แก่ เชื้อเพลิง เพชรดิบ
เครื่องจักร และอาหาร เป็นต้น โดยแหล่งนาเข้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา จีน เยอรมนี เบลเยี่ยม และ
สวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากอิสราเอลมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่เมื่อปี 2009 ทาให้
คาดการณ์กันว่าความต้องการนาเข้าสินค้าพลังงานของอิสราเอลจะลดลงในอนาคต แต่สาหรับด้านอาหาร
แม้อิสราเอลจะเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
อิสราเอลเป็นทะเลทราย การเกษตรของอิ ส ราเอลจึง อยู่ในวงจากัด โดยมุ่งเน้นให้สินค้าเกษตรที่ตนเอง
เพาะปลูกหรือผลิตส่วนใหญ่ต้องเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ในราคาสูง ในขณะที่นาเข้า
สินค้าอาหารเพื่อการบริโภค ดังจะเห็นว่าปัจจุบันธัญพืชที่ชาวอิสราเอลบริโภคมากกว่าร้อยละ 80 มาจาก
การนาเข้า

Silicon Wadi1…ศูนย์กลำงนวัตกรรมของโลก
ปั จ จุ บั น อิ ส ราเอลสามารถครองต าแหน่ ง ผู้
บุกเบิกทางธุรกิจ (Israeli Breakthroughs) และดึงดูด
การลงทุนจากต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในโลกใบนี้ จานวนมากมีต้น
กาเนิดจากดินแดนอิสราเอลอย่างที่หลายคนอาจจะคาด
ไม่ ถึ ง เช่ น ธั ม ป์ ไ ดร์ ฟ เก็ บ ข้ อ มู ล (Thumb drive)
โปรแกรมสนทนา ICQ ระบบฝากข้อความทางโทรศัพท์
(voice mail) ระบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
ระบบชลประทานแบบน้ าหยด (Drip
irrigation
system) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทชั้นนาของโลกเลือกเข้ามา
ลงทุน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในอิสราเอล
จานวนมาก อาทิ Microsoft Intel Siemens GE และ Google จนอิสรำเอลได้รับกำรขนำนนำมเป็น
“Silicon Wadi ศูนย์กลำงควำมก้ำวหน้ำและนวัตกรรมที่ใหญ่เป็นที่สองรองจำก Silicon Valley
ของสหรั ฐอเมริ กำเท่ ำนั น นอกจากนี้ อิสราเอลยั งมี บริ ษั ทที่ จดทะเบียนในตลาดหุ้ น NASDAQ ของ
สหรัฐอเมริกามากเป็นลาดับต้นๆ ของโลก
ปัจจัยสนับสนุน ที่ทาให้อิสราเอลเป็นจุดหมายปลายทางของการ
ลงทุนทางธุรกิจที่สาคัญ หากไม่นับรวมระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย
“สำหรับไมโครซอฟท์แล้ว
การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากรั ฐ บาลในการ
กำรที่เรำจัดตังศูนย์วิจัยและ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตลาดอุตสาหกรรม และความสาเร็จในการ
พัฒนำในอิสรำเอลนับเป็น
ผลิ ต เทคโนโลยี ที่ ผ่ า นมาในอดี ต แล้ ว อิ ส รำเอลมี ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด
ประสบกำรณ์ที่เยี่ยมยอด...
สำคัญ คือ “บุคลำกรที่มีคุณภำพ” โดยอิสราเอลมีประชากรที่มี
คุณภำพของบุคลำกรใน
ระดับการศึกษาสูง ทั้งนี้ ในบรรดาประเทศ OECD อิสราเอลเป็น
อิสรำเอลวิเศษมำกทีเดียว”
ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก
- บิล เกทส์ ที่สุ ด คิ ดเป็น สั ดส่ ว นประมาณร้อ ยละ 40 ของประชากรทั้งหมด
น อ ก จ า ก นี้ ช า ว อิ ส ร า เ อ ล ยั ง มี ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
(entrepreneurship) ซึง่ ยากจะหาได้จากประชากรของประเทศอื่นๆ
1

Wadi เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง Valley (หุบเขา)

7

Silicon Wadi: Israel's High-Tech Hot Spots

8

ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงอิสรำเอล-โลก
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีเครือข่ายข้อตกลงทาง
การค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศต่ างๆ ครอบคลุ ม ทั่ ว ทวี ป อเมริ ก า ยุ โ รป และ
เอเชีย ได้แก่ ข้อตกลงทางการค้าเสรี (ครอบคลุมการค้า
ระหว่างประเทศของอิสราเอลกว่าร้อยละ 80) โครงการ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาระดับประเทศต่อประเทศ (R&D)
ความตกลงเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองการลงทุ น และ
สนธิสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Treaties
for the avoidance of double taxation) เป็นต้น โดย
นโยบำยกำรค้ำของอิสรำเอลมีวัตถุประสงค์ที่จะขยำยเครือข่ำยควำมตกลงทำงกำรค้ำในระดับทวิภำคี
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและศักยภำพทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมภำยในประเทศ
ไปสู่ระดับนำนำชำติ
ปัจจุบันอิสราเอลมีการจัดทาความตกลงทางการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับ
ประเทศต่างๆ ดังนี้
ประเทศ

สำระสำคัญ

สหรัฐอเมริกำ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลที่จัดตั้งขึ้นในปี 1985 โดยมีผลบังคับ ใช้เมื่อวันที่
29 เมษายน 1985 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรและขจัดอุปสรรคทางการค้า
ระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าจากอิสราเอลไปยังสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึง
สินค้าที่ส่งจากฉนวนกาซา 2 (Gaza strip) และเขตเวสต์แบงก์3 (West bank) ด้วย ความตกลง
ดังกล่าวยังถือเป็นโอกาสของสินค้าสหรัฐฯที่จะแข่งขันกับสินค้าจากยุโรปในตลาดอิสราเอล ทั้งนี้
“อิสรำเอลเป็นประเทศแรกในโลกที่มีกำรทำ FTA กับสหรัฐอเมริกำ” โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ทั้งการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและการค้าบริการ ซึ่งต่อมา FTA ฉบับนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของ
FTA ระหว่างสหรัฐฯกับแคนาดา จอร์แดน และเม็กซิโก ตามลาดับ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศได้
มีการลงนามความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตร (Agricultural Agreement) เพื่อลดอุปสรรคทาง
การค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันในสินค้าเกษตรอีกด้วย
สหภำพยุโรป อิสราเอลและสหภาพยุโรป (EU) ได้จัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน ในปี 1975 ต่อมาในปี
1995 อิสราเอลได้จัดทาความตกลง European Union Association Agreement4(AA) กับ EU
ซึ่งได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี 2000 โดยอิสราเอลได้ใช้ความตกลง AA ดังกล่าวเป็นพื้นฐานใน
การเจรจากับ EU เพื่อจัดการลดหย่อนภาษีทางการค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร
แปรรูป และผลิตภัณฑ์การประมง และต่อมาได้เกิดการรวมกลุ่มทางภูมิภาคในแถบเมดิเตอร์เร

2

ฉนวนกำซำ เป็นชื่อเรียกอาณาบริเวณแคบๆ ขนาด 360 ตร.กม. ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในตะวันออกกลาง ชื่อ "กาซา" นั้นมา
จากเมืองกาซาซึ่งเป็นเมืองหลักในอาณาเขตนี้ มีประชากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน ในทางภูมิศาสตร์ ฉนวน
กาซาถือเป็นดินแดนของปาเลสไตน์ อย่างไรก็ตามอิสราเอลได้ควบคุมการเข้าออกฉนวนกาซาทั้งทางน้าและทางอากาศ
3

เวสต์แบงก์เป็นดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้าจอร์แดนในภูมิภาคตะวันออกกลาง ปัจจุบันไม่ถือเป็นรัฐอิสระหรือประเทศ แต่ถือเป็น
ดินแดนของชาวปาเลสไตน์ มีประชากรทั้งหมด 2.8 ล้านคน ส่วนมากเป็นชาวปาเลสไตน์ (2.4 ล้านคน หรือ 84%) ที่เหลือเป็นผู้อพยพชาวยิว
และชนกลุ่มน้อย
4

European Union Association Agreement เรียกสั้นๆว่า Association Agreement (AA) เป็นความตกลงระหว่างสหภาพยุโรป (EU)
และประเทศนอกสหภาพยุโรป (non – EU) เพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาการเมือง การค้า สังคม
วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น

9
ประเทศ

สำระสำคัญ
เนียน ซึ่งมีอิสราเอลเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม (ยกเว้นซีเรีย) ทั้งสหภาพยุโรปและกลุ่มเมดิเตอร์
เรเนียน จึงได้จัดทาความตกลง Euro - Mediterranean Partnership5 ซึ่งนาไปสู่การจัดทา
Euro-Mediterranean FTA ในปี 2010 ซึ่งจะมีเรื่องการเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและให้
สิทธิพิเศษ (GSP) กับสินค้าเกษตรแก่กลุ่มประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียน และการเปิดเสรี
ทางการค้าบริการและการลงทุน รวมทั้งสิทธิในการตั้งบริษัท (right of establishment)

แคนำดำ

มีการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างแคนาดา – อิสราเอล (Canada–Israel Free Trade
Agreement: CIFTA) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 โดย CIFTA เป็น FTA ฉบับแรกที่แคนำดำ
จัดทำกับประเทศที่ไม่อยู่ในซีกโลกตะวันตก โดยมีการยกเลิกภาษีศุลกากรในสินค้าเกษตรและ
สินค้าอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 80 ของรายการสินค้าทั้งหมด ยกเว้นในสินค้าเกษตรบาง
อย่างเช่น สัตว์ปีก นม และไข่ เป็นต้น

เม็กซิโก

ในปี 2000 เม็กซิโกกับอิสราเอลได้มีการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างเม็กซิโก – อิสราเอล
โดยสินค้าหลักที่เม็กซิโกมีการนาเข้าจากอิสราเอล คือ อาวุธยุทโธปกรณ์

ตุรกี

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2000 ตุรกีและอิสราเอลได้มีการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน
โดยตุรกีเป็นประเทศมุสลิมประเทศแรกที่มีกำรทำควำมตกลง FTA กับอิสรำเอล

EFTA6

เริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม 1993 โดยความตกลงฯ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม ประมง และผลิตภัณฑ์ประมง นอกจากนี้ อิสราเอลยังมีการลงนามความตกลงว่า
ด้วยสินค้าเกษตร (Agricultural Agreement) ในระดับทวิภาคีกับทุกประเทศใน EFTA
อิสราเอลมีการลงนามความตกลงการค้าเสรีกับกลุ่ม Mercosur เมื่อเดือนธันวาคม 2007 ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็น FTA แรกของกลุ่ม Mercosur กับประเทศที่อยู่นอกกลุ่มฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ทางการค้าและด้านอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยอิสราเอลได้เล็งเห็น ว่าประเทศในแถบอเมริกาใต้ เป็น
แหล่งวัตถุดิบที่สาคัญ นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสที่อิ สราเอลจะส่งสินค้าและบริการต่างๆไปยัง
ประเทศในกลุ่ม Mercosur โดยเฉพาะสินค้าและบริการด้านไฮเทคต่างๆของอิสราเอล ได้แก่
การเกษตร การทหาร การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้ง ใช้เป็นเป็นต้นแบบในการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มอื่นต่อๆไป เช่น ในแถบตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และอินเดีย
เป็นต้น

Mercosur7

อินเดีย

อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทา FTA

โคลอมเบีย

อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทา FTA

เกำหลีใต้

จัดทาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา FTA ระหว่างกัน

5

Euro - Mediterranean Partnership ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 44 ประเทศ โดยแบ่งเป็น EU 27 ประเทศ และประเทศแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน 16 ประเทศ (แอลเบเนีย แอลจีเรีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย อียิปต์ อิราเอล จอร์แดน เลบานอน มอริเตเนีย
โมนาโก มอนเตเนโกร โมร็อกโก ดินแดนปาเลสไตน์ ซีเรีย ตูนิเซีย และตุรกี)
6

สมำคมกำรค้ำเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) สมาชิก 4 ประเทศ คือไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และ
สวิตเซอร์แลนด์
7

Mercosur หรือตลำดร่วมอเมริกำใต้ตอนล่ำง (Southern Common Market) มีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาค
ปัจจุบันมีสมาชิก (Full member) ทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา สมาชิกสมทบของ
Mercosur ประกอบด้วย ชิลี โบลิเวีย เปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์

10

ควำมตกลง QIZs (Qualified Industrial Zones Agreement)
Qualified Industrial Zones (QIZs) คือ นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (special free trade zones) ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และ
ประเทศเพื่อนบ้าน (จอร์แดนและอียิปต์) เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกา
และอิสราเอล โดยสินค้าที่ทาการ notify ว่าผลิตใน QIZs นั้น จะสามารถส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ โดย
ได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีศุลกากรหรือไม่มีข้อจากัดด้านโควต้าการค้า จากความตกลง FTA ระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ภายใต้เงื่อนไขที่สินค้าต้องมีวัตถุดิบหรือปัจจัยในการผลิตของอิสราเอลอย่าง
น้อยร้อยละ 11.7
ประเทศ

สำระสำคัญ

จอร์แดน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 1998 สหรัฐฯได้กาหนดให้นิคมอุตสาหกรรมอั ล-ฮัสซัน (Al-Hassan) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอีร์บิด (Irbid) เป็นเขต QIZs ของจอร์แดนเป็นครั้งแรก ซึ่งภายหลัง
ได้กาหนดมีเขต QIZs อีก 12 แห่งทั่วประเทศ จอร์แดนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
ภายหลังการจัดตั้งเขต QIZs โดยในปี 2004 การส่งออกจากจอร์แดนไปยังสหรัฐฯ มีมูลค่ากว่า 1
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 1998 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สินค้าสิ่งทอถึงร้อยละ 99.9 และเป็นสินค้าที่ผลิตจาก QIZs ถึงร้อยละ 86 ของสินค้าทั้งหมดที่
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความสาเร็จของการจัดตั้ง QIZs ได้นาไปสู่การลงนามความตกลง
การค้าเสรีสหรัฐฯ-จอร์แดนในปี 2001 ซึ่งมีการลดภาษีนาเข้าเป็นศูนย์ทั้งหมดในปี 2011
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2005 สหรัฐฯ ได้เริ่มกาหนดให้มีเขต QIZs 3 แห่งในอียิปต์ (Greater Cairo
Zone Alexandria Zone และ Suez Canal Zone) ซึ่งในภายหลังมีการกาหนดเพิ่มขึ้นอีก 8
แห่ง ผลจากการจัดตั้ง QIZs ทาให้อิสราเอลส่งออกไปอียิปต์เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้
อียิปต์เป็นตลาดสาคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางมีการนาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯมากที่สุด
โดยเฉพาะข้ า วสาลี แ ละข้ า วโพด สหรั ฐ ฯและอี ยิ ป ต์ มี ก ารลงนามในพิ ธี ส ารเกี่ ย วกั บ nonreciprocal arrangement โดยคาดหวังว่าการลงนามดังกล่าวจะเป็นก้าวสาคัญในการจัดทา
ความตกลงการค้าเสรีสหรัฐฯ-อียิปต์ในอนาคต

อียิปต์

ควำมตกลงที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำระหว่ำงไทย – อิสรำเอล
ไทยและอิสราเอลได้มีการจัดทาความตกลงทางด้านเศรษฐกิจและการค้าร่วมกันทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่
 ควำมตกลงว่ำด้วยกำรส่งเสริมและคุ้มครองกำรลงทุนต่ำงตอบแทน มีการลงนามเมื่อวันที่ 18 กุมภาพัน ธ์
2000
 อนุสัญญำเพื่อกำรเว้นกำรเก็บภำษีซ้อนและกำรป้องกันกำรเลี่ยงรัษฎำกรในส่วนที่เกี่ยวกับ ภำษีเก็บจำกเงิน
ได้ ลงนามเมื่อวันที่ 22 มกราคม 1996
 ควำมตกลงทำงกำรค้ำ (Trade Agreement Between The Government of The Kingdom of
Thailand and The Government of The State of Israel) ลงนามเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2012 ณ นคร
เยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล โดยความตกลงทางการค้านี้จะเป็นช่องทางสาคัญที่ สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยและอิสราเอลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเวทีส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสองฝ่าย รวมทั้งเสริมสร้าง
ความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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ไทย – อิสรำเอล ส่วนผสมที่ลงตัว
อิสราเอลเป็นตลาดขนาดเล็กโดยมีประชากรเพียง
8 ล้ า น ค น จึ ง อ า จ ไ ม่ ใ ช่ ป ร ะ เ ท ศ เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก ใ น
การส่ ง ออกของไทย แต่ เ หนื อ สิ่ ง อื่ น ใดศั ก ยภาพและ
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ข องอิ ส ราเอล เป็ น สิ่ ง ที่
ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม หรือจริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการไทยหรือรัฐบาลควรให้ความสนใจ
อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลายสาขา
อาทิ ด้านการชลประทาน อิสราเอลมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าที่ทันสมัย สามารถเปลี่ยนน้าทะเลเป็นน้าจืด
หรือนาน้าเสียกลับมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาระบบน้าหยดที่ใช้ในการ
เพาะปลูก จนได้รับฉายาว่า “มหำอำนำจเทคโนโลยีจัดกำร
นำ” ในด้านการเกษตร อิสราเอลมีเทคโนโลยีในการปลูกพืช
การเพิ่มผลผลิตรวมทั้งยืดอายุของสินค้าเกษตรที่ก้าวหน้า
สาหรับด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อิสราเอลมีเทคโนโลยี
เจียระไนเพชรพลอยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
ซึ่งจุดแข็งของอิสราเอลนี้เป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับไทย เพราะไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ มีแรงงาน แต่ยังขาด
ความเชี่ ย วชาญทางเทคโนโลยี กำรร่ ว มลงทุ น ทำงธุ ร กิ จ ระหว่ ำ งไทยกั บ อิ ส รำเอล หรื อ กำรน ำเข้ ำ
เทคโนโลยีระดับสูงจำกอิสรำเอลจึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัว ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวทาได้หลายแนวทาง
เช่น ผู้ประกอบการไทยอาจส่งออกวัตถุดิบไปผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอิสราเอล โดยอาศัย
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอิสราเอล หรืออาจเลือกเข้าไปร่วมลงทุนโดยตรงในภาคการ
ผลิตต่างๆ ของอิสราเอล และส่งออกไปไปยังประเทศที่สาม ทั้งนี้ ปัจจุบัน อิสราเอลได้ จัดทาความตกลง
การค้าเสรีกับหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ดังนั้น สินค้าที่ผลิตในอิสราเอลจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีหรือโควตาในการส่งออกไปเหล่านั้น
นอกจากนี้ ไทยอาจชั กจู งให้ อิส ราเอลเข้ ามาลงทุนในประเทศไทยใน
อุตสาหกรรมที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญ โดยชี้ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของ
ไทยทั้งด้านทรัพยากรและแรงงาน ที่ผ่านมาการลงทุนของอิสราเอลใน
“อิสรำเอล – แหล่งกักเก็บ
ไทยยั ง มี ป ริ ม าณน้ อ ย โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การลงทุ น ด้ า น
นวัตกรรมที่จะเพิ่มควำม
อสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้
ได้เปรียบทำงกำรตลำด
อิสราเอลเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เพราะนอกจากเป็นการนา
ให้แก่เรำ” – เอริค ไรน์
เงินตราเข้าประเทศแล้ว ยังเป็นช่องทางที่ไทยจะได้รับการถ่ายทอด
ฮำร์ท (ประธำนบริหำร
เทคโนโลยี ขั้น สู ง จากอิส ราเอลซึ่งจะช่ว ยพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของไทย ทั้ ง ในด้ า นการชลประทาน
ซีเมนต์
การเกษตรและอุ ตสาหกรรม นอกไปจากนั้น ความร่ ว มมือ ระหว่ า ง
เมดิคัล)
เอกชนของไทยขนาดใหญ่ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง กั บ เอกชนของอิ ส ราเอลที่ มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันในประเทศที่สามก็เป็นโมเดลทางธุรกิจที่มี
ความเป็นไปได้สูง โดยใช้จุดแข็งของทั้งสองฝ่ายในการรุกเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ จากปัจจัยที่
กล่าวมาข้างต้น ไทยจึงไม่อำจมองข้ำมศักยภำพของอิสรำเอลประเทศเล็กๆ ในภูมิภำคตะวันออกกลำง
โดยเฉพำะกำรเป็นแหล่งนวัตกรรมที่จะช่วยเกือหนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทยต่อไป
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