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ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 79 : เดือนกุมภำพันธ์ 2561 (12 – 16 กุมภำพันธ์ 2561)
ยอดจำหน่ำยรถยนต์ในอิสรำเอลเพิ่มสูงขึ้นกับปัญหำจรำจร
จากรายงานตัวเลขยอดจาหน่ายยานพาหนะส่วนบุคคลของอุตสาหกรรมรถยนต์ ในประเทศ
อิสราเอล ระบุว่ามีจานวนรถยนต์ใหม่มากกว่า 40,000 คัน เข้ามาร่วมใช้ท้องถนนของประเทศอิสราเอลใน
เดือนมกราคม 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเทียบกับจานวนตัวเลขรถยนต์ใหม่ จานวน 45,000 คัน ในเดือน
มกราคม 2017 จะถือว่าเป็นจานวนตัวเลขที่ต่ากว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รถยนต์ใหม่จานวน 40,000 คัน
ในต้นปีที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่มากกว่าการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศอิสราเอล
ทั้งนี้ โดยปกติภายในเดือนมกราคมของทุก
ปี เป็ น ช่ ว งที่ มี ย อดจ าหน่ า ยรถยนต์ ส่ ว น
บุคคลจานวนมาก เนื่องจากผู้ซื้อมีแนวโน้ม
ในการชะลอการซื้อรถยนต์คันใหม่ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนและเดื อนธันวาคม และ
บริ ษั ท ผู้ จ าหน่ า ยรถยนต์ ข องประเทศ
อิสราเอลได้มีการประเมินว่าจะมีการนาส่ง
รถยนต์ใหม่ให้ผู้สั่งซื้อในเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ์นี้มากกว่า 70,000 คัน นอกจากนี้ รายงานฯ ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าการมีอุปสงค์ความต้องการซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคลคันใหม่เพิ่มมากขึ้น และมียอดจาหน่ายรถยนต์คันใหม่เพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่านโยบาย
การปรับโครงสร้างและปรับปรุงระบบการให้บริการขนส่งมวลชนของรัฐบาลประเทศอิสราเอลในปัจจุบันยังไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
รายงานจากอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศอิสราเอล ระบุอีกว่า เนื่องจากการขาดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวและการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานที่ไม่เหมาะสมทาให้ รัฐบาลของประเทศอิส ราเอลไม่
สามารถควบคุมดูแลในเรื่องความแออัดบนท้องถนนได้ โดยเฉพาะในบางพื้นที่ความแออัดของพาหนะบนท้อง
ถนนอยู่ในขั้นวิกฤติสาหรับในเมือง Tel Aviv
ทั้งนี้ แม้ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้ออกมาตรการทางการเงินด้านสินเชื่อเพื่อ
ควบคุมการให้สินเชื่อสาหรับการซื้อรถยนต์คันใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังถือว่ายังมีปริมาณเงินสินเชื่อในด้านการ
ทาธุรกรรมดังกล่าวจานวนสูงมาก
แหล่งที่มำ : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 02/02/2018
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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ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มการนาเข้าสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบเพิ่มขึ้นในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีมูลค่าการนาเข้าสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบในปี 2014 2015
และ 2016 จานวน 4,062 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 3,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 4,960 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตามลาดับ โดยสาหรับยานพาหนะ ที่มีกาลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 cc จะมีการนาเข้าจากประเทศสเปน ตุรกี
และเกาหลีใต้เป็น 3 อันดับแรก และสาหรับยานพาหนะ ที่มีกาลังเครื่องยนต์เกิน 1,000 cc แต่ไม่เกิน 1,500
cc จะมีการนาเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐเช็ค และตุรกีเป็น 3 อันดับแรก และสาหรับยานพาหนะ ที่มี
ก าลั งเครื่ อ งยนต์ เกิ น 1,500 cc แต่ ไม่ เกิ น 3,000 cc จะมี ก ารน าเข้ า จากประเทศญี่ ปุ่ น สโลวาเนี ย และ
เกาหลีใต้ เป็น 3 อันดับแรก สาหรับยานพาหนะ ที่มีกาลังเครื่องยนต์เกิน 3,000 cc จะมีการนาเข้าจากประเทศ
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็น 3 อันดับแรก เป็นต้น
สาหรับประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปประเทศ
อิสราเอลในปี 2014 2015 2016 และ 2017 จานวน 120.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 179.31 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 143.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 156.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ โดยมีแนวโน้มอัตราการ
เติบโตของการส่งออกในสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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ที่มา : the newmenucom กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงเทลอำวีฟ
12 กุมภำพันธ์ 2561
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