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      ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ในอิสรำเอลเพิ่มสูงข้ึนกับปัญหำจรำจร 

 

  จากรายงานตัวเลขยอดจ าหน่ายยานพาหนะส่วนบุคคลของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ
อิสราเอล ระบุว่ามีจ านวนรถยนต์ใหม่มากกว่า 40,000 คัน เข้ามาร่วมใช้ท้องถนนของประเทศอิสราเอลใน
เดือนมกราคม 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเทียบกับจ านวนตัวเลขรถยนต์ใหม่  จ านวน 45,000 คัน ในเดือน
มกราคม 2017 จะถือว่าเป็นจ านวนตัวเลขที่ต่ ากว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รถยนต์ใหม่จ านวน 40,000 คัน 
ในต้นปีที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่มากกว่าการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศอิสราเอล  

ทั้งนี้ โดยปกติภายในเดือนมกราคมของทุก
ปี เป็นช่วงที่มียอดจ าหน่ายรถยนต์ส่วน
บุคคลจ านวนมาก เนื่องจากผู้ซื้อมีแนวโน้ม
ในการชะลอการซื้อรถยนต์คันใหม่ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม และ
บริษัทผู้ จ าหน่ายรถยนต์ของประเทศ
อิสราเอลได้มีการประเมินว่าจะมีการน าส่ง
รถยนต์ใหม่ให้ผู้สั่งซื้อในเดือนมกราคมและ

กุมภาพันธ์นี้มากกว่า 70,000 คัน นอกจากนี้ รายงานฯ ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมว่าการมีอุปสงค์ความต้องการซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคลคันใหม่เพ่ิมมากขึ้น และมียอดจ าหน่ายรถยนต์คันใหม่เพ่ิมสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่านโยบาย
การปรับโครงสร้างและปรับปรุงระบบการให้บริการขนส่งมวลชนของรัฐบาลประเทศอิสราเอลในปัจจุบันยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

รายงานจากอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศอิสราเอล ระบุอีกว่าเนื่องจากการขาดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวและการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานที่ไม่เหมาะสมท าให้รัฐบาลของประเทศอิสราเอลไม่
สามารถควบคุมดูแลในเรื่องความแออัดบนท้องถนนได้ โดยเฉพาะในบางพ้ืนที่ความแออัดของพาหนะบนท้อง
ถนนอยู่ในขั้นวิกฤติส าหรับในเมือง Tel Aviv 

ทั้งนี้ แม้ธนาคารแห่งชาติของประเทศอิสราเอลได้ออกมาตรการทางการเงินด้านสินเชื่อเพ่ือ
ควบคุมการให้สินเชื่อส าหรับการซื้อรถยนต์คันใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังถือว่ายังมีปริมาณเงินสินเชื่อในด้านการ
ท าธุรกรรมดังกล่าวจ านวนสูงมาก 

 
แหล่งที่มำ : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 02/02/2018 
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ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
                   ประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มการน าเข้าสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบเพ่ิมข้ึนในช่วง 
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีมูลค่าการน าเข้าสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบในปี 2014 2015 
และ 2016 จ านวน 4,062 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 3,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 4,960 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล าดับ โดยส าหรับยานพาหนะ ที่มีก าลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 cc จะมีการน าเข้าจากประเทศสเปน ตุรกี 
และเกาหลีใต้เป็น 3 อันดับแรก และส าหรับยานพาหนะ ที่มีก าลังเครื่องยนต์เกิน 1 ,000 cc แต่ไม่เกิน 1,500 
cc จะมีการน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐเช็ค และตุรกีเป็น 3 อันดับแรก และส าหรับยานพาหนะ ที่มี
ก าลังเครื่องยนต์เกิน 1 ,500 cc แต่ไม่เกิน 3,000 cc จะมีการน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สโลวาเนีย และ    
เกาหลีใต้ เป็น 3 อันดับแรก ส าหรับยานพาหนะ ที่มีก าลังเครื่องยนต์เกิน 3,000 cc จะมีการน าเข้าจากประเทศ
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็น 3 อันดับแรก เป็นต้น 

         ส าหรับประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปประเทศ 
อิสราเอลในปี 2014 2015 2016 และ 2017 จ านวน 120.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 179.31 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 143.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 156.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ โดยมีแนวโน้มอัตราการ
เติบโตของการส่งออกในสินค้าดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

 
ที่มา : the newmenucom กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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มลูคา่น าเข้า 120.79 179.31 143.71 156.76

อตัราการขยายตวั 34.22 48.44 -19.85 9.08
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การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
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