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ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 82 : เดือนมีนาคม 2561 (5 – 9 มีนาคม 2561)
อิสราเอลมีแนวนโยบายห้ามน้าเข้ารถยนต์ที่ใช้น้ามันเบนซินและดีเซล
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง National Infrastructures, Energy and Water Resources
ของประเทศอิสราเอล (Yuval Steinitz) ได้ออกมาประกาศในที่ประชุมสัมมนา Israeli Institute of Energy
and the Environment เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ว่าประเทศอิสราเอลจะเป็นหนึ่งในสาม
ประเทศแรกของโลก (นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และอิสราเอล) ที่จะมีการสั่งห้ามไม่ให้นาเข้ารถยนต์และยาน
ยนต์ที่ใช้พลังงานจากน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซลในการขับเคลื่อน โดยจะเริ่มตั้งแต่ในปี 2030 เป็นต้นไป
ทั้ งนี้ รั ฐ มนตรี Yuval Steinitz ได้ ระบุ ว่ ามี แ ผนนโยบายส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาด้ า น
พลังงานของประเทศอิสราเอล ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งของประเทศโดยเน้นการใช้
พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และความพยายาม
ในการลดมลพิษในอากาศ นอกจากนี้ มีข้อเสนอด้าน
ความร่ว มมือในการพัฒ นาการใช้พลั งงานจากก๊าซ
ธรรมชาติ ร ะหว่ า งรั ฐ บาลประเทศอิ ส ราเอลและ
บริษัทผู้ผลิตก๊าซในประเทศ นอกจากนี้ ในระยะ 2
ปี ที่ ผ่ า นมา ประเทศอิ ส ราเอลได้ มี ก ารลงนามใน
ข้ อ ตกลง Gas Agreements จ านวน 2 ฉบั บ กั บ
ประเทศจอร์แดนและอียิปต์มูลค่ามากกว่า 25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิสราเอลกับประเทศในกลุ่มอาหรับภายหลังการลงนามใน Peace Treaties
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 05/03/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานสะอาด ลดมลภาวะ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โดยมีการคาดการณ์
ว่าภายในปี 2030 ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นเป็นร้อยละ 30 จากที่ปัจจุบั นมีส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้ อยละ 0.20 เมื่อ เปรีย บเที ยบกับ ปริม าณรถยนต์ในโลกขณะนี้ (แหล่ งข้ อมูล : Money
Chanel 15/09/60) และจากรายงานของ Bloomberg New Energy Finance ระบุว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้ามี
แนวโน้มราคาลดลงทาให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาไม่แพงไปกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ามันและแก๊ซ โดยราคา
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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แบตเตอรี่ไฟฟ้าจะมีราคาลดลงกว่าร้อยละ 77 นับตั้งแต่ปี 2016 – 2030 และในช่วงภายหลังปี 2026 ราคา
ของรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกกว่าราคารถยนต์ใช้พลังงานน้ามันเชื้อเพลิงและแก๊ซที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ และรถยนต์ระบบ
ไฟฟ้าจะเป็นรถยนต์แห่งอนาคตอันใกล้นี้
ทั้ งนี้ ในปั จ จุ บั น ประเทศอิ ส ราเอลมี แ นวโน้ ม การน าเข้าสิ น ค้ายานพาหนะ อุ ป กรณ์ แ ละ
ส่ ว นประกอบเพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว ง ระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่ านมา มี มู ล ค่ าการน าเข้ าสิ น ค้ ายานพาหนะ อุ ป กรณ์ แ ละ
ส่วนประกอบในปี 2014 2015 และ 2016 จานวน 4,062 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 3,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และ 4,960 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ โดยสาหรับยานพาหนะ ที่มีกาลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 cc จะมี
การนาเข้าจากประเทศสเปน ตุรกี และเกาหลีใต้เป็น 3 อันดับแรก และสาหรับยานพาหนะ ที่มีกาลังเครื่องยนต์
เกิน 1,000 cc แต่ไม่เกิน 1,500 cc จะมีการนาเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐเช็ค และตุรกีเป็น 3
อันดับแรก และสาหรับยานพาหนะ ที่มีกาลังเครื่องยนต์เกิน 1,500 cc แต่ไม่เกิน 3,000 cc จะมีการนาเข้า
จากประเทศญี่ปุ่น สโลวาเนีย และเกาหลีใต้ เป็น 3 อันดับแรก สาหรับยานพาหนะ ที่มีกาลังเครื่องยนต์เกิน
3,000 cc จะมีการนาเข้าจากประเทศสหรัฐฯ 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 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญในเรื่องรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าสาหรับอนาคต โดยกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมายจะมีรถพลังงานไฟฟ้าจานวน 1.2 ล้านคัน
ภายใน 19 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และผลักดันประเทศสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า
ในอนาคต
ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
5 มีนาคม 2561
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