ข้อมูลพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เดนมาร์ก
ข้อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของเดนมาร์ก

ความสาคัญของเดนมาร์ก

• เดนมาร์กมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของสหภาพยุโรป
และอันดับที่ 31 ของโลก
• ประชากร 5.56 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 111 ของโลก
• GDP (Official Exchange Rate) ของเดนมาร์กมีมลู ค่า 324.3
พันล้านเหรียญสหรัฐ
• GDP (Purchasing power parity) ของเดนมาร์กมีมลู ค่า 211.3
พันล้านเหรียญสหรัฐ
• ในปี 2558 คาดว่าอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของเดนมาร์ก 2.0%
• รายได้ประชาชาติ (GNI per capita) อยู่ที่ 59,831.7 USD/คน/ปี
• มูลค่าของภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรของ
เดนมาร์ก คิดเป็นสัดส่วน 76.8%, 21.7%, และ 1.5% ของ GDP
ตามลาดับ
• ประชากรของเดนมาร์กส่วนใหญ่ร้อยละ 64.7 อยู่ในช่วงวัยรุ่นและ
วัยทางาน (15 – 64 ปี) ร้อยละ 17 อยู่ในช่วงวัยเด็ก (0-14 ปี) และ
ร้อยละ 18 อยู่ในวัยชรา (มากกว่า 65 ปี)
• อัตราการเกิดของประชากร 10.22 ต่อประชากร 1,000 คน
• ในปี 2558 คาดว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ทรี่ ้อยละ 3.8
• รายงาน Doing Business 2015 จัดโดย The World Bank จัด
อันดับให้เดนมาร์กอยู่อันดับที่ 1 ของยุโรป และอันดับที่ 4 ของโลก
ในความน่าลงทุนธุรกิจ (Ease of Doing Business)
• รายงาน Corruption Perceptions Index 2014 จัดโดย
Transparency International จัดอันดับให้เดนมาร์กอยู่อันดับที่ 1
ของโลกในด้านความโปร่งใสของระบบราชการ
• จากการจัดอันดับของ Legatum Prosperity Index 2014
เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก
• เดนมาร์กได้รบั การจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มเี ทคโนโลยีสะอาดที่
ล้าหน้าที่สดุ ในโลก อันดับที่ 5 จากการจัดอันดับของ The Global
Cleantech Innovation Index 2014

• เดนมาร์กเป็นผู้นาทางด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยี และระบบการ
ขนส่งของโลก เช่น Oresund ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบการขนส่งที่สาคัญ
ระหว่างกรุงโคเปนเฮเกน และทางตอนใต้ของสวีเดน
• เดนมาร์กเป็นแหล่งกาเนิดของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น
ECCO, Maersk, LEGO, Carlsberg และ Vestas เป็นต้น
• CIA Fact book จัดเดนมาร์กเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง
• มีเงินสารองอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและทองคาเป็นอันดับ
24 ของโลกจานวน 89.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• เดนมาร์กพึ่งพาการส่งออกเป็นสาคัญ จึงทาให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลกสูง
• เป็นสมาชิกองค์การสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2516 แต่ไม่ได้ร่วมใช้เงิน
สกุลยูโร ปัจจุบันใช้เงินสกุลโครนเดนมาร์กของตนเอง
• เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เมื่อเดือนมกราคม 2538
• มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะ
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสิง่ แวดล้อม ชีวภาพ อุตสาหกรรม
เกษตร
• เดนมาร์กเป็นตลาดค้าขายดั้งเดิมของไทย แม้ว่าจะเป็นตลาดขนาดเล็ก
แต่ตลาดเดนมาร์กเป็นตลาดที่มศี กั ยภาพ เดนมาร์กยังได้รับการจัด
อันดับให้เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมในการทาธุรกิจที่เป็นมิตรมาก
ที่สุดอันดับที่ 1 ในยุโรป (The most business friendly climate in
Europe) จากการจัดอันดับของ World Bank เนื่องจากมี
สภาพแวดล้อมการทางานมีความเป็นสากลสูง ประชาชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ความสามารถ เดนมาร์กมีความก้าวหน้าใน
ด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
• เดนมาร์กยังคงเป็นแหล่งนาเข้า และกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ
ยุโรปอื่นๆ และยุโรปเหนือที่สาคัญหลายรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
เนื้อไก่แปรรูป รองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น แต่ผนู้ า
เข้าส่วนใหญ่มักนาเข้าสินค้าไทยผ่านท่าเรือประเทศอื่นๆ ในยุโรป เช่น
เยอรมันนี และเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากการประหยัดต่อขนาด
• ในปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจเดนมาร์กมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในทิศทางที่ดีขึ้น และการจ้างงาน การลงทุน การบริโภคทั้งภาคเอกชน
และรัฐบาลเพิม่ ขึ้น การส่งออกคาดว่าจะเติบโตทีร่ ้อยละ 3.3 ในขณะที่
การนาเข้าคาดว่าจะอยู่ทรี่ ้อยละ 3.0

นโยบายการค้าของเดนมาร์ก

การค้ารวมของเดนมาร์ก

• เดนมาร์กเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO) และสหภาพยุโรป
• เดนมาร์กเป็นหนึ่งประเทศที่เป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่สุดใน
สหภาพยุโรป เป็นผู้สนับสนุนการปฏิรูปการเกษตรที่ครอบคลุม
เดนมาร์กยังสนับสนุนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในระดับ
สหภาพยุโรป
• เดนมาร์กเป็นผู้นาทีส่ าคัญด้านนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระหว่างประเทศ (International climate policy) และมี
ระบบการจัดการการปล่อย CO2 จากการผลิตไฟฟ้าและความร้อนที่
ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
• เดนมาร์กมีระบบรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็ง และเป้าหมายที่สาคัญ คือ
การทาให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีอัตราการจ้างงานที่สูง การพัฒนา
ปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจให้มเี สถียรภาพและความมั่นคง การ
ส่งเสริมระบบรัฐสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของประชาชนและความ
ปลอดภัยทางสังคม รวมทั้งการจัดสรรเงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้กับ
ประชาชนอย่างมีเหตุผล
• ในอดีตเศรษฐกิจของเดนมาร์กขึน้ อยู่กับภาคเกษตรกรรม
จนกระทั่งในช่วงตั้งแต่ปี 2503 เดนมาร์กได้พบน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลเหนือ ซึ่งมาช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปอีก จน
ทาให้เดนมาร์กกลายเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ก้าวหน้าในระดับต้นของโลก ผลจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนยิ ม และระบบรัฐ
สวัสดิการที่ดี ทั้งด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล ระบบบาเหน็จ
บานาญ การคุม้ ครองแรงงาน การประกันราคาสินค้าเกษตร ฯลฯ
และระบบจัดเก็บภาษีในอัตราสูงมาก ทาให้ชาวเดนมาร์กมีรายได้
ประชากรอันดับต้นๆของโลก และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี ใน
ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าแรง ที่ดิน ค่าเช่า ก็สูงขึ้นตาม
ไปด้วย ทาให้สภาวะเศรษฐกิจของเดนมาร์กต้องพึ่งพาการนาเข้า
วัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมจากต่างประเทศ หรือย้ายฐานการผลิตไป
ลงทุนในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนสินค้าลง
• ข้อตกลงทวิภาคี และระดับภูมิภาค – ปัจจุบันมีข้อตกลงทวิภาคี
และระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรปหรือภายใต้การเจรจาต่อรองอยู่
หลายฉบับ เช่น (สหภาพยุโรป-สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, สหภาพ
ยุโรป-เม็กซิโก, สหภาพยุโรป-Mercosur, สหภาพยุโรป-แคนาดา,
สหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) ซึ่งเดนมาร์กดาเนินนโยบาย
ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้

• การค้าระหว่างประเทศของเดนมาร์กในปี 2557 (มค – พย) มีมูลค่า
194 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จากปีก่อนหน้า 2.45%
• ในปี 2557 (มค – พย) เดนมาร์กนาเข้าจากต่างประเทศ 91 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3% สินค้านาเข้าสาคัญ ได้แก่
เครื่องจักร เครื่องจักรไฟฟ้า ทรัพยากรธรรมชาติ ยานพาหนะ เป็นต้น
• ตลาดนาเข้าสาคัญของเดนมาร์ก ได้แก่ เยอรมันนี (สัดส่วน 20%)
สวีเดน (12%) เนเธอร์แลนด์ (7%) ส่วนไทย เป็นตลาดนาเข้าของ
เดนมาร์กอันดับที่ 33 (0.39%)
• ในปี 2557 (มค – พย) เดนมาร์กส่งออกไปยังต่างประเทศ 102
พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.30% สินค้าส่งออก
สาคัญ ได้แก่ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้า
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อสัตว์ และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น
• แหล่งส่งออกของเดนมาร์กที่สาคัญ ได้แก่ เยอรมนี (สัดส่วน 18%)
สวีเดน (11%) สหราชอาณาจักร (7%) และนอร์เวย์ (6%) ส่วนไทยเป็น
แหล่งส่งออกของเดนมาร์ก อันดับที่ 49 (0.21%)
การค้าระหว่างอาเซียนกับเดนมาร์ก
• ปี 2556 การค้าระหว่างอาเซียน-เดนมาร์ก มีมูลค่า 2.85 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.72 % โดยเดนมาร์กส่งออกไป
อาเซียน 1.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+3.49%) และนาเข้าจากอาเซียน
1.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ (-7.48%)
• ในอาเซียน ไทยเป็นผูส้ ่งออกมากที่สุดอันดับ 1 ของเดนมาร์ก
รองลงมา คือ อินโดนิเซีย และเวียดนาม
การค้าอาเซียน – เดนมาร์ก 2556 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
ประเทศ
เดนมาร์ก
เดนมาร์ก
มูลค่าการค้า
นาเข้า
ส่งออก
รวม
ไทย
385
237
622
สิงคโปร์
147
537
684
มาเลเซีย
227
220
447
เวียดนาม
255
190
445
อินโดนิเซีย
269
177
446
ฟิลิปปินส์
50
109
159
เขมร
21
6.51
27
ลาว
10
2.92
12
พม่า
3.27
3.03
6.30
บรูไน
0.42
4.99
5.41
รวม
1,367
1,485
2,852
ที่มา Global Trade Atlas

การลงทุน

การค้า และการลงทุนไทย – เดนมาร์ก

Inward FDI ของเดนมาร์ก
• เดนมาร์กจัดเป็นประเทศที่มเี ศรษฐกิจขนาดเล็กแต่เป็นประเทศทีม่ ี
ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีสูง
• ในปี 2557 การลงทุนที่เข้าสู่ประเทศเดนมาร์ก (Stock of FDI) มี
มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 146 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สาขาทีม่ ีการ
ลงทุนมากได้แก่ ภาคธุรกิจไปรษณีย์ และการขนส่ง, ภาคการขนส่ง
การจัดเก็บ และการสื่อสาร, ภาคไปรษณีย์ และโทรคมนาคม, ภาค
การบริการทั้งหมด, ภาคเกษตรกรรม ภาคผลิตภัณฑ์อาหาร และ
ภาคเหมืองแร่ และหิน เป็นต้น
• เดนมาร์กและกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เนื่องจากขัดแย้งกับหลักการความเท่าเทียมกัน/การค้าเสรี

ในช่วงปี 2557 การค้ารวมจากไทย - เดนมาร์กมีมูลค่ารวม 815 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 คิดเป็นการส่งออกมูลค่า 438 ล้าน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และการนาเข้า 376 ล้าน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เนื่องจากไทยสั่งซื้อน้ามัน
สาเร็จรูป และเรือเพิ่มขึ้นถึง 145.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 154,000

Outward FDI ของเดนมาร์ก
• ในส่วนของการลงทุนของเดนมาร์กในต่างประเทศ ในปี 2557 มี
มูลค่า 248.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอันดับที่ 21 ของโลก
• ปัจจุบันเดนมาร์กเริม่ หันไปลงทุนการผลิต ณ กลุ่มประเทศยุโรป
ตะวันออก และเอเซียมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ตากว่
่ า เช่น
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน รองเท้า เป็นต้น
รวมทั้งการลงทุนด้านสินค้าเพื่อพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม
เป็นต้น

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการค้า
ไทยส่งออก
ไทยนาเข้า
ดุลการค้า

2556
676
424
251
172

2557
815
438
376
62

อัตราขยายตัว
+20%
+3%
+49%
-64%

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

• เดนมาร์กถือได้ว่ามีข้อได้เปรียบทางด้านธุรกิจหลายประการ เช่น ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการธนาคาร ตลาดทุน
รัฐบาลไม่มีข้อกีดกันการลงทุนต่างชาติ บริษัทต่างชาติได้รับโอกาสที่เท่า
เทียมกันกับบริษัทเดนมาร์ก เดนมาร์กมีเสถียรภาพทางการเมืองอีกทั้ง
ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเดนมาร์กซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของยุโรป
การลงทุนของไทยในเดนมาร์ก
ติดต่อกับยุโรปตะวันตก และศูนย์กลางกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์
• เดนมาร์กจัดเป็นประเทศที่มเี ศรษฐกิจขนาดเล็กแต่เป็นประเทศทีม่ ี • ไทยมีศักยภาพในหลายสาขาที่สามารถเข้าไปลงทุนในสหพันธรัฐ
ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีสูง จากการจัด
เดนมาร์กได้ อาทิ ร้านอาหารไทย สปา นวดแผนไทย อุตสาหกรรม
อันดับประเทศที่น่าลงทุนมากที่สดุ ในโลกในปี 2558 ของ World
อาหาร
Bank เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนมาก
การลงทุนของเดนมาร์กในไทย
ที่สุดอันดับที่ 1 ของยุโรป และอยูอ่ ันดับที่ 4 ของโลก
• มีบริษัทข้ามชาติของเดนมาร์กเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมาย
• เดนมาร์กเป็นตลาดดั้งเดิมที่อยู่หา่ งไกลจากไทย การขนส่ง
เช่น RICE, LEGO, ECCO, Pandora, George Jensen, Royal
สินค้าไปเดนมาร์กต้องใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง อีกทั้งเป็นตลาด Copenhagen, Maersk Line, Novo Nordisk และ Danfoss เป็นต้น
เล็ก ทาให้นักธุรกิจไทยยังสนใจตลาดนี้น้อยเพราะมีตลาดยุโรปอื่นๆ ซึ่งศูนย์ผลิตเหล่านี้ได้ส่งออกสินค้าและบริการไปยังทั่วโลก
ให้เลือกที่มีขนาดใหญ่กว่า
• เดนมาร์กยังคงให้ความสนใจในการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
• นักลงทุนไทยยังมีการลงทุนในเดนมาร์กน้อย โดยบริษัทไทยที่ได้เข้า เอเซีย และยุโรปตะวันอออกเพิ่มขึน้ เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของต้นทุน
ไปลงทุนในเดนมาร์กในขณะนี้ ได้แก่ บริษัท Central Group,
ในการผลิตในประเทศ อีกทั้งปัจจัยในการลงทุนในประเทศไทยยังคง
Thoresen Thai, SVI Public Co. Ltd, Team Precision Public เอื้ออานวยในธุรกิจของเดนมาร์กอีกด้วย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ
Company Limited, CPF และ ภัตตาคาร Blue Elephant เป็นต้น ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น
• หน่วยงานเดนมาร์กทีส่ นับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น
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