ข่าวเด่นประจาสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์/บอลติก
(Weekly News from Nordics & Baltics)
รวบรวมโดยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ กรุงโคเปนเฮเกน
8 – 15 สิงหาคม 2557
ผลกระทบจากนโยบายของรัสเซียในการห้ามการนาเข้าสินค้าเดนมาร์ก
สานักข่าว Berlingske ของเดนมาร์กรายงานการติดตามสถานการณ์ ความตึงเครียดการสั่งห้ามนาเข้า
สินค้าของรัสเซียจากเดนมาร์ก นอร์เวย์ และประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา
ตลาดหุ้นเดนมาร์กทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (7 สิงหาคม 2557) หลังจากมีข่าว
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ – รัสเซีย และนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลงทุนในสถาบันการเงินจะแย่ลงเรื่อยๆ ในช่วงนี้
คาสั่งห้ามนาเข้าอาหารจากประเทศตะวันตกมีผลกระทบต่อ สินค้าอาหารทุกชนิด รวมไปถึง เนื้อวัว
เนื้อสุกร ปลา ผลไม้ ผัก สัตว์ปีก นมและชีส และยังรวมไปถึงสินค้าที่นักท่องเที่ยวรัสเซียซื้อจากต่างประเทศกลับ
ประเทศบ้านเกิดของตน มีเพียงข้อยกเว้นไม่กี่ชนิด คือ ไวน์ และทารกอาหารที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีดา
นายกรัฐมนตรีรัสเซีย Dmitry Medvedev ให้ความเห็นว่า รัสเซียเข้าใจดีถึงมาตรการนี้ว่าไม่มีใคร
ได้รั บ ผลประโยชน์ และดูเหมือนว่ารั ส เซี ย เองที่ จะเป็นฝ่ ายเสี ยผลประโยชน์ แต่ รัส เซียไม่มีทางเลื อกอื่น ใด โดย
มาตรการการตอบโต้ของรัสเซียนี้มีกาหนดเป็นเวลาหนึ่งปี แต่หากสถานการณ์ดีขึ้น รัสเซียมีความยินดีที่จะทบทวน
มาตรการนี้
ภาคการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของเดนมาร์กได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากนโยบายนี้ โดยในปี
2556 เดนมาร์กส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรกรรมไปยังรัสเซียรวมมูลค่ากว่า 772 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค้าที่ถูก
การสั่งห้ามนาเข้านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 628 ล้านเหรียญสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม Mr. Søren Gade ตาแหน่ง Managing Director องค์กร Danish Agriculture &
Food Council ให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ อาหารจากเดนมาร์กมีความต้องการสูงในตลาดโลก และผู้ส่งออกยัง
สามารถทาตลาดใหม่ๆ ได้ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา โดยเน้นย้าว่าการที่ รัส เซียปิดการนาเข้า นี้ ไม่ได้หมายความว่า
เดนมาร์กจะต้องโยนสินค้าทิ้งไปทั้งหมด ผู้ประกอบการเดนมาร์กสามารถหาตลาดอื่นๆ ได้ รวมทั้งตลาดใหม่ในเอเชียที่
มีความต้องการอาหารเดนมาร์กเป็นอย่างมาก แต่คาดว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์
อาหารในตลาดโลก
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Mr. Peter Thagensen ตาแหน่ง Vice President องค์กร The
Confederation of Danish Industry ให้ความเห็นว่า ในฐานะที่รัสเซียเป็นประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลก รัสเซียได้ละเมิดกฎขององค์การการค้าโลกในขณะนี้ และ
ผลเสี ย จะตกอยู่ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคชาวรั ส เซี ย เองที่ จ ะต้ อ งซื้ อ สิ น ค้ า ที่ มี ร าคาที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
ในขณะนี้คุณภาพสินค้าแย่ลง
กรณีตัวอย่างบริษัทผู้ส่งออกอาหาร Arla Foods
บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมยักษ์ใหญ่ของโลก Arla Foods สานักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในเดนมาร์ก ได้รับผลกระทบอย่างจังจากนโยบายการห้ามนาเข้าของรัสเซีย
นี้ โดยในเช้าวันนี้ (8 สิงหาคม 2557) ทางตัวแทนบริษัทได้ยืนยัน
แล้วว่า จะเลิกจ้างพนักงานจานวน 50 – 75 คน และทางบริษัทฯ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชีสเกษตรอินทรียจ์ าก
Løgismose Photo: DenmarkMediaCenter
ได้หยุดการผลิตสินค้าที่จะป้อนให้ตลาดรัสเซียทั้งหมดในขณะนี้
สานักงานใหญ่บริษัท Arla Foods ได้ติดต่อกับแหล่งการค้าของบริษัทของตนในรัสเซีย และได้รับการ
ยืนยันว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากการห้ามการนาเข้า สินค้าเดนมาร์กของรัสเซีย Mr. Lars Dalsgaard ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการผลิตทั่วโลกกล่าวว่า บริษัทกาลังทาอย่างทุกวิถีทางที่จะสามารถลดผลกระทบต่อบริษัทและพนักงานบริษัท
เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และคาดว่าบริษัทจะสามารถแจ้งแผนการณ์รองรับสถานการณ์นี้ได้เร็วๆ นี้ หากมี
ภาพที่ชัดเจนขึ้น
แหล่งข่าวยืนยันว่า ในขณะนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียได้เลย ดังนั้น บริษัทจึง
จาเป็นต้องหยุดการผลิตหรือเปลี่ยนการส่งสินค้าไปยังตลาดอื่ นหากเป็นไปได้ Mr. Peder Tuborgh ตาแหน่ง CEO
บริษัท Arla Foods ได้ให้ความเห็นว่า ยังไม่สามารถสรุปผลในระยะสั้นหรือในระยะยาวได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ลงทุนในระยะยาวในรัสเซียไปแล้ว รวมไปถึงการสร้างตราสินค้า (Brand) ระบบการขนส่ง/การจัดจาหน่าย
(Distribution) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation) โดยบริษัทหวังว่า สินค้าของบริษัทจะสามารถ
กลับไปยังตลาดรัสเซียได้เร็วที่สุด
รัสเซียเป็นตลาดที่สาคัญของบริษัทยักษ์ใหญ่ Arla นี้ โดยมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในตลาด
รัสเซียมีมูลค่าสูงถึง 180 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ
นอกจากการสั่งห้ามนาเข้าสินค้าอาหารจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแล้ว รัสเซียยังขู่การห้ามบินผ่าน
น่าฟ้ารัสเซียของสายการบินตะวันตก และการกาจัดระบบการขนส่งทางทะเลอีกด้วย ทาให้สายการบินต่างๆ ประสบ
ปัญหาการทากาไรจากค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่ต้องเสียเพิ่มมากขึ้น หากต้องบินอ้อมน่านฟ้าประเทศอื่นๆ
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ข้อคิดเห็น
สิน ค้าภาคเกษตรกรรมและอาหารเป็นสิ นค้าส่ งออกหลั กของเดนมาร์ก บริษัทผู้ ส่ งออกอาหารใน
เดนมาร์กต่างเร่งหาตลาดใหม่เพื่อรองรับต่อการสูญเสียนี้ ถึงแม้ว่าเมื่อต้นปีนี้ รัสเซียได้ประกาศการหยุดซื้อเนื้อสุกร
จากสหภาพยุโรปแล้ว จากปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรในยุโรปตะวันออก
นอกจากบริษัท Arla Foods แล้ว ยังมีบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่อื่นๆ ของเดนมาร์กที่ทาการค้ากับ
รัสเซียอีกหลายแห่ง นาโดย
1. Maersk Line – บริษัท Maersk Line มีเส้นทางการขนส่งไปยังรัสเซียและเขตใกล้เคียง โดยมีมูลค่าการค้า
ธุรกิจบริการกับรัสเซียประมาณ 628 ล้านเหรียญสหรัฐ
2. Carlsbergs – บริษัท Carlsbergs ของเดนมาร์กมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 39 ในตลาดรัสเซีย ซึ่งรัสเซีย
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ Carlsbergs ซึ่งทาการค้าผ่านโรงงานการผลิตในกลุ่มประเทศบอลติก ซึ่งมี
โรงงานผลิตเบียร์กว่า 10 แห่ง
3. Novo Nordisk – นอกเหนือจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยา อินซูลิน และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมของบริษัทแล้ว
บริษัทยังมีโรงงานการผลิตอยู่ที่เมือง Kaluga ห่างจากกรุงมอสโกประมาณ 100 กิโลเมตร
4. Danfoss - Danfoss มีโรงงานการผลิต 4 แห่งในรัสเซีย ป้อนสินค้าให้ตลาดหลักอยู่ 4 แห่งในรัสเซีย ซึ่งมี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
5. ISS – บริษัทข้ามชาติที่ให้การบริการครบวงจร เช่น การทาความสะอาด การจัดเลี้ยง และความปลอดภัย
ของเดนมาร์ก ทารายได้ในตลาดในตลาดรัสเซียกว่า 26 ล้านเหรียสหรัฐ สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก
6. Danish Crown – เป็นบริษัทผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก และส่งออกไปยังรัสเซียมากที่สุดด้วย
7. Rockwool – บริษัทผู้ส่งออกฉนวนกันความร้อน มีโรงงานใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่เขต Volga ห่างจากกรุงมอสโก
กว่า 1,000 กิโลเมตร และมีโรงงานทั้งหมด 4 แห่งในรัสเซีย
8. Ecco – รัสเซียเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของบริษัทผู้ผลิตรองเท้า Ecco รองจากสหรัฐอเมริกา และ
เยอรมนี ในปี 2555 Ecco ทายอดขายค้าปลีกในตลาดรัสเซียได้กว่า 359 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการขายใน
80 เมืองทั่วประเทศรัสเซีย
9. Grundfos – บริษัท Grundfos ของเดนมาร์กเริ่มเข้าไปทาธุรกิจในรัสเซียตั้งแต่ปี 2505 ในปัจจุบันบริษัทฯ
สามารถทายอดขายในรัสเซียรวมประมาณ 359 ล้านเหรียญสหรัฐเช่นกัน และยังมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในตลาดรัสเซีย
ทางด้านการนาเข้าจากนอร์เวย์นั้น ปัจจุบัน รัสเซียนาเข้าผลิตภัณฑ์ปลาแซลม่อ นแช่แข็งจากนอร์เวย์
กว่า 250,000 ตัน ซึ่งเป็นจานวนที่มากกว่ากาลังการผลิตภายในประเทศรัสเซียกว่า 10 เท่า ผลิตภัณฑ์ชีสกว่าครึ่งหนึ่ง
ในตลาดรัสเซียยังเป็นสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ และเนื้อวัวนาเข้าจากต่างประเทศในตลาดรัสเซียคิดเป็นร้อยละ
60
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ปัจจุบันกลุ่มชนชั้นกลางในรัสเซียเพิ่มตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ นโยบายนี้อาจจะเป็นโอกาสให้รัสเซียสามารถ
เพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้นได้ หากมองในมาตรการระยะสั้นนี้ ไทยอาจสามารถเพิ่มส่วน
แบ่งตลาดในรัสเซีย และเพิ่มการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้ ซึ่ง เดนมาร์กมีความโดดเด่นใน
หลากหลายอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร การผลิ ต พลั ง งานชี ว ภาพ (Bio-energy
production)
จุดเด่นของอุตสาหกรรมการเกษตรและการผลิตอาหารที่ไทยสามารถนามาพัฒนาได้ เช่น การผลิต
อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Climate –friendly food production) การผลิตพลังงานชีวภาพ (Bio-energy
production) การทาการเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) อุตสาหกรรมการผลิตสุกร ซึ่งไทยสามารถเรียนรู้
เทคโนโลยี การผลิ ตอย่ างครบวงจรจากเดนมาร์ก ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมสัตว์ (Bleeding) การพัฒ นาคุณภาพ
(Quality) ความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) สวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) และการตรวจสอบห่วง
โซ่อาหาร (Traceability) ได้ เป็นต้น
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