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ขา่วเดน่ประจำสปัดาหจ์ากกลุ่มประเทศนอรด์กิส ์(Weekly News from Nordics) 

รวบรวมโดย สำนกังานส่งเสริมการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน  

ระหวา่งวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 

 

มาตรการทางเศรษฐกจิเพือ่บรรเทาผลกระทบ COVID- 19 ของกลุม่ประเทศนอรด์กิส ์

เดนมารก์: รฐับาลเดนมารก์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าววา่ รฐับาลเดนมารก์ได้ยกเลิกการตัง้เพดาน

งบประมาณการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์กรปกครองทอ้งถิ่นในป ี2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และอนุญาตให้

ดำเนนิการลงทุนภาคสาธารณะที่ได้วางแผนไว้สำหรับป ี2564 ในปนีี้แทน การดำเนนิการดังกล่าวจะชว่ยให้รัฐบาล

ท้องถิ่นสามารถใช้เงินจำนวนกวา่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  (10 พันลา้นโครนเดนมาร์ก) ภายในปีนี ้เพื่อซ่อมแซม

ปรับปรุงโรงเรียน สนามกฬีา และการก่อสร้างถนนสายใหม่ ซึ่งในเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการลงทนุภาคสาธารณะมูลคา่ 

370 ล้านเหรียญสหรัฐ (2.5 พันล้านโครนเดนมาร์ก) ที่เล่ือนจากแผนในปี 2564 มาดำเนินการในปีนีแ้ทน นอกจากนี้ 

กระทรวงอุตสาหกรรมและธรุกิจเดนมาร์กเปิดเผยว่า ได้เปิดโอกาสให้บรษิัทยืน่คำขอรับเงินชดเชยจาก Temporary 

Scheme for Salary Compensation ได ้ซึ่งเป็นความตกลงไตรภาคีระหวา่งรัฐบาล สหภาพลูกจา้ง และสหภาพนายจา้ง 

และมีบรษิัทยื่นคำขอแล้วประมาณ 5,000 บรษิัทหลังจากเปิดให้ยื่นคำขอได้เมื่อวนัที่ 25 มี.ค. 63 เปน็วันแรก 

สวเีดน: รฐับาลสวเีดนออกมาแถลงมาตรการว่า รัฐบาลกลางจะคำ้ประกันสนิเชื่อธนาคารร้อยละ 70 ที่ธนาคารมอบให้แก่

บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 นี ้ซึ่งการคำ้ประกันนี้จะออกให้กับธนาคาร และ

ธนาคารจะให้สินเชือ่ค้ำประกันแก่บรษิัทอกีทอดหนึ่ง โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อน ทั้งนี ้

The Swedish National Debt Office ให้ข้อมูลวา่ เงินค้ำประกันนี้จะเสนอให้กบับรษิัททีกู่้ได้สูงสุดไม่เกิน 7.5 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (75 ล้านโครนสวีเดน) (ถึงแม้วา่บางบริษทัอาจได้รับการยกเวน้ก็ตาม) นอกจากนี ้รัฐบาลสวเีดนยังได้

ประกาศการใชง้บประมาณจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (5 พนัล้านโครนสวีเดน) เพื่อใช้เปน็เงินอุดหนนุคา่เชา่พื้นที่

ธุรกิจให้กับธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค โรงแรม รา้นอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ โดยมี

วัตถปุระสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ และเร่งการเจรจาต่อรองคา่เชา่ โดยรฐับาลกลางจะให้เงินอุดหนุน

ช่วยเหลือคา่เชา่สูงสุดถึงร้อยละ 50 ของคา่เชา่คงที ่โดยจะครอบคลุมค่าเช่าระหวา่ง 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63 นี ้

นอรเ์วย:์ รฐับาลนอร์เวยโ์ดยรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังประกาศใหเ้งินอดุหนนุภาคธุรกิจจำนวน 946 - 1,890 ล้าน

เหรียญสหรัฐต่อเดือน (10-20 พันล้านโครนนอร์เวย์) ซึ่งจะมีผลจนกว่าการปดิประเทศจะสิ้นสุดลง และยังได้ให้ขอ้มูลว่า 

ปัจจุบันมีบริษทันอรเ์วย์หลายพันรายที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากระดับรายได้ทีต่กตำ่อย่างกระทันหัน แต่ยังคงมีภาระ

ต่างๆ เชน่ ค่าเช่า ค่าประกัน และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทั้งนี้ จำนวนเงินอดุหนุนนีเ้ป็นการออกแบบร่วมกบัหลายหน่วยงาน ไดแ้ก ่

Finance Norway, the Confederation of Norwegian Enterprise, และ the Norwegian Confederation of Trade 

Unions โดย Finance Norway วางแผนที่จะสร้างพอรท์ัลดิจิทัลกลาง (central digital portal) จากเงินอุดหนนุนี้ 

ฟนิแลนด:์ รฐับาลฟินแลนดป์ระกาศให้ความช่วยเหลือธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจำนวน 1 พันล้านยูโร แบ่งเป็น (1) 

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนและธรุกิจ Business Finland ได้รบัเงินจำนวน 700 ล้านยูโร ซึ่งจะนำไปมอบให้กบัธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมทีมี่พนักงานจำนวน 6-250 คน และเปน็บรษิัททีเ่ขา้เกณฑ์ที่สามารถสมัครขอรบัเงินทุน

สนับสนนุนี้ได้ ไดแ้ก ่ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์(creative and performing industries) 
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และอตุสาหกรรมการผลิต ซึง่ขณะนี้ มีบรษิัทตา่งๆ ของฟนิแลนดส์มัครขอรบัเงินทนุนีแ้ล้วกว่า 10,000 บรษิัท ซึ่ง

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเศรษฐกิจกล่าววา่ เป้าหมายของโครงการนีค้ือ การเขา้ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถมีผล

กำไรให้มากที่สุดเทา่ที่จะทำได้ในขณะนี ้และช่วงหลังเกดิวิกฤต ินอกเหนือจากนี ้รัฐบาลยังให้การค้ำประกันกับธนาคาร

ในการปล่อยสินเชือ่ให้กับบริษัทต่างๆ ดว้ย และ (2) ส่วนที่สองของเงินอุดหนนุอีก 300 ล้านยูโร จะนำไปจา่ยใหก้ับ

หน่วยงาน ELY Centres for Economic Development, Transport and the Environment และนำไปอุดหนนุให้กับ

บริษัทที่มีพนักงานระหวา่ง 1-5 คน ในทกุอตุสาหกรรม (ยกเวน้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การประมง และป่าไม้ไม่

สามารถยื่นขอรับได้) 

ไอซแ์ลนด:์ รฐับาลไอซ์แลนด์ออกมาประกาศการใช้งบประมาณ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (230 พันล้านโครนไอซ์แลนด์) 

เพื่อเยียวยาภาคธุรกิจในประเทศ (คิดเป็นประมาณนอ้ยกว่ารอ้ยละ 8 ของจีดีพีไอซแ์ลนด์) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก ่(1) 

งบประมาณการอุดหนุนเงินเดือน - รฐับาลอนุญาตให้พนกังานทีท่ำงาน part-time สามารถยืน่ขอรบัสิทธิประโยชน์การ

ว่างงานสูงถึงร้อยละ 75 เพื่อหลีกเล่ียงการตกงาน ซึ่งหมายความวา่พนักงาน part-time สามารถทำงานได้นอ้ยที่สุดร้อย

ละ 25 ของเวลาทำงานปกติ และรฐับาลจะเปน็ผู้จ่ายเงินวา่จ้างแทนนายจา้งอีกร้อยละ 75 หรือไม่เกิน 4,975 เหรียญสหรัฐ

ต่อเดือน (700,000 โครนไอซ์แลนด)์ โดยจุดประสงคข์องการออกกฎหมายนี้คือ การสนับสนนุให้ธุรกิจตา่งๆ ยังสามารถ

จ้างลูกจ้างได้ และลูกจ้างอสิระ (Self-employed/freelance) กส็ามารถยื่นขอรบัสิทธิ์นี้ไดเ้ช่นกัน (2) การเลื่อนการชำระ

ภาษ ี- บรษิัทสามารถชะลอการชำระภาษีจนถึงปีหน้า และยังได้ประกาศยกเลิกภาษโีรงแรมจนถึงสิน้ปี 2564 ดว้ย (3) 

มาตรการสำหรับครัวเรือน - ในช่วง 15 เดือนข้างหน้านี ้ประชาชนสามารถถอนเงินจากการออมเงินบำนาญโดยสมัครใจ

ไดสู้งสุดที ่5,680 เหรียญสหรัฐ (800,000 โครนไอซ์แลนด์) เพื่อนำมาใช้จา่ยในช่วงฉุกเฉินนี้ และครอบครวัที่มีเด็กอายุ

ต่ำกว่า 18 ปีจะได้รบัเงินสงเคราะหบ์ุตร 1 ก้อนในวันที ่1 ม.ิย. 63 เป็นจำนวนเงินประมาณ 140 หรือ 285 เหรยีญสหรัฐ

ต่อเดก็ 1 คน ขึน้อยู่กับรายได้ของครัวเรือน (20,000 หรอื 40,000 โครนไอซแ์ลนด์) และ (4) การเร่งโครงการสาธารณะ 

- รัฐฯ ได้วางเงินลงทุนมูลค่า 142 ล้านเหรียญสหรัฐ (20 พันล้านโครนไอซแ์ลนด)์ ในโครงการลงทุนดา้นการขนส่ง การ

ก่อสรา้งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลย ีการวิจัย และวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือกบัเทศบาล นอกจากนี้ 

รัฐบาลยังได้วางแผนการสรา้งแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ชาวไอซ์แลนด์เดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศภาย

ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหนา้นี ้และจะมอบบตัรกำนัลมูลค่า 35 เหรียญสหรัฐ ให้กับประชาชนชาวไอซ์แลนดท์ี่มีอายุ 18 ปขีึ้น

ไป (5,000 โครนไอซแ์ลนด)์ โดยสามารถแลกใชไ้ด้ที่โรงแรม และธุรกิจการท่องเทีย่วในไอซแ์ลนด ์

ผู้นำกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ออกมาแถลงข่าวมาตรการเยียวยาเศรษฐกติ (จากซ้ายไปขวา เดนมารก์ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์) Photo 

Credit from let to right: Ida Guldbæk Arentsen (DK), Janerik Henriksson (SE), Conversative Party (NO), Laura Kotila (FI) และ Golli 

(IS) 

บทวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่ไทย: (1) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายแห่งได้รับผลกระทบ รวมทั้งธุรกจิบริการ

ร้านอาหารไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ร้านอาหารไทย WOK ที่ได้รับตราเครื่องหมาย Thai SELECT 

ได้ให้ข้อมูลว่า จากเดิมที่มแีผนกำหนดการเปิดสาขาใหม่ในกรุงโคเปนเฮเกนในชว่งปลายเดือนมีนาคมนี ้มีความ

จำเป็นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด (2) การหาคูค่า้ทางธุรกิจในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์คาดว่าจะสามารถทำได้

ในช่วงหลังเทศกาลอีสเตอร์เป็นต้นไป (13 เม.ย. 63) เนือ่งจากเป็นช่วงที่มีประกาศการปิดประเทศสิ้นสดุลง และคาดวา่

สถานการณก์ารดำเนินธุรกจิในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จะค่อยๆ ปรับตัวดขีึ้นในชว่งหลังจากนี ้
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โอกาสและแนวทาง: นอกจากเจลแอลกอฮอล์ทามือ และหน้ากากที่ขายดีในกลุ่มประเทศนอร์ดกิสแ์ล้ว สินคา้กลุ่มใหม่ที่

ได้รับความนยิมในช่วงเกดิโรคระบาด COVID-19 นี ้ไดแ้ก ่สายฉีดนำ้ชำระในห้องนำ้ ถุงยางอนามัย ของเล่นและสินคา้

เพื่อการสันทนาการ สนิคา้ทีเ่กี่ยวเนื่องจากงานอดิเรก เกมส์สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ เป็นต้น 


