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อัตราเงินสมทบกองทนุ
ประกันสงัคมท่ีดึงดดู
ทำาใหบ้รษัิทสามารถวา่จา้ง
แรงงานท่ีมทัีกษะสงูได้
Cyril Marchiol, Tsuméเปิดกว�้ง

น่�เชื่อถือ

เศรษฐกิจท่ีหล�กหล�ย

เงินลงทนุจ�กรฐับ�ล
คิดเป็นสดัสว่น

คว�มเชีย่วช�ญด้�นก�รเงินระดับส�กล

คว�มเชีย่วช�ญด้�นก�รกำ�กับดแูลท่ีเป็น 
ผลดีต่อประเทศสหภ�พยุโรป/ยุโรป

โครงสร�้งพื้นฐ�น 
คณุภ�พสงู

ล้�นยูโร 
เพื่อพฒัน� 
อุตส�หกรรม 
อวก�ศ

ของ 
GDP

(CSSF 2018)

กองทนุ ทกุปี

บรษัิท 
ฟินเทค

จ�ก 29  
ประเทศ

12
สถ�บนัประจำ�ทวปียุโรป
ตัง้อยูใ่น
ลักเซมเบริก์

ภ�ษีอ�กร

28

น่�เชื่อถือ

พฒัน�อยูเ่สมอ

พฒัน�อยูเ่สมอ

รฐับาลใหก้ารสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรใ์นประเทศอยา่งจรงิจงั 
Laurent Witz, Zeilt Production

ก่อตั�งตำ��กว�่ 
10 ปี

ร�ยได้มูลค่�  
1 พนัล้�นยูโร

ธน�ค�ร
136

แหง่
%
ของ 
GDP

แหง่187

มกีองทนุใหม่ๆ

100

(STATEC 2017)

มพีนักง�น

47,300คน

+4%

2002

คลัสเตอร์
อุตส�หกรรม
ก่อตัง้ตัง้แต่ปี

จดัสรรเงิน

200

ภ�คธุรกิจชวีภ�พ
สขุภ�พมบีรษัิท

131
แหง่ และครึง่หนึ่ง

อุตส�หกรรมท่ีใช้
คว�มคิดสร�้งสรรค์
พนักง�น
8,000
คน

ตัง้แต่

(Luxinnovation 2018)

อ



ความเป็นกลางทางการเมอืงทำาใหลั้กเซมเบริก์
เขา้ไปเจาะตลาดได้ทัว่ทกุมุมโลก แมก้ระทัง่ใน
ประเทศท่ีมสีภาพแวดล้อมทางการเมอืงท่ีซบัซอ้น
กวา่ และเกียรติภมูขิองราชวงศ์ของราชรฐัยงัม ี
ความสำาคัญเป็นอยา่งยิง่สำาหรบับางประเทศด้วย 
Arnaud Lambert, Champ Cargosystems

มัน่คงและ 
เป็นกล�งท�งก�รเมอืง

เศรษฐกิจท่ีเปิดกว�้ง

สินค้�และบริก�ร 
เกือบ

ลักเซมเบริก์ 
ติดอันดับ

TIC/ศูนยข์อ้มูล/ก�รใชเ้ทคโนโลยดิีจทัิล

23
8

27

นอกจากนี้ การทำางานในประเทศลักเซมเบริก์ยงัดีกวา่มากด้วย ในประเทศ
ใหญ่ๆ บรษัิทต่างๆ มกัจะเน้นตลาดในประเทศตัวเอง แต่ความเชีย่วชาญ
ขา้มพรมแดนของลักเซมเบริก์นัน้มสีว่นชว่ยอยา่งมากในการคิดค้นและ
พฒันาโซลชูนัท่ีใชง้านในระดับสากลได้อยา่งยอดเยีย่ม
David Naramski, Nowina Solutions

กฎหม�ยแรงง�น 
และก�รเจรจ�ท�งสงัคม

เปิดกว�้งน่�เชื่อถือ

น่�เชื่อถือ

พฒัน�อยูเ่สมอ

ก�รนัดหยุดง�นในปี 2005-2009

ตัง้แต่ปี 1945 

น�ยก 
รฐัมนตรี8

ศูนย์

ขอ้มูล
ผ�่นก�รรบัรอง 
ในระดับ 4

เชื่อมต่อลักเซมเบริก์ 
กับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป

เสน้ท�ง
เครอืข�่ยไฟเบอร์

ของโลก  
รองจ�กสงิคโปร ์
และฮ่องกง 
(ดัชนีตลาดท่ีเปิดกวา้งของ  
ICC ปี 2017)3 65%  

ท่ีผลิตในลักเซมเบริก์ 
สง่ออกไปนอกประเทศ

ค่�เฉล่ียของ 
ยุโรปอยูท่ี่ 30.6 วนั
(International Labour Organisation 2009)

ทำ�ใหส้ญูเสยี

วนัทำ�ง�นไปเพยีง
4.1

แห่ง

วนั



เงินลงทนุ

ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลือ 
บรษัิทสต�รท์อัพและเอสเอ็มอี

แหง่ จ�ก 30 ประเทศ 
สมคัรเข�้รว่มโครงก�ร  
FIT 4 START

ประกอบด้วยผูค้นหล�กหล�ย 
วฒันธรรมและภ�ษ�

แรงงานจาก 37 สญัชาติทำางานรว่มกันอยา่ง
ใกล้ชดิในสถานท่ีต่างๆ ของลักเซมเบริก์ ซึ่งก็
สะท้อนใหเ้หน็ถึงความหลากหลายของลกูค้าและ
พนัธมติรของเรา
Arnaud Lambert, Champ Cargosystems

คนสญัช�ติ 
ลักเซมเบริก์

ของ

73%

ในยุโรป
(2016 Eurobarometer)

ด้�นคณุภ�พ 
บรกิ�รส�ธ�รณะ 

ก�รติดต่อร�ชก�รทำ�ได้ง่�ยด�ย

คณุสามารถสง่ความคิดเหน็ไปยงัผูม้อีำานาจตัดสนิใจ
ทางเศรษฐกิจได้อยา่งง่ายดาย และดำาเนินการต่างๆ
ได้เสรจ็รวดเรว็
Guido von Scheffer, Motion-S 

ดินแดนแหง่อุตส�หกรรม
อุตส�หกรรม
เหล็กกล้� 
หยัง่ร�กลึกใน 
ลักเซมเบริก์ 
ม�ตัง้แต่ปี 
1870

ARCELOR MITTAL  
เป็นน�ยจ�้งภ�คเอกชน  
ท่ีมขีน�ดใหญเ่ป็นอันดับส่ี  
โดยมแีรงง�นทัง้หมด

อุตส�หกรรม

6.8% 
ของ GDP

เปิดกว�้ง

น่�เชื่อถือ

พฒัน�อยูเ่สมอ

พฒัน�อยูเ่สมอ

8.5%  
ของแรงงาน

ทัง้หมด

ลักเซมเบริก์เป็นประเทศท่ีน่าสนใจ 
สำาหรบัธุรกิจขนาดเล็ก
Sébastien Carcone, NewOne 

(STATEC 2017)

3  
ภ�ษ� 
ขึ้นไป 

(Eurostat)

78%

175ิ 10 ประเทศ

ยูโร

ของประช�กร 
พูด

47% 

53% 

ลักเซมเบริก์ 
ติดอันดับ
จ�กทัง้หมด 125 ประเทศ 

ท่ีมคีว�มได้เปรยีบด้�นก�รดึงดดู 
รกัษ� และพฒัน� บุคล�กร 
ม�กท่ีสดุ 
(GTCI ปี 2019)

บรษัิทสต�รท์อัพ

600

ลักเซมเบริก์ 
ติดอันดับ
2

4,120คน
(กรกฎาคม 2018)

(36,900 คน)

ช�วต่�งช�ติ 
ประช�กร
แรงง�นเป็น

สัญช�ต

430 
ล้�นยูโร
(Eurostat 2016)

ร�ยปี
จ�กบรษัิท
อุตส�หกรรม:

ีประช�กร 
ต่�งช�ติ 



กลยุทธก์�รปฏิวติัอุตส�หกรรมครัง้ท่ีส�ม

ก�รวจิยั 
และนวตักรรม

ศูนยก์ล�งโลจสิติกสแ์หง่ยุโรป

ลักเซมเบริก์

9
...ท่ีจะม�ร่วมห�รือ
เก่ียวกับอน�คตของ
ลักเซมเบิร์ก

คณุภ�พชวีติและคว�มปลอดภัย
ลักเซมเบริก์เป็นเมอืงท่ี

ปลอดภัยท่ีสุดในโลก

ผูท่ี้อยูอ่�ศัยในนครลักเซมเบริก์มคีว�มเหน็อย�่งไรบ�้ง

ท่�อ�ก�ศย�น 
ของ 
ลักเซมเบริก์

ลักเซมเบริก์เป็นศูนยก์ลาง 
ของทวปียุโรปและของโลก  
เนื่องจากมทีำาเลท่ีตัง้ท่ีได้เปรยีบ  
การดำาเนินการด้านศุลกากรท่ีสำานักงาน
ศุลกากรประจำาท่าอากาศยานจงึใช้
เวลาเพยีงไมก่ี่ชัว่โมง ทำาใหป้ระเทศนี้มี
ความได้เปรยีบเหนือประเทศอ่ืนๆ อยา่ง
แท้จรงิ
Valérie Dubois-Chamérian,  
Diversity

เรารูส้กึเป็นเกียรติอยา่งยิง่ 
ท่ีได้เหน็มหาวทิยาลัย 
ลักเซมเบริก์ติดอันดับ 24  
มหาวทิยาลัยท่ีดีท่ีสดุของโลก 
ด้านการวจิยัและพฒันาหุน่ยนต์
ทางสงัคม 
ดร. Patrice Caire,  
ผูช้ว่ยวจิยั,  
มหาวทิยาลัยลักเซมเบริก์, SnT

มห�วทิย�ลัย 
ลักเซมเบริก์ 

ติดอันดับ 15 

ตัง้แต่ปี 2000 เป็นต้นม�  
เงินทนุด้�นก�รวจิยัและพฒัน� 
จ�กรฐับ�ลก็เพิม่ขึ้นสบิเท่�96% 

พงึพอใจ 
กับก�รอยูอ่�ศัย
ในลักเซมเบริก์

95% 
พงึพอใจ 
กับระดับ 

คว�มสะอ�ด

86% 
รูส้กึปลอดภัย

หอก�รค้�ลักเซมเบริก์ / 7 rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg

หมายเลขโทรศัพท์: (+352) 42 39 39-1 / อีเมล: chamcom@cc.lu / www.cc.lu
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พฒัน�อยูเ่สมอ

เปิดกว�้ง

น่�เชื่อถือ

พฒัน�อยูเ่สมอ

(ดัชนีวดัประสทิธภิาพด้านโลจสิติกส ์ปี 2016)

(แบบสำารวจคณุภาพชวีติของ Mercer ประจำาปี 2016)

มนีักวจิยั

(การสำารวจ Eurobarometer ประจำาปี 2015)

...เพื่ อเตรียมพร้อมประเทศ  
สังคม และเศรษฐกิจสำ�หรับ  
"ก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมครั้งท่ีส�ม"

 มกี�รเสนอแผนปฏิบติัง�น  
นโยบ�ยเชงิกลยุทธ ์และโครงก�ร  คณะ 

ทำ�ง�น... 229 ร�ยก�ร...

2 จ�กทัง้หมด  
160 ประเทศ

ติดอันดับ

ปล�ยท�ง

รองรับ 
เท่ียวบินไปยัง
75

ท่ีสดุของโลก 
(Times Higher Education)

มห�วทิย�ลัย
เกิดใหมท่ี่ดี

(Eurostat 2015)

กว�่

3,000คน


