เศรษฐกิจ
ลักเซมเบิร์ก

เปิ ดกว้าง
พัฒนาอยูเ่ สมอ
น่าเชื่อถือ

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นประเทศที่เปิ ดกว้างและพัฒนาอยูเ่ สมอ
อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงระดับโลกในฐานะพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ
และมีนวัตกรรม โดยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทำ�ธุรกิจ
่
และลงทุนเป็ นอย่างยิง
Carlo Thelen, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหอการค้า

เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
์
เปิ ดกว้าง
พัฒนาอยูเ่ สมอ
น่าเชื่อถือ

สารบัญ

6

ประเทศลักเซมเบิรก
์ ในปั จจุบน
ั
โครงสร้างเศรษฐกิจ

16

ระบบเศรษฐกิจที่เปิ ดกว้างและมีความเป็ นโลกาภิวต
ั น์

34

ภาษีอากร

40

ประเทศลักเซมเบิรก
์ ในอนาคต

44

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
์

50

ข้อมูลติดต่อที่เป็ นประโยชน์		

56
ข้อมูลอินโฟกราฟฟิ ก

ทำ�ไมจึงต้องเป็ นประเทศลักเซมเบิรก
์

สารบัญ 5

แม้้ว่า่ ลัักเซมเบิิร์ก
์ จะเป็็นประเทศขนาดเล็็ก (2,586 กม.2)
แต่่เศรษฐกิิจของประเทศก็็เจริิญรุ่่�งเรืืองและเป็็นประเทศที่่�
ขึ้้น
� ชื่่�อเรื่่�องมาตรฐานการครองชีีพ นอกจากนี้้� ยัังเป็็นหนึ่่�งใน
ประเทศที่่�ปลอดภััยมากที่่�สุด
ุ ในโลกอีีกด้้วย
ลัักเซมเบิิร์ก
์ เป็็นประเทศที่่�มีเี อกลัักษณ์์ เนื่่�องจากตั้้ง
� อยู่่�ใจกลาง
ทวีีปยุุโรป มีีผู้ค
้� น 175 สััญชาติิ ประชากรในประเทศใช้้หลากหลาย
ภาษา อีีกทั้้ง
์
� ยัังมีีสถานะเป็็นราชรััฐ ภาษาราชการของลัักเซเบิิร์ก
มีีสามภาษาด้้วยกััน ได้้แก่่ ภาษาลัักเซมเบิิร์ก
์ ภาษาเยอรมััน และ
ภาษาฝรั่่ง� เศส ส่่วนการปกครองใช้้ระบอบราชาธิิปไตยภายใต้้
รััฐธรรมนููญแบบมีีรัฐั สภา

ประเทศลักเซมเบิรก
์ ในปั จจุบน
ั
เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
์ : เปิ ดกว้าง พัฒนาอยูเ่ สมอ น่าเชื่อถือ 6

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ที่แท้จริงต่อหัวสูงที่สุดในโลก ซึ่ง
่
อยูท
่ ี 92,600 ยูโรในปี 2017 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปถึงสามเท่า (EU 28) อย่างไรก็ตามี ตัวเลข
่
่ สูงขึ้น ทว่า
ทีแท้จริงยังสูงกว่านี้อีก เนื่องจากแรงงานข้ามชาติจ�ำ นวนมากช่วยทำ�ให้ GDP ของประเทศเพิม
้
่
แรงงานเหล่านีไม่ถือเป็ นส่วนหนึงของประชากร

มาตรฐาน
การครองชีพ

รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว

(แสดงอยูใ่ นรูปแบบความเสมอภาคของอำ�นาจซื้อ)

= 72,690 ดอลลาร์สหรัฐฯ

กาตาร์

มาเก๊า สิงคโปร์

บรูไน

คูเวต

สหรัฐ
อาหรับ
เอมิเรตส์

ลักเซมเบิรก
์
อยูอ
่ ันดับ 7

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในปี 2020 ของลักเซมเบิรก
์ พยากรณ์ไว้วา่ จะสูงถึงเกือบ
6.9% ทำ�ให้ประเทศนี้เป็ นหนึ่งในประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในสหภาพยุโรป
ลักเซมเบิรก
์ ติดหนึ่งใน 25 ประเทศที่มีขด
ี ความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดในโลกมาโดยตลอด
(WEF IMD คณะกรรมาธิการยุโรป ฯลฯ)

/ นครลักเซมเบิรก
์ – Plateau du Kirchberg /

ประเทศลักเซมเบิรก
์ ในปั จจุบน
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การเปลี่ยนแปลงของประชากรลักเซมเบิรก
์ ระหว่างปี 2000 ถึงปี 2019

ประชากรและ
อัตราการจ้างงาน

600.000

500.000

ทุกอย่างที่ลักเซมเบิรก
์
เป็ นไปอย่างง่ายดาย
ใกล้ชด
ิ กัน และตรงไป
ตรงมา

0

613.900

้ 24%
่ ขึน
ประชากรของลักเซมเบิรก
์ เพิม
ระหว่างปี 2008 ถึงปี 2018 (เมื่อเทียบกับ
ยูโรโซนที่มีอัตราการเติบโต 3%) โดยประชากร
่ ขึ้นเป็ น 613,900 คน
ของลักเซมเบิรก
์ เพิม
จากข้อมูลประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017

2018 2019
แหล่งที่มา: Statec

Fahd El Mahjoubi,
Ecotech

เราจะพบเห็นประชากรจาก 175 สัญชาติได้ในทุกวัน และผู้ท่ีมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศจำ�นวน 47.5%
ไม่ได้มส
ี ญ
ั ชาติลักเซมเบิรก
์
้ 1.5 เท่าระหว่างปี 2003-2018 (+53%) และงานใน
อัตราการมีงานทำ�ภายในประเทศเติบโตขึน
ประเทศ 73% เป็ นของผูท
้ ี่ไม่ได้มส
ี ญ
ั ชาติลักเซมเบิรก
์

เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
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ทราบหรือไม่วา่ ?

ประชากรประกอบด้วย:

ชาวลักเซมเบิรก
์
322,400 คน
ชาวโปรตุเกส

ชาวอิตาเลียน

22,400 คน

ชาวอังกฤษ

95,500 คน
่
ชาวฝรังเศส

46,900 คน

ชาวเยอรมัน

5,700 คน

13,000 คน

ชาวเบลเยียม

19,900 คน

ผูท
้ ่ีมีสญ
ั ชาติอ่ ืนๆ
ในสหภาพยุโรป

42,400 คน
ผูท
้ ่ีมาจาก
ประเทศโลกที่สาม

47,500 คน

ลักเซมเบิรก
์ เต็มไปด้วย
ความหลากหลาย
Valérie Dubois-Chamérian,
Diversity

แหล่งที่มา: Statec (01/01/2018)
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้ ของลักเซมเบิรก
ที่ตัง
์
รายล้อมด้วยสาม
ประเทศ ทำ�ให้เป็ นจุด
่ ต้นที่ดีอย่างยิง
่ ใน
เริม
่
การเรียนรูเ้ กียวกับวิธี
การทำ�งานแบบต่างๆ
Vanessa Leiritz,
Soundtastic

เบลเยียม
เยอรมนี

่
ฝรังเศส

แรงงานข้ามชาติจากฝรัง่ เศส เบลเยียม และ
เยอรมนีคิดเป็ นสัดส่วน 46% ของแรงงาน
่ ขึ้น
ในประเทศ จำ�นวนแรงงานข้ามชาติเพิม
้
สองเท่าตังแต่ปี 2000 เป็ นต้นมา

43% ของประชากรแรงงาน
มีการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา
อัตราการว่างงานอยูท
่ ่ี 5.2% จากข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2019
้ ตำ� (สำ�หรับแรงงานไร้ฝีมืออายุตัง้ แต่ 18 ปี ขึ้นไป)
ค
 ่าแรงขัน
่
อยูท
่ ี 2,071.10 ยูโร จากข้อมูลประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2019

เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
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การศึกษาในระดับ
อุ ดมศึกษาและ
การวิจย
ั

่ ห่งแล้ว (สถาบันวิทยาศาสตร์และ
นอกจากลักเซมเบิรก
์ จะมีมหาวิทยาลัยและศูนย์วจ
ิ ย
ั ของรัฐสีแ
เทคโนโลยีแห่งประเทศลักเซมเบิรก
์ (Luxembourg Institute of Science and Technology)
สถาบันวิจย
ั เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศลักเซมเบิรก
์ (Luxembourg Institute of SocioEconomic Research) สถาบันสุขภาพแห่งประเทศลักเซมเบิรก
์ (Luxembourg Institute of
Health) และสถาบัน Max Planck (Max Planck Institute)) ยังมีศูนย์วจ
ิ ย
ั ของภาคเอกชนอีก
มากมายที่เกี่ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมและเป็นของกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ไม่วา่ จะเป็น Goodyear (ศูนย์
นวัตกรรม Goodyear แห่งลักเซมเบิรก
์ (Goodyear Innovation Center Luxembourg) (GIC*L)
ที่ทำ�การวิจย
ั และพัฒนายางใหม่ๆ ในแก่ตลาดยุโรป แอฟริกาและเอเชีย และมีนักวิจย
ั กว่า 1,000 คน
จาก 41 ประเทศทัว่ โลก) รวมไปถึง Husky, IEE, Delphi และ Dupont de Nemours
จำ�นวนเฉลี่ยของนักวิจย
ั ที่ลักเซมเบิรก
์ คือ 6.31 คนต่อทุก 1,000 ตำ�แหน่งงาน ซึ่งก็สอดคล้อง
กับค่าเฉลี่ยของทวีปยุโรป อุ ตสาหกรรมวิจย
ั และพัฒนามีแรงงานกว่า 6,000 คน ซึ่งตัวเลขนี้เพิม
ึ้
่ ขน
เกือบ 60% ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
ลักเซมเบิรก
์ ลงทุนเป็นจำ�นวนเงิน 694.6 ล้านยูโรเพื่อการวิจย
ั ในปี 2017 ซึ่งคิดเป็น 1.26% ของ
GDP โดยรัฐบาลมีวต
ั ถุประสงค์ที่จะเพิม
ั และพัฒนาของภาครัฐซง
ึ้ มาเป็น
ึ่ เพิม
่ รายจ่ายด้านการวิจย
่ ขน
2.3% - 2.6% ของ GDP ภายในปี 2020 ในปัจจุบน
ั รายจ่ายด้านการวิจย
ั กว่ากึ่งหนึ่งเล็กน้อย
มาจากภาคเอกชน

มหาวิท ยาลั ย ลั ก เซมเบิร ก
์ สถาปนาขึ้น
เมื่อปี 2003

WILTZ

ETTELBRUCK
REDANGE
JUNGLINSTER
MERSCH

ลักเซมเบิร์ก

DIFFERDANGE

GREVENMACHER

มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�ตั้้ง� อยู่่�ที่่� Esch-Belval ทางตอนใต้้
ของประเทศ และติิดอัันดัับ 1 ใน 20 มหาวิิทยาลััยที่่�
ก่่อตั้้�งต่ำำ��กว่่า 50 ปีีที่่�ดีีที่่�สุด
ุ ในโลก ภายในระยะเวลาอััน
รวดเร็็ว
มหาวิิทยาลััยลัักเซมเบิิร์ก
์ ได้้ร่ว่ มมืือกัับสถาบัันวิิชาการใน
ต่่างประเทศหลายแห่่ง และสถาบัันดัังกล่่าว 20 แห่่งอยู่่�
ห่่างจากลัักเซมเบิิร์ก
์ ในรััศมีีไม่่เกิิน 200 กม.

DUDELANGE

วิทยาเขตมหาวิทยาลัยที่
Esch-Belval

>  อ่่านข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิมได้้ที�:
www.fr.uni.lu
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ี ารคุ้้�มครองทรััพย์์สิน
ลัักเซมเบิิร์ก
์ สร้้างสภาวะแวดล้้อมที่่�มีก
ิ ทางปััญญา ด้้วยการประกาศใช้้คำำ�สั่่ง� ของ
ยุุโรป รวมถึึงสััญญาและสนธิิสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศ นอกจากนี้้�ยัง
ั ได้้เพิ่่ม
� ความน่่าสนใจขึ้้�นไปอีีกด้้วย
การออกกฎหมายฉบัับวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2017 (Law of 17 May 2017) โดยมีีเป้้าหมายหลัักที่่�จะ
ยกระดัับโครงการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการวิิจัย
ั พััฒนา และนวััตกรรมของประเทศ

ทรัพย์สน
ิ ทาง
ปั ญญา

กรอบกฎหมายของลัักเซมเบิิร์ก
์ ทำำ�ให้้สามารถเลืือกสิิทธิิบัต
ั รได้้หลากหลายประเภท ไม่่ว่า่ จะเป็็นสิิทธิิบัต
ั รใน
ประเทศ สิิทธิิบัต
ั รของยุุโรป หรืือสิิทธิิบัต
ั รระหว่่างประเทศ
ลัักเซมเบิิร์ก
์ เป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กรเพื่่� อทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาเบเนลัักซ์์ (Benelux Organisation for
Intellectual Property)
สถาบัันทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาประเทศลัักเซมเบิิร์ก
์ (Institut de la Propriété Intellectuelle
Luxembourg – IPIL) ก่่อตั้้ง� ขึ้้�นในปีี 2015 โดยกลุ่่�มผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ (groupement
d’intérêt économique – GIE) นี้้�มีเี ป้้าหมายที่่�จะรวบรวมผู้เ้� ชี่่�ยวชาญด้้านทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาทั้้ง� ใน
ระดัับประเทศและระดัับสากล
่ เติมได้ท่ี:
> อ
 ่านรายละเอียดเพิม
https://ipil.lu/fr

ทราบหรือไม่วา่ ?
นครลักเซมเบิรก
์ ติดอันดับ

1/231
ของเมืองที่

ปลอดภัย
ที่สุด

่ คงในประเทศ อัตราอาชญากรรมตำ�มาก
(ความมัน
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน)
แบบสำ�รวจคุณภาพชีวต
ิ ของ Mercer ประจำ�ปี 2016

18/231
ด้านคุณภาพ

ชีวต
ิ

แบบสำ�รวจคุณภาพชีวต
ิ ของ
Mercer ประจำ�ปี 2019

จากการจัดอันดับ

สถานที่
ที่น่าอยู่

่

24/140 ู่อาศัยและทำ�งานมากทีสุด
ดัชนีความน่าอยูร่ ะดับโลกประจำ�ปี 2018

ประเทศนี้ติดอันดับที่

15/68

จากการจัดอันดับ
ประเทศที่ชาวต่างชาติ

นิยมเข้ามาอยูอ
่ าศัย
อันดับของ InterNations ประจำ�ปี 2018
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่ ขึ้น 1,000 แห่งทุกปี (ผลต่างระหว่างบริษัทที่จัดตัง้ กับ
จำ�นวนบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักเซมเบิรก
์ เพิม
่
บริษัททีเลิกทำ�ธุรกิจ) และประเทศได้พฒ
ั นาระบบนิเวศทัง้ หมดเพื่อช่วยส่งเสริมโครงการของ
่
้
ผูป
้ ระกอบการทีเป็ นแกนนำ�เหล่านี

บริษัท

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ หมด รวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/ภาคเอกชนต่างก็ชว่ ย
ส่งเสริม สนับสนุน หรือแม้กระทัง่ จัดหาเงินทุนให้แก่โครงการสตาร์ทอัพ ลักเซมเบิรก
์ มีเป้ าหมายที่จะเป็ น
ประเทศสำ�หรับสตาร์ทอัพอย่างแท้จริง

้ นำ�
10 อันดับนายจ้างชัน
(พิจารณาจากจำ�นวนลูกจ้าง ไม่รวมองค์กรของรัฐและโรงพยาบาล):

ความใกล้ชด
ิ กับ
รัฐบาลและหน่วยงาน
ส่งเสริมธุรกิจถือเป็ น
ข้อได้เปรียบที่แท้จริง
ของลักเซมเบิรก
์ ซึ่งเป็ น
่ ที่ต้องยกย่องครับ
สิง
Charles-Louis Machuron,
Silicon Luxembourg

01 โทรคมนาคม

POST LUXEMBOURG

4,480

02 การขนส่งระบบราง

CFL

4,260

03 ร้านค้าปลีก

CACTUS

4,200

04 อุ ตสาหกรรมเหล็กกล้า

ARCELORMITTAL

4,120

05 การทำ�ความสะอาด

DUSSMANN LUXEMBOURG

3,880

06 การธนาคาร

BGL BNP PARIBAS

3,660

07 อุ ตสาหกรรมยานยนต์

GOODYEAR DUNLOP

3,450

08 อุตสาหกรรมการให้คำ�ปรึกษา PWC LUXEMBOURG

2,870

09 การคมนาคมทางอากาศ

LUXAIR

2,820

10 อี-คอมเมิรซ์

AMAZON EU

2,250
แหล่งที่มา: Statec มิถน
ุ ายน 2018
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ประเทศลักเซมเบิรก
์ มีทางรถไฟที่มีความยาว 275 กม. และยังอยูใ่ นเครือข่าย TGV East ซึ่ง
่
เชือมต่อกับกรุงปารีสและเมืองสทราซบูร ์
ความหนาแน่นของทางหลวงในประเทศลักเซมเบิรก
์ อยูใ่ นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีทางหลวงที่มี
2
ความยาว 63.8 กม. ต่อทุก 1,000 กม.

โครงสร้างพื้นฐานและ
่ อำ�นวยความสะดวก
สิง

่ ขึ้น
ปริมาณผูโ้ ดยสารที่สัญจรผ่านท่าอากาศยานลักเซมเบิรก
์ จาก 1.6 ล้านคนในปี 2010 เพิม
่ ขึ้น 250%) ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าก็เพิม
่ ขึ้น 27%
เป็ นกว่า 4 ล้านคนในปี 2018 (เพิม
ในช่วงเวลาเดียวกัน (895 ตัน)
ในปี 2017 มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์มอ
ื ถือในประเทศจำ�นวน 794,000 รายต่อประชากรจำ�นวน
591,000 คน ซึ่งก็แปลว่า อัตราการใช้โทรศัพท์มอ
ื ถืออยูท
่ ่ี 1.36 ต่อหัว ปริมาณการใช้
้
โทรศัพท์มอ
ื ถือเช่นนีทำ�ให้ลักเซมเบิรก
์ ติดอันดับ 6 ของประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือ
่
มากทีสุด ตามหลังออสเตรีย ลิธวั เนีย เอสโตเนีย อิตาลีและไซปรัส
เกือบทุกครัวเรือนมีคอมพิวเตอร์ใช้ (95%) และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ (97%) สมาร์ทโฟน
และแล็ปท็อปเป็ นอุ ปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีผใู้ ช้งานมากที่สุด กว่า 9 ใน 10 ครัวเรือนสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากได้ และโครงข่ายเชื่อมต่อบรอดแบนด์จ�ำ นวนมากก็ทำ�ให้ลักเซมเบิรก
์
เชื่อมต่อกับศูนย์กลางหลักของยุโรปได้
่ 662 คันต่อประชากร 1,000 คน จึงทำ�ให้เป็ น
เนื่องจากประเทศลักเซมเบิรก
์ มีจ�ำ นวนรถยนต์นัง
่
่
ประเทศทีมีอัตราการเป็ นเจ้าของยานพาหนะสูงทีสุดในสหภาพยุโรป

นครลักเซมเบิรก
์ ยังเป็ นหนึ่งในเมืองหลวงของสหภาพยุโรป เช่นเดียวกับกรุงบรัสเซลส์และ
เมืองสทราซบูร ์ และยังเป็ นที่ตัง้ ของสถาบันและหน่วยงานประจำ�ทวีปยุโรปจำ�นวน 12 แห่ง
ผู้ท่ีมีถิ่นที่อยูอ
่ าศัยจำ�นวน 11,000 คนทำ�งานในสถาบันที่ตัง้ อยูใ่ นประเทศลักเซมเบิรก
์

ที่ตั้งของหน่วยงาน
ประจำ�ทวีปยุโรป

เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
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/ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป Luxembourg-Kirchberg /

ทราบหรือไม่วา่ ?
สถาบันประจำ�ทวีปยุโรปหลายแห่งมีส�ำ นักงานใหญ่ตั้งอยูท
่ ี่ประเทศลักเซมเบิรก
์ :
•
•
•
•
•
•
•

ประเทศลักเซมเบิรก
์

เป็ นหนึ่งในเมืองหลวงของ

สหภาพ

ยุโรป

•
•
•
•
•

สาํ นักงานเลขาธิการรัฐสภายุโรป
 น่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมาธิการยุโรป
ห
ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปและศาลกลาง (EGC)
ส�ำ นักงานสถิติของสหภาพยุโรป (Eurostat)
ส�ำ นักงานเผยแพร่สง
ิ่ พิมพ์ของสหภาพยุโรป
ศาลผูส
้ อบบัญชียุโรป
ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป (EIB) และ
สำ�นักงานกองทุนเพื่อการลงทุนในยุโรป (EIF)
ศ
 ูนย์การแปลสำ�หรับหน่วยงานของสหภาพยุโรป
ศาลแห่งสมาคมการค้าเสรียุโรป
กองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) และ
กลไกการเงินเพื่อเสถียรภาพแห่งยุโรป (ESM)
ห
 น่วยงานผูบ
้ ริโภค สุขภาพ การเกษตร และอาหาร (Chafea)
Euratom Supply Agency
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้ ่อด้านความแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
์ ขึนชื
ภาคการเงิน (เติบโต 26.5% และอัตราการจ้างงาน 10.9% ในปี
่
2018) ความเชียวชาญด้
านนวัตกรรมของภาคการเงินผ่าน
การพิสจ
ู น์แล้วว่าประสบความสำ�เร็จเป็ นอย่างสูง (การเงินอิสลาม
เงินหยวน การเงินเพื่อโลกร้อน ไมโครไฟแนนซ์ ฯลฯ) ่ภาคส่วน
อื่นๆ ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยมีรฐั บาลที่ต้องการสร้าง
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศเข้ามาเป็ นทัพหน้า
ตัวอย่างเช่น มีการกระตุ้นอุ ตสาหกรรมด้วยการอัดฉีดเม็ดเงิน
ลงทุนจำ�นวนมากจากกลุ่มบุคคลหรือบริษัทที่ทรงอิทธิพลในระดับ
นานาชาติท่ีสนใจเข้ามาลงทุนในลักเซมเบิรก
์ ทำ�ให้ประเทศมีระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจสูง

โครงสร้าง
เศรษฐกิจ

บริการอื่นๆ

บริการด้านการเงิน

26.5%
61.0%

5.4%

การก่อสร้าง

1.5%

อุ ตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

4.0%

อุ ตสาหกรรมอื่นๆ

1.2%

พลังงานและน้ำ�้

0.3%

เกษตรกรรม
คิดเป็ น % ของ GDP
แหล่งที่มา: Statec ประจำ�ปี 2018

ศูนย์กลางทางการเงินมีพฒ
ั นาการอย่างรวดเร็วในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 และเข้ามาเป็ นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศลักเซมเบิรก
์ แทนอุ ตสาหกรรมเหล็กกล้า ปั จจุบน
ั ศูนย์กลางทางการเงินมีความเป็ น
่ คง
สากล และหลากหลายสูง มีขด
ี ความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม อีกทัง้ ยังมีความมัน

ศูนย์กลาง
ทางการเงิน

ธนาคาร
ลักเซมเบิรก
์ มีธนาคาร 136 แห่ง
่
ธนาคารในลักเซมเบิรก
์ เชียวชาญด้
าน
• บริการธนาคารสำ�หรับลูกค้าสินทรัพย์สง
ู
• ประกันชีวต
ิ

• การบริหารกองทุนรวมเพื่อการลงทุน
ภาคธนาคารสามารถปรับตัวและสร้างความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการบริหาร
่ ประสิทธิภาพด้านการเงินสูงสุดที่กำ�ลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
การลงทุนเฉพาะบุคคลและบริการเพิม
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กองทุนรวมเพื่อการลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการลงทุนเกือบ 4,000 กองบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่าสุทธิกว่า 4.3 ล้านล้านยูโร
(2019) ซึ่งมากกว่า GDP รายปี ของราชรัฐถึง 50 เท่าและใกล้เคียงกับ GDP ของประเทศอิตาลีอีกด้วย
้ ) หากพิจารณา
ลักเซมเบิรก
์ เป็ นผู้นำ�ของทวีปยุโรปและติดอันดับ 2 ของโลก (เป็ นรองสหรัฐฯ เท่านัน
จากสินทรัพย์ที่จัดการ นอกจากนี้ ยัง้มก
ี รอบกฎหมายและข้อบังคับที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ
ด้วยการใช้คำ�สัง่ UCITS I ของยุโรปโดยตรง
ปั จจุบน
ั ภาคส่วนนี้ของลักเซมเบิรก
์ พัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ (เช่น บริษัทร่วมลงทุน (SICAR)
่
่
กองทุนรวมเพือประกันความเสียง บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สน
ิ ของตระกูล (SPF) นิติบุคคลเฉพาะกิจที่
แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และกองทุนบำ�เหน็จ/บำ�นาญ)

เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
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ผู้ประกอบวิชาชีพในภาคการเงิน (FSPs)

คำ�นี้หมายถึงผูป
้ ระกอบวิชาชีพในภาคการเงินทุกคนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน แต่เนื่องจากลักษณะของ
กิจกรรมทางธุรกิจจึงต้องอยูภ
่ ายใต้การกำ�กับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF - หน่วยงานกำ�กับดูแลภาคการเงินของลักเซมเบิรก
์ ) โดยประกอบด้วย:
• บริษัทด้านการลงทุน (ที่ปรึกษาด้านการลงทุน นายหน้า ตัวแทนค้าต่าง ผูจ
้ ด
ั การสินทรัพย์ของลูกค้าที่
มีสน
ิ ทรัพย์สง
ู ฯลฯ)
่
่
• FSPs ทีมีความเชียวชาญ
(ตัวแทนผูร้ บ
ั จดทะเบียน ผูร้ บ
ั ฝากตราสารทางการเงินมืออาชีพ ผูบ
้ ริหาร
่
ตลาดทีอยูภ
่ ายใต้การควบคุมดูแลและได้รบ
ั อนุญาตในลักเซมเบิรก
์ ดีลเลอร์แลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ)

• F
 SPs ที่ทำ�หน้าที่สนับสนุน (ตัวแทนสื่อสารกับลูกค้า ตัวแทนบริหารของภาคการเงิน ผูค
้ วบคุมระบบ IT
ฯลฯ)
้ี
่
่ สูงขึ้นอย่าง
จำ�นวนบริษัทในประเทศลักเซมเบิรก
์ ที่เชียวชาญด้
านการเงินที่ไม่ใช่การธนาคารในกลุ่มนี้เพิม
่
่
้
่
ต่อเนือง เนืองจากมีความนิยมใช้บริการจากภาคการเงินมากขึนเรือยๆ โดย FSP มีการจ้างงานมากกว่า
15,400 ตำ�แหน่งในประเทศลักเซมเบิรก
์

ฟิ นเทค

ด้วยความแข็งแกร่งของตลาดการเงินในประเทศ ลักเซมเบิรก
์ เป็ นประเทศที่มีการก่อตัง้ ธุรกิจสตาร์ทอัพ
่
ด้านฟิ นเทค ฟิ นเทคเป็ นภาคธุรกิจทีมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นปี 2019 มีบริษัทฟิ นเทค
ราว 190 แห่ง โดยส่วนใหญ่ดแ
ู ลด้านการลงทุนและกองทุนหรือการชำ�ระเงิน

บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยราว 100 แห่งและบริษัทประกันภัยต่อเกือบ 200 แห่ง ได้รบ
ั การรับรองจาก
Commissariat aux Assurances ที่เป็ นหน่วยงานกำ�กับดูแลตลาดของประเทศลักเซมเบิรก
์
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)
Commission de Surveillance du Secteur Financier เป็ นหน่วยงานของรัฐที่กำ�กับดูแลผูป
้ ระกอบ
วิชาชีพและผลิตภัณฑ์ในภาคการเงินของลักเซมเบิรก
์ โดยมีหน้าที่:
• กำ�กับดูแล
• ควบคุม
• อนุญาต
• แจ้งข้อมูล

• ดำ�เนินการตรวจสอบและใช้มาตรการบังคับ เมื่อจำ�เป็ น
นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบด้านการส่งเสริมความโปร่งใส ความชัดเจน และความเป็ นธรรมของผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน และตรวจสอบให้มก
ี ารบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผูบ
้ ริโภคผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน รวมทัง้ ต่อสูก
้ ับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

่ เติมได้ท่ี:
> อ
 ่านข้อมูลเพิม
www.cssf.lu
/ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) /
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ภาคส่วนที่ให้บริการด้าน ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจโดยรวมของ
่
ลักเซมเบิรก
์ และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น 24% ระหว่างปี 2010 - 2016 ผูเ้ ชียวชาญด้
าน ICT
่
คิดเป็ นสัดส่วน 4.6% ของแรงงานในประเทศลักเซมเบิรก
์ เมือเทียบกับ 3.5% ตามค่าเฉลี่ยของ
ยุโรป (ตัวเลขจากปี 2015) โดยส่วนหนึ่ง ภาคส่วนนี้แข็งแกร่งได้ก็เพราะ:

ICT
และเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล

• อัตราภาษีอากรดึงดูด
• กฎหมายข้อบังคับที่ก้าวหน้า

• ม
 โี ครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่สุด (รวมถึงศูนย์ขอ
้ มูลที่มีความปลอดภัยสูง 23 แห่ง โดย 8 แห่งได้รบ
ั
่
การรับรองให้อยูใ่ นระดับที 4)
• น
 โยบายที่ออกแบบมาสำ�หรับภาคธุรกิจอย่างแท้จริง เหมาะแก่การดึงดูดธุรกิจยักษ์ใหญ่ให้เข้ามาลงทุน

เช่น Verizon Business, Skype, eBay, Apple iTunes, Amazon, PayPal, Google และ Vodafone
รวมถึงบริษัทอื่นๆ มากมายในภาคธุรกิจ ICT (เช่น บริษัทเกมออนไลน์และผูจ
้ ด
ั จำ�หน่ายอีบุก
๊ )

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นศูนย์กลางระดับโลกด้านการเผยแพร่ส่ อโสตทั
ื
ศน์ดิจท
ิ ัล เช่น เพลงสำ�หรับการ
ดาวน์โหลด วิดีโอที่รับชมได้ทก
ุ เมื่อ บริการโทรทัศน์แบบจ่ายเมื่อรับชม การกระจายเสียงวิทยุและการแพร่
ภาพโทรทัศน์ดิจท
ิ ัล
ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีสารสนเทศของลักเซมเบิรก
์ ประกอบด้วยบริษัทหลายแห่งที่ประสบความสำ�เร็จ
อย่างสูงด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (เช่น LuxTrust) และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Teralink,
Post Luxembourg, Data Center Luxembourg, Inexio และ LuxConnect, ฯลฯ) และเพื่อทำ�ให้
ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ เจริญเติบโต ลักเซมเบิรก
์ มีเครือข่ายหลักจำ�นวนมากที่เชื่อมต่อกับกรุงปารีส
แฟรงเฟิ ร์ต บรัสเซลล์และลอนดอนโดยเฉพาะ ตลอดจนศูนย์บม
่ เพาะทางธุรกิจต่างๆ
นอกจากนี้ ประเทศลักเซมเบิรก
์ ยังมีกรอบแนวคิดที่น่าสนใจมาตัง้ แต่ปี 2008 สำ�หรับการจัดการทรัพย์สน
ิ
่
ทางปั ญญาและชือโดเมนด้วย และนับตัง้ แต่ LU-CIX ก่อตัง้ ขึ้นในปี 2009 ลักเซมเบิรก
์ ก็มศ
ี ูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IXP) เป็ นของตนเอง
่ Digital Lëtzebuerg
เมื่อเดือนตุลาคม 2014 ทางรัฐบาลได้เปิ ดตัวโครงการความร่วมมือริเริม
(โครงสร้างพื้นฐาน ทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟิ นเทค การส่งเสริม นวัตกรรม และการบริหารจัดการทาง
อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อเตรียมตัวให้ประเทศกลายเป็ นศูนย์กลางความเป็ นเลิศที่ทันสมัย และพร้อมสำ�หรับ
เศรษฐกิจและสังคมดิจท
ิ ัล
่ ของลักเซมเบิรก
โครงการริเริม
์ ได้ทำ�ให้สหภาพยุโรปมีเป้ าหมายที่จะสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์สมรรถนะ
สูง (HPC) ที่เชื่อมโยงกันภายในปี 2023 มีการจัดตัง้ หน่วยงานของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อโครงการ
นี้โดยเฉพาะที่ประเทศลักเซมเบิรก
์ และมีการว่าจ้างพนักงานจำ�นวน 200 คน โดยลักเซมเบิรก
์ จะมี HPC
เป็ นของตัวเองในปี 2020
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/ การถ่ายทำ�ภาพยนตร์เรื่อง Mammejong กำ�กับโดย Jacques Molitor /

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นแหล่งกำ�เนิดของ 2 บริษัทใหญ่ในวงการสื่อและการสื่อสาร ซึ่งยังคงเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากในราชรัฐ:
RTL Group บริษัทกระจายเสียงวิทยุและแพร่ภาพทางโทรทัศน์ชน
ั้ นำ�ของยุโรป ที่จัดตัง้ ขึ้นในปี
1924 ปั จจุบน
ั Bertelsmann AG ถือครองหุน
้ 75.1% ของกลุ่มบริษัท

โสตทัศน์

SES ก่อตัง้ ขึ้นในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 และปั จจุบน
ั ็ได้กลายมาเป็ นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้าน
่
้
การสือสารและการแพร่ภาพและกระจายเสียงชันนำ�ของโลก โดยมีดาวเทียมมากกว่า 70 ดวง
เมื่อไม่กี่ปี ที่ผ่านมาี้ ลักเซมเบิรก
์ ได้สร้างชื่อเสียงในอุ ตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ระดับโลก ซึ่งมีบริษัท
กว่า 20 แห่งและผู้คนกว่า 1,200 ทำ�งานในอุ ตสาหกรรมนี้ งานผลิตและงานร่วมทุนผลิตภาพยนตร์ของ
ลักเซมเบิรก
์ กวาดรางวัลที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอยูเ่ ป็ นประจำ� และเมื่อปี 2016 ภาพยนตร์เรื่อง
่
ยาวเรือง The Brand New Testament (Le tout nouveau testament) ได้คว้ารางวัล Magritte ถึงสี่
สาขาไปครอง
นอกจากนี้ อุ ตสาหกรรมแอนิเมชันก็ยง
ั ประสบความสำ�เร็จอย่างท่วมท้น โดยในปี 2014 ภาพยนตร์
้ เรื่อง Mr Hublot (ผลิตโดย Zeilt Production) เป็ นภาพยนตร์เรื่องแรกของ
แอนิเมชันขนาดสัน
ลักเซมเบิรก
์ ที่ได้รบ
ั รางวัลออสการ์ และในปี เดียวกัน ภาพยนตร์เรื่อง Ernest & Célestine ก็กวาดรางวัลไป
้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2018 ภาพยนตร์ท่ี
่ ไปกว่านัน
มากมาย เช่น รางวัล Magritte และรางวัล César ยิง
ชาวลักเซมเบิรก
์ ร่วมทุนผลิตสองเรื่อง (Funan โดย Denis Do และ The Breadwinner โดย Nora
Twomey) ได้กวาดไปถึง 6 รางวัลจากทัง้ หมด 18 รางวัลในพิธม
ี อบรางวัล Emile ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลีล
(ประเทศฝรัง่ เศส)
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มีบริษัทผลิตสื่อภาพและเสียงหลายแห่งในลักเซมเบิรก
์
่ ที่เกี่ยวกับการ์ตน
ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง
ู
Vanessa Leiritz, Soundtastic

โลจิสติกส์

โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ท่ีเป็ นเลิศได้ทำ�ให้ลักเซมเบิรก
์ ครองอันดับสองจากทั้งหมด 160
ประเทศ จากการจัดอันดับของดัชนีวด
ั ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของธนาคารโลกเมื่อปี 2016
้
่
่
่ ขึ้น ซึ่งจะส่งผลดี
นอกจากนี ลักเซมเบิรก
์ ยังมุง
่ มันทีจะใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการให้รวบรัดยิง
่
ต่อกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ด้วยความเชือมโยงแบบไร้พรมแดนทำ�ให้ลักเซมเบิรก
์ เป็ นฐานประกอบ
กิจกรรมโลจิสติกส์ที่สร้างมูลค่าสูง

การขนส่งสินค้าทางอากาศ
ศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของลักเซมเบิรก
์ มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 6 ในทวีปยุโรป
่ อำ�นวยความสะดวกที่มีในปั จจุบน
โดยสามารถรองรับสินค้าที่ส่งทางอากาศได้มากถึง 1.2 ล้านตันต่อปี สิง
ั
่
ทำ�ให้สามารถจัดเก็บและจัดการกับสินค้าในเครืองบินสิบสองลำ�ได้พร้อมๆ กัน และเนื่องจากสถานีขนถ่าย
สินค้าขึ้นรถบรรทุกอยูใ่ กล้กับรันเวย์มาก ระยะเวลาที่ใช้จด
ั การกับสินค้าจึงน้อยลงกว่าเดิมอย่างมาก
่ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและมีความอ่อนไหว
ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สำ�คัญอย่างยิง
Cargolux ผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร เติบโตอย่างรวดเร็ว (+14% ระหว่างปี 2016-2017)
และ็ถือเป็ นหนึ่งใน 10 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส�ำ นักงาน 85 แห่งทัว่ โลก ให้บริการปลาย

ทางกว่า 100 แห่ง และจัดการสินค้า 12.4 ล้านตัน/กม. ในปี 2018
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ลักเซมเบิรก
์ เป็ น
ตลาดขนาดเล็ก
และทำ�หน้าที่
คล้ายกับห้องแล็บ
ซึ่งมีประโยชน์แก่
การทดสอบผลิตภัณฑ์
เป็ นอย่างมาก

ตัง้ แต่ปี 2013 เป็ นต้นมา ศูนย์สน
ิ ค้าเพื่อขนส่งของสนามบินลักเซมเบิรก
์ ได้กลายเป็ นที่ตัง้ ของศูนย์
่
่
ความเป็ นเลิศ จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ทีมีการควบคุมอุ ณหภูมิ ซึงได้รบ
ั การรับรองตามหลักเกณฑ์วธ
ิ ท
ี ่ี
ดีในการจัดส่งยา (GDP)
Freeport Luxembourg ประสานงานกับสนามบินโดยตรง ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่
สินค้ามีค่าทุกประเภท โดยสินค้าจะได้รบ
ั การดูแล (ระบบควบคุมอุ ณหภูมแ
ิ ละความชื้น) ทัว่ พื้นที่ 22,000 ม.2
โดยที่พื้นที่ 300 ม.2 เป็ นห้องนิรภัย นอกจากนี้ ยังมีสง
ิ่ อำ�นวยความสะดวกพิเศษสำ�หรับจัดเก็บไวน์ งาน
่ ของขนาดใหญ่เป็ นพิเศษได้
ศิลปะ และรถคลาสสิคอีกด้วย พื้นที่ภายในที่กว้างขวางทำ�ให้สามารถจัดเก็บสิง

Guido von Scheffer,
Motion-S

ขนส่งระบบราง/ทางถนน

เมื่อเร็วๆ นี้ ลักเซมเบิรก
์ ได้สร้างศูนย์โลจิสติกส์ท่ีมีการขนส่งหลายรูปแบบ ทำ�ให้สามารถขนย้ายตู้บรรจุสน
ิ ค้า
จากรถไฟไปยังรถบรรทุก หรือจากรถบรรทุกไปยังรถไฟโดยตรง ศูนย์การขนส่งหลายรูปแบบ CFL ตัง้ อยูท
่ ี่
เมือง Bettembourg ทางตอนใต้ของประเทศ โดยศูนย์โลจิสติกส์น้มี
ี เป้ าหมายว่าจะจัดการพาเลททั้งหมด
้
้
450,000 ชิน ต่อปี หรือจัดการตู้บรรจุ สน
ิ ค้าทังหมด 300,000 ตู้ภายในปี 2025 (เมื่อเทียบกับตัวเลข
่
่
ปั จจุบน
ั ซึงอยูท
่ ี 125,000) ส่วน CFL Cargo (การขนส่งสินค้าทางรถไฟตามปกติ) และ CFL Multimodal
(บริการที่ผสมผสานการขนส่งและโลจิสติกส์หลายรูปแบบ) ให้บริการเชื่อมต่อทางถนนและทางรถไฟกับ
ทะเลเหนือ ท่าเรือในประเทศกลุ่มบอลติค ยุโรปใต้ และจีนได้
่
่งเชียวชาญด้
่
้ 414 แห่งในลักเซมเบิรก
มีบริษัทขนส่งสินค้าทางถนนทั้งสิน
์ โดยครึงหนึ
านการขนส่งสินค้าไป
้ คนขับรถกว่า 7,000 คนและยังมีรถบรรทุกกว่า 5,000 คัน โครงสร้างพื้นฐาน
ยังต่างประเทศ บริษัทเหล่านีมี
้ รบ
นีได้
ั การสนับสนุนจากบริษัทรับจัดส่งสินค้า บริษัทขนย้ายสินค้า และผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยีโลจิสติกส์

การขนส่งทางน้้และทางทะเล

การขนส่งประเภทนี้ทวีความสำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี มีสน
ิ ค้ากว่า 1 ล้านตันที่ขนส่งผ่านท่าเรือ
่
Mertert ริมแม่นำ �้ Moselle ซึงอยูห
่ า่ งจากแม่นำ �้ ไรน์ 200 กม. ท่าเรือริมแม่นำ �้ แห่งนี้มีพ้ นที
ื ่รวม 65
้
่
่
่
เฮกตาร์และเป็ นตัวอย่างของโครงสร้างพืนฐานทีทันสมัยทีสุด โดยเฉพาะอย่างยิงสำ�หรับการขนส่งสินค้า
จากอุ ตสาหกรรมเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์นำ �้ มัน พื้นที่ขนถ่ายสินค้าที่มีความยาว 1,600 เมตร มีเครนแบบ
เลื่อนได้ 10 ตัว แต่ละตัวก็สามารถยกของได้ 12-35 ตัน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับศูนย์โลจิสติกส์ที่
มีการขนส่งหลายรูปแบบโดยตรง เพื่อขนส่งตู้บรรจุสน
ิ ค้าทางรถไฟและทางถนน
้
แม้วา่ ประเทศจะไม่ได้อยูต
่ ิดทะเล แต่ก็มเี รือสัญชาติลักเซมเบิรก
์ บริษัทขนส่ง 335 แห่ง ขึนทะเบี
ยนที่
ลักเซมเบิรก
์ ทำ�ให้ลักเซมเบิรก
์ กลายเป็ นประเทศที่มีเรือที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง (อายุของเรือแต่ละลำ�
้ 230 ลำ� นอกจากลูก
อยูท
่ ี่ 6.3 ปี ) ในปี 2015 ทะเบียนเรือสาธารณะของลักเซมเบิรก
์ มีรายชื่อเรือทั้งสิน
้ งได้สร้างงานบนฝั่ ง 400 งาน
เรือสินค้า 4,000 คน แล้ว ภาคอุ ตสาหกรรมนียั
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/ Ketterthill Laboratories /

ระบบนิเวศด้านชีวการแพทย์ของลักเซมเบิรก
์ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มนักวิจย
ั รุน
่ ใหม่ท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
้
ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ของชุมชนนีได้รบ
ั การยอมรับในหลายๆ ด้านที่มีความสำ�คัญในเชิง
่
กลยุทธ์ เช่น มะเร็ง ภูมค
ิ ้ม
ุ กันวิทยา และโรคเกียวกับภาวะเสื่อมของระบบประสาท

เทคโนโลยีชวี ภาพ
และชีวการแพทย์

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแบบบูรณาการของลักเซมเบิรก
์ (Integrated BioBank of Luxembourg IBBL) เสาหลักสำ�คัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจย
ั ทางชีวการแพทย์ ได้ให้การสนับสนุนสถาบัน
สุขภาพแห่งลักเซมเบิรก
์ (Luxembourg Institute of Health - LIH) และศูนย์ระบบชีวการแพทย์
แห่งลักเซมเบิรก
์ (Luxembourg Centre for Systems Biomedicine - LCSB) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยลักเซมเบิรก
์ ด้วย นอกจากนี้ ลักเซมเบิรก
์ ยังมีเครือข่ายบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมถึงบริษัทเกิดใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในภาคอุ ตสาหกรรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่วา่ จะเป็ น Flen Health,
Complix, ITTM และ Braingineering Technologies
โครงการริิเริ่่ม
์ ที่่�กำำ�ลัังจะดำำ�เนิินการในอนาคตอัันใกลนี้้�มีเี ป้้าหมายเพื่่� อส่่งเสริิมให้้บริิษััทที่่�
� ของลัักเซมเบิิร์ก
ประกอบธุุรกิิจด้้านสุุขภาพบนอุุ ปกรณ์์มือ
ื ถืือและการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลขนาดใหญ่่ร่ว่ มกัันสร้้างนวััตกรรม
และคุุณค่่า โดย็็มีจุ
ี ุดประสงค์์เพื่่� อเน้้นย้ำำ��ความสามารถและความน่่าดึึงดููดของลัักเซมเบิิร์ก
์ ในฐานศููนย์์กลาง
ด้้านการดููแลสุุขภาพแบบดิิจิทั
ิ ัล
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/ ฟาร์มกังหันลม – Wincrange /

่ิ แวดล้อม:
ลักเซมเบิรก
์ พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สง

เทคโนโลยีนิเวศ
และพลังงาน
หมุนเวียน

การก่อสร้างที่
เป็ นมิตรต่อ
่ แวดล้อม
สิง

พลังงาน
หมุนเวียน

การจัดการ
ขยะ

การจัดการ
น้ำ�

การขับเคลื่อน
ด้วยระบบไฟฟ้ า

มีบริษัทเกือบ 200 แห่งที่ประกอบกิจการในสาขาต่างๆ เหล่านี้ โดยได้รบ
ั การสนับสนุนเป้ าหมายจาก
โครงการของรัฐบาล

เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
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ทราบหรือไม่วา่ ?
ลักเซมเบิรก
์ มีรา้ นอาหารมิชลินสตาร์ถึงเก้าร้าน และสองในเก้าได้รบ
ั มิชลินสตาร์สองดาว
้ ดีจ�ำ นวนมาก
ลักเซมเบิรก
์ มีรา้ นอาหารชัน
แหล่งที่มา: มิชลินไกด์ประจำ�ปี 2019

อุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มอ
ี ัตราการเติบโตอย่างสม่�ำ เสมอ เนื่องจากรัฐบาลได้ใช้นโยบายก้าวหน้าใน
่
เชิงรุกเพือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีมูลค่า 6.5% ของ GDP ของประเทศ โดยมีแรงงาน
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวม 20,000 คน เมื่อปี 2018 กระทรวงเศรษฐกิจได้ตัดสินใจอัดฉีดงบประมาณ
60 ล้านยูโรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาสีปี่

การท่องเที่ยว
และ MICE

ภาคอุ ตสาหกรรม MICE (การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล งานประชุมสัมมนา และการจัด
นิทรรศการ) เองก็มอ
ี ัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำ�คัญ และนโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็ นสิง่ ที่รัฐบาลให้
ความสำ�คัญเป็ นอันดับต้นๆ โดยเฉลี่ยแล้ว ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพักค้างคืนสำ�หรับการท่อง
เที่ยวเพื่อทำ�ธุรกิจสูงกว่าการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจถึงสามเท่าตัว
่ เติมได้ท่ี:
> อ
 ่านรายละเอียดเพิม
https://meetings.visitluxembourg.com/
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อุ ตสาหกรรม

ภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศลักเซมเบิรก
์ โดดเด่นด้านเหล็กกล้ามาเป็ นเวลานาน แต่ในช่วง 30 ปี ที่ผ่าน
่
มา มีการเพิมความหลากหลายให้กับอุ ตสาหกรรมครัง้ ใหญ่ ทำ�ให้ในปั จจุบน
ั ภาคอุ ตสาหกรรมกลับมา
้
เติบโตอีกครังจากการลงทุ
นจำ�นวนมากที่มีเป้ าหมายในการสร้าง ขยาย หรือทำ�ให้สง
ิ่ อำ�นวยความสะดวก
่
ในปั จจุบน
ั ทันสมัยยิงกว่าเดิมและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศที่
สนใจทำ�เลที่ตัง้ และคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานลักเซมเบิรก
์ ได้เข้ามาลงทุนด้านดังกล่าวเป็ นจำ�นวนมาก

/ โรงงาน CTI Systems /

เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
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ตัวอย่างโครงการภาคอุ ตสาหกรรม

Faymonville ผูผ
้ ลิต
รถพ่วงที่ใช้บรรทุกสินค้า
ปริมาณมากเป็ นพิเศษ
่
สัญชาติเบลเยียม
ก่อสร้างโรงงานผลิตและ
ศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่บน
พื้นที่ขนาด 10,000 ม.2
ศูนย์วจ
ิ ย
ั และพัฒนาของ
Goodyear (ผู้ผลิตยาง)
และ IEE (เซ็นเซอร์)

Hydro Aluminium ผูผ
้ ลิตสัญชาตินอร์เวย์
สร้างโรงงานรีไซเคิลอะลูมเิ นียม

Clerveaux
Lentzweiler
WILTZ

Brasserie de Luxembourg บริษัทย่อยของ AB InBev
ซึ่งเป็ นกลุ่มบริษัทสัญชาติเบลเยียม-บราซิล ก่อสร้างโรงเบียร์
แห่งใหม่

Diekirch
ETTELBRUCK

REDANGE

Echternach
Bissen

JUNGLINSTER

Euro-Composites ผู้้�ผลิิตแผงวงจรด้้วยวััสดุุ
คอมโพสิิตสััญชาติิลัักเซมเบิิร์ก
์ ขยายโรงงานที่่�
ประกอบด้้วยอุุ ปกรณ์์ล้ำ�ำ�สมััย

MERSCH

Avery Dennison ผูผ
้ ลิตม้วน
กระดาษฉลากสัญชาติสหรัฐฯ
ขยายพื้นที่ 12,000 ม.2 เพื่อ
่ ขีด
รองรับไลน์ผลิตใหม่และเพิม
ความสามารถในการจัดเก็บและ
ส่งมอบสินค้า

GREVENMACHER

ลักเซมเบิร์ก

Contern

Rodange

DuPont กลุ่มผลิตเคมีภัณฑ์เฉพาะทางสัญชาติ
สหรัฐฯ สร้างไลน์การผลิต Tyvek® แห่งที่สอง

Sanem
Differdange

ArcelorMittal (เหล็กกล้า)
ลงทุนในไลน์การผลิตและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
OCSiAI ผูผ
้ ลิตท่อนาโนคาร์บอนสัญชาติ
รัสเซีย สร้างศูนย์วจ
ิ ย
ั และไซต์การผลิต

Fanuc ผูผ
้ ลิตหุน
่ ยนต์อุตสาหกรรมสัญชาติญี่ป่ ุนที่
้ อยูใ่ นประเทศลักเซมเบิรก
มีส�ำ นักงานใหญ่ตัง
์ มีคลัง
สินค้าและศูนย์กระจายสินค้าในยุโรปบนพื้นที่ขนาด
20,000 ม.2

Foetz
Dudelange

Fage ผูผ
้ ลิตกรีกโยเกิรต
์ สร้างสายการผลิตบนพื้นที่ 15 เฮกตาร์

Retal ผูผ
้ ลิตฝาพลาสติกและพรีฟอร์มสำ�หรับขวด สร้างโรงงานอุ ตสาหกรรรมบนพื้นที่
ขนาด 4,000 ม.2 เมื่อปี 2016 โดยมีไลน์การผลิตห้าไลน์
Kronospan ผูผ
้ ลิตปาร์ติเกิลบอร์ดและแผ่นชิปบอร์ดสัญชาติออสเตรีย ขยายขีด
ความสามารถในการผลิตและสร้างโรงไฟฟ้ าประเภทผลิตพลังงาน 2 รูปแบบแห่งที่สอง
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/ โรงงาน Carlex Glass ในประเทศลักเซมเบิรก
์ /

อุ ตสาหกรรมรถยนต์

้ ส่วนยานยนต์มากกว่า 50 แห่ง โดยภาค
ลักเซมเบิรก
์ มีบริษัทที่ดำ�เนินกิจการอยูใ่ นภาคอุ ตสาหกรรมชิน
อุ ตสาหกรรมนี้มีแรงงาน 10,000 คน และมีรายได้ 1.5 พันล้านยูโร และมีเจ้าหน้าที่วิจย
ั และพัฒนาคิด
เป็ นสัดส่วน 25% ของแรงงานในภาคอุ ตสาหกรรม บริษัทในภาคอุ ตสาหกรรมนี้และศูนย์วจ
ิ ย
ั ร่วมมือ
้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมแนวคิดดังกล่าว ประเทศลักเซมเบิรก
กันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา ดังนัน
์
จึงได้วางแผนที่จะเปิ ดตัว Innovation Campus ซึ่งตัง้ อยูท
่ ี่เมืองบิซเซิน ใกล้กับสนามทดสอบยางของ
Goodyear ในปี 2020 บริษัทใหญ่ในอุ ตสาหกรรมหลายรายจะได้รบ
ั การส่งเสริมให้ยา้ ยฐานการวิจย
ั มายัง
สถานที่แห่งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบต
ั ิการ ห้องประชุมและศูนย์จด
ั แสดงของศูนย์นวัตกรรม
แห่งใหม่
ลักเซมเบิรก
์ เป็ นแหล่งที่ดีท่ีสุดในการพัฒนาและทดสอบยานพาหนะรุน
่ ใหม่ๆ
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ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัท
ที่มีสถานประกอบการตัง้ อยูใ่ นลักเซมเบิรก
์
ระบบที่ทำ�ให้มองเห็นได้ในที่มืด
เซนเซอร์ชนิดใช้แสง
และเรดาร์

แผ่นเหล็กบางๆ

เซนเซอร์เครื่องยนต์ (ตรวจจับ
อุ ณหภูมิ ระดับ และความดัน ฯลฯ)

แบตเตอรี่

ระบบฉีดเชื้อเพลิง
่ ควบคุมเครื่องยนต์
ชุดคำ�สัง
ระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ

วาล์วนิรภัย

้ ส่วนภายใน
ชิน
และภายนอก
เซนเซอร์ตรวจจับ
่ บนเบาะ
การนัง

กระจกหน้ารถ

กลไกการปล่อย
และสลักประตู

ระบบทำ�ความร้อนและปรับอากาศ
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ยาง

ถังน้ำ �มัน

ลักเซมเบิรก
์ ให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมเกี่ยวกับอวกาศ บริษัท SES เป็ นผูบ
้ ุกเบิกของอุ ตสาหกรรมนี้
่ ดำ�เนินการในปี 1985 นับตัง้ แต่นน
อย่างแท้จริงและเริม
ั้ บริษัทแห่งนี้ก็ได้กลายเป็ นผูใ้ ห้บริการดาวเทียม
้ นำ�ในยุโรป และเป็ นยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลก โดยมีสว่ นแบ่งตลาด 22% ปั จจุ บน
ชัน
ั ดาวเทียมกว่า
70 ดวงของ SES กำ�ลังโคจรรอบโลกี้ ดาวเทียมดวงแรกที่มาจากลักเซมเบิรก
์ 100% เปิ ดตัวในปี 2011

อวกาศ

ในปี 2005 ลักเซมเบิรก
์ ได้รว่ มมือกับองค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency) เพื่อเข้าร่วม
โครงการโทรคมนาคม การสำ�รวจทรัพยากรโลก เทคโนโลยี และการนำ�ทาง นอกจากนี้แล้ว ปี 2005 ยัง
เป็ นปี ที่ GLAE (Groupement luxembourgeois de l’aéronautique et de l’espace – กลุ่มการบิน
และอวกาศแห่งลักเซมเบิรก
์ (Luxembourg aeronautics and space group)) ก่อตัง้ ขึ้นอีกด้วย
้ ราว 700 คน
ปั จจุ บน
ั ภาคอุ ตสาหกรรมนี้มีบริษัทที่ยังประกอบธุรกิจอยูร่ าว 30 แห่งและมีแรงงานทัง้ สิน
้ ด้านการ "พิชต
ในปี 2016 ลักเซมเบิรก
์ ได้พฒ
ั นาไปอีกขัน
ิ " อวกาศ โดยใช้กลยุทธ์ที่มีเป้ าหมายในการขยาย
การใช้ทรัพยากรในอวกาศ รวมถึงโลหะหายากที่พบบนดาวเคราะห์น้อยด้วย ซึ่งกลยุทธ์นี้ประกอบด้วย
การสร้างกรอบกฎหมาย การลงทุนในโครงการวิจย
ั และพัฒนา ตลอดจนการซื้อหุน
้ ในบริษัทของ
ภาคอุ ตสาหกรรมนี้
ในเดือนกันยายน ปี 2018 ลักเซมเบิรก
์ ได้จด
ั ตัง้ หน่วยงานระดับชาติเพื่อกำ�หนดและปรับใช้กลยุทธ์
่
่
ด้านอวกาศ ซึงหน่วยงานดังกล่าวมีชอว่
์ (Luxembourg
ื า หน่วยงานด้านอวกาศแห่งลักเซมเบิรก
Space Agency - LSA)
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คลัสเตอร์

ี ารสร้างคลัสเตอร์ส�ำ หรับภาค
ตัง้ แต่ปี 2002 เป็ นต้นมา รัฐบาลลักเซมเบิรก
์ ก็ได้สนับสนุนให้มก
อุ ตสาหกรรม ที่ถือว่ามีความสำ�คัญต่อการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งก็
รวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายยักษ์ใหญ่จากภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเข้ามาสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
่ ความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับ
ต่อการเป็ นผูป
้ ระกอบการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และเพิม
ประเด็นรอบโลก
คลัสเตอร์ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสมาชิก Luxinnovation (หน่วยงานด้านนวัตกรรมแห่งชาติ) ดำ�เนิน
กิจกรรมหลากหลาย เช่น:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ารคมนาคมโดยใช้รถยนต์
ก
ชวี สุขภาพ
อุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
่ แวดล้อม
นวัตกรรมที่เป็ นมิตรกับสิง
ICT
โลจิสติกส์
เรือ
วส
ั ดุและการผลิต
MICE
ไม้

่ เติมได้ท่ี:
> อ
 ่านรายละเอียดเพิม
www.luxinnovation.lu/innovate-in-luxembourg/luxembourg-cluster-initiative/
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้ี เห็น ขนาดเศรษฐกิจ
อย่างที่ผู้นำ�ธุรกิจหลายรายได้ชให้
ลักเซมเบิรก
์ มีขนาดเล็ก ทำ�ให้กระบวนการตัดสินใจส่วนใหญ่
ของบริษัททุกแห่งต้องคิดครอบคลุมในระดับโลก คุณสมบัติ
ดังกล่าวประกอบกับการที่แรงงานของประเทศลักเซมเบิรก
์
มีมากมายหลายสัญชาติ ทำ�ให้เศรษฐกิจประเทศนี้เป็ นระบบ
เศรษฐกิจที่เปิ ดกว้างมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เศรษฐกิจที่เปิ ดกว้าง
และมีความเป็ นโลกาภิวต
ั น์

ลักเซมเบิรก
์ ตัง้ อยูใ่ จกลางยุโรป โดยเป็ นทัง้ สมาชิกสหภาพยุโรปและเป็ นส่วนหนึ่งของเขตเชงเก้น
้
่ ต้นที่เหมาะสมที่สุดในการเจาะตลาดผู้บริโภคกว่า 510 ล้านคน อีกทัง้
ดังนันลักเซมเบิรก
์ จึงเป็ นจุดเริม
่
ยังเป็ นประเทศทีมีการหมุนเวียนสินค้า ผูค
้ น และเงินทุนอย่างเสรี

ลักเซมเบิรก
์
ตั้งอยูใ่ จ
กลางยุโรป

ลักเซมเบิรก
์ รักษาความสัมพันธ์กับสามประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันอย่างแนบแน่น โดยสองใน
สามประเทศ (เยอรมนีและฝรัง่ เศส) ต่างก็เป็ นประเทศที่มีตลาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ทำ�ให้ชาวลักเซมเบิรก
์
สื่อสารภาษาของทัง้ สองประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว

สัญชาติของผู้ประกอบการในลักเซมเบิรก
์
ความเป็ นยุโรปและความเป็ นสากลอย่างสูงของประเทศลักเซมเบิรก
์ ยังเห็นได้ชด
ั จากการมีผู้ประกอบการ
่ ต้นธุรกิจในประเทศ
หลายสัญชาติ ซึ่งเข้ามาเริม

ลักเซมเบิรก
์

26%

25%

ฝรัง่ เศส

22%

10%

เยอรมัน

6%

โปรตุเกส

5%

อิตาเลียน

6%

สัญชาติของประชากรที่มาจาก
ประเทศอื่นๆ ในยุโรปและประเทศ
โลกที่สาม

เบลเยียม

แหล่งที่มา: Statec ประจำ�ปี 2008
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ลักเซมเบิรก
์ :
้
ตังอยูใ่ จกลาง
อนุภม
ู ภ
ิ าค

่ มากมายที่หลาย
ลักเซมเบิรก
์ ตัง้ อยูใ่ จกลางพื้นที่ข้ามพรมแดนที่เรียกกันว่าอนุภม
ู ภ
ิ าค ซึ่งมีโครงการริเริม
้
้
ฝ่ ายร่วมมือกันพัฒนามาตังแต่ชว่ งคริสต์ทศวรรษ 1980 อนุภม
ู ภ
ิ าคนีครอบคลุมประเทศลักเซมเบิรก
์
จังหวัดเมอร์เตโมแซล เมิซ และมอแซลในประเทศฝรัง่ เศส รัฐซาร์ลันท์และรัฐไรน์ลันท์-ฟั ลทซ์ของประเทศ
เยอรมนี รวมถึงเขตวัลลูน และชุมชนที่พู ดภาษาเยอรมันในประเทศเบลเยียมด้วย ลักเซมเบิรก
์ เป็ นดินแดน
ที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ก็ตัง้ อยูใ่ จกลางพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ อนุภม
ู ภ
ิ าคนี้มีประชากรรวม 11.5 ล้าน
คน กิจการธุรกิจกว่า 530,000 แห่ง และมหาวิทยาลัยอีก 15 แห่ง
่ ในเรื่องของตลาด
นี่คือภูมภ
ิ าคที่แต่ละดินแดนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะอย่างยิง
แรงงาน การข้ามพรมแดนในสหภาพยุโรปราว 15% เกิดขึ้นที่ภูมภ
ิ าคนี้ และมีผค
ู้ นกว่า 230,000 คนที่
ข้ามพรมแดนทุกวันเพื่อมาทำ�งาน โดย 78% เดินทางจากฝรัง่ เศส เยอรมนี หรือเบลเยียมเพื่อมาทำ�งานที่
ลักเซมเบิรก
์
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ทราบหรือไม่วา่ ?
ประเทศลักเซมเบิรก
์ ี

359 กม.

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
หลายแห่ง

คือความยาว
ของพรมแดน

เดินทางแค่
2 ชม.

148 กม. คือพรมแดนที่ติดกับเบลเยียม
138 กม. คือพรมแดนที่ติดกับเยอรมนี
่
73 กม. คือพรมแดนที่ติดกับฝรังเศส

ทางรถไฟหรือ
เครื่องบิน

เอดินบะระ

โคเปนเฮเกน

ลอนดอน

เบอร์ลิน
อัมสเตอร์ดัม
บรัสเซลส์
แฟรงก์เฟิ ร์ต

ลักเซมเบิรก
์

ปารีส

มิวนิก

แบร์น

บาร์เซโลนา

โรม

มาดริด
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/ ซุม
้ ของประเทศลักเซมเบิรก
์ ที่งานแสดงสินค้า MIPIM ในปี 2019 /

เศรษฐกิจของลักเซมเบิรก
์ เปิ ดกว้างมากที่สุดในยุโรป และเป็ นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เปิ ดกว้างมากที่สุดใน
้
โลกด้วย การเปิ ดกว้างนีมาจากการเปรียบเทียบปริมาณสินค้าและบริการที่คนในประเทศนำ�เข้าและส่งออก
กับ GDP ของประเทศ
ซึ่งตัวเลขนี้ของประเทศลักเซมเบิรก
์ อยูท
่ ่ี 206 ส่วน เบลเยียมอยูท
่ ่ี 84 ในขณะที่
่่
ี
่
้
สหรัฐฯ อยูท
่ ี 13 เท่านัน

ลักเซมเบิรก
์ และ
ประเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ ระดับความเปิ ดกว้างยังเห็นได้ชด
ั จากดัชนีตลาดที่เปิ ดกว้างของหอการค้านานาชาติ (ICC)
่
ด้วย ซึงลักเซมเบิรก
์ ติดอันดับสามจากการจัดอันดับนี้ ตามหลังสิงคโปร์และฮ่องกง และแซงหน้า
เนเธอร์แลนด์ (การจัดอันดับในปี 2017)
สินค้าและบริการเกือบ 65% ที่ผลิตขึ้นในลักเซมเบิรก
์ ส่งออกไปนอกประเทศ
ผลิตภัณฑ์สง
่ ออกหลักของลักเซมเบิรก
์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กกล้า โลหะที่ผลิตโดยใช้เทคนิค
่
โลหะวิทยา ฯลฯ) เครืองจักรและอุ ปกรณ์ รวมถึงอุ ปกรณ์ด้านการขนส่ง
ส่วนประเภทสินค้านำ�เข้าที่มีสด
ั ส่วนมากที่สุด ได้แก่ อุ ปกรณ์ด้านการขนส่ง เครื่องจักร อุ ปกรณ์ต่างๆ
รวมถึงเคมีภัณฑ์
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ทราบหรือไม่วา่ ?
ภาพยนตร์แทบทุกเรื่องเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของ
ลักเซมเบิรก
์ ใช้เสียงเดิมของนักแสดง โดยมีคำ�บรรยาย
ส่วนในพิพธ
ิ ภัณฑ์ ก็มแ
ี ผ่นป้ ายให้คำ�อธิบายวัตถุสว่ นใหญ่
สามภาษาด้วยกัน คือ เยอรมัน ฝรัง่ เศส และอังกฤษ

สังคมพหุภาษา
และวัฒนธรรม

ท่าอากาศยาน
นานาชาติและปั จจัย
อื่นๆ ได้ทำ�ให้
ลักเซมเบิรก
์
เป็ นศูนย์กระจาย
สินค้าอันเป็ นเลิศ
ของ Benelux
Cyril Marchiol,
Tsumé

สื่อมวลชนท้องถิ่นลงบทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
่
เป็ นภาษาเยอรมัน ฝรังเศส
และอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมี
หนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็ นภาษาอื่นๆ สำ�หรับชุมชนชาว
ต่างชาติท่ีมีประชากรมากที่สุดด้วย

ส่วนประเภทสินค้านำ�เข้าที่มีปริมาณมากที่สุด ได้แก่ อุ ปกรณ์ด้านการขนส่ง เครื่องจักร อุ ปกรณ์ต่างๆ
รวมถึงเคมีภัณฑ์
สามประเทศที่ค้าขายแลกเปลี่ยนกับลักเซมเบิรก
์ มากที่สุด ได้แก่ เยอรมนี ฝรัง่ เศส และเบลเยียม โดยมี
่
การนำ�เข้าสินค้าทีมีแหล่งกำ�เนิดในเบลเยียมมากที่สุด มูลค่าการขาดดุลการค้าของลักเซมเบิรก
์ อยูท
่ ี่ -6.8
่
พันล้านยูโรในปี 2018 โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 1.3 หมืนล้านยูโร และมูลค่าการนำ�เข้ารวม 1.98 หมื่น
ล้านยูโร
้
ดุลบัญชีเดินสะพัดของลักเซมเบิรก
์ (ยอดกระแเสเงิน รวมถึงดุลการค้า เงินเดือน เงินปั นผล ดอกเบีย
การโอนเงิน ฯลฯ) เกินดุลไป 2.8 พันล้านยูโรในปี 2018 สาเหตุหลักเกิดจากมีดล
ุ บริการส่วนเกินจำ�นวน
มหาศาล ซึ่งหลักๆ แล้วเป็ นผลมาจากการส่งออกบริการด้านการเงิน
่ เติมที่แสดงให้เห็นถึงความเปิ ดกว้างของประเทศก็คือความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนจาก
หลักฐานเพิม
ต่างประเทศ ในปี 2016 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศลักเซมเบิรก
์ อยูท
่ ่ี 3.18 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ระบบเศรษฐกิจที่เปิ ดกว้างและมีความเป็ นโลกาภิวต
ั น์ 39

่
ลักเซมเบิรก
์ เชียวชาญเป็
นอย่างมากในการใช้นโยบายด้านภาษี
่ ความน่าสนใจของประเทศท่ามกลางการแข่งขัน
อากรเพื่อเพิม
อย่างดุเดือดระหว่างประเทศต่างๆ ที่ต้องดึงดูดธุรกิจให้มาลงทุน
รัฐบาลได้ดำ�เนินการปฏิรูปภาษีในปี 2017 โดยมีวต
ั ถุประสงค์สาม
ประการ ได้แก่ สร้างความโปร่งใส ความยัง่ ยืน และความสามารถ
ในการแข่งขัน

ภาษีอากร
เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
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ภาษี
ธุรกิจ

ระบบภาษีของลักเซมเบิรก
์ ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น อัตราภาษีนิติบุคคลมาตรฐานโดยรวมซึ่งเคยลดไป
้
แล้วในปี 2017 ก็ได้ลดลงอีกครังจาก
26.01% ในปี 2018 มาเป็ น 24.94% ในปี 2019 เมื่อมี
การปฏิรูปภาษี อัตราภาษีแบบใหม่มอ
ี งค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (IRC) ซึ่งอยู่
่
ที 17% (ลดลงจาก 18%) บวกกับภาษีของชาติ 7% ที่เรียกเก็บเพื่อเป็ นเงินสมทบกองทุนแรงงานและ
ภาษีธุรกิจเทศบาล โดยแต่ละเทศบาลจะเป็ นผูก
้ ำ�หนดอัตราภาษีธุรกิจเทศบาลของตัวเอง เช่น อัตราภาษีนี้
่
้ )
สำ�หรับนครลักเซมเบิรก
์ อยูท
่ ี 6.75% (ตัวอย่างใช้เพื่อคำ�นวณอัตราข้างต้นเท่านัน
บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีท่ีมีอยูม
่ ากมาย เช่น เพื่อจัดหาเงินทุนสำ�หรับ
้
่
่
การลงทุนของตนเอง นอกจากนี บริษัททีมีรายได้ทีต้องเสียภาษีต่ำ�กว่า 175,000 ยูโรก็ได้รบ
ั ประโยชน์
จากอัตราภาษีมาตรฐานโดยรวม ซึ่งอยูท
่ ่ี 22.80% ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2019 ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ หมดนี้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME)
นอกเหนือจากการปฏิรูปภาษีในปี 2019 แล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2018 รัฐบาลยังประกาศใช้มาตรการ
ใหม่ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเข้ามาลงทุนอีกด้วย
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/ Luxembourg House – ร้านคอนเซ็ปต์สโตร์ /

อัตราภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่ประเทศลักเซมเบิรก
์ เป็ นหนึ่งในอัตราภาษีท่ีต่ำ�ที่สุดในยุโรป
่
่
โดยเฉพาะสำ�หรับผูท
้ ีมีค่ส
ู มรส ภาษีเงินได้คำ�นวณจากระดับรายได้ทั้ง 23 ระดับ และอัตราภาษีสว่ นเพิม
่
่
้
่
้
่
สูงสุดก็อยูท
่ ี 42% ตังแต่วน
ั ที 1 มกราคม 2017 (เพิมขึนเป็ น 45.78% เมือมีการเรียกเก็บภาษีของ
ชาติของ “กองทุนแรงงาน” ในอัตรา 9% สำ�หรับผูท
้ ่ีมีรายได้สง
ู เกินเกณฑ์ท่ีกำ�หนด)

ภาษี
บุคคลธรรมดา

ภาษีของแต่ละบุคคลที่อยูใ่ นลักเซมเบิรก
์ จึงขึ้นอยูก
่ ับรายได้และจำ�นวนสมาชิกในครัวเรือน ข้อมูลของ
่
OECD แสดงให้เห็นว่าคู่สมรสทีมีบุตรสองคนและมีเงินเดือนสองทาง (100% และ 67% ของค่าเฉลี่ย
เงินเดือน ตามลำ�ดับ) จะต้องเสียภาษีเต็มจำ�นวน รวมถึงชำ�ระเงินสมทบประกันสังคม 26.3 % เมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งอยูท
่ ่ี 35.2 %
ลักเซมเบิรก
์ ยังเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราภาษีทรัพย์สน
ิ ต่ำ�ที่สุดในยุโรปอีกด้วย คณะกรรมาธิการ
่ ขึ้นในอัตรา 0.1% ของ GDP ในปี 2017
ยุโรประบุวา่ ภาษีท่ีเรียกเก็บจากอสังหาริมทรัพย์เป็ นประจำ�เพิม
่ ขึ้น 1.3%
ในลักเซมเบิรก
์ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยูโรโซน ซึ่งอัตราภาษีจะเพิม
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่
ภาษีมูลค่าเพิม

่ มาตรฐานอยูท
อัตราภาษีมูลค่าเพิม
่ ่ี 17% ตั้งแต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2015 และเป็ นหนึ่งในอัตราที่ต่ำ�
่
่
่
ทีสุดในสหภาพยุโรป (อัตราภาษีมูลค่าเพิมทีมอลตาอยูท
่ ี่ 18% และ 19% ที่ไซปรัส โรมาเนีย และเยอรมนี)
้
นอกจากนี ลักเซมเบิรก
์ ยังเรียกเก็บอัตราภาษีคนกลาง 14% (สำ�หรับค่าธรรมเนียมการรับฝากและ
การจัดการหลักทรัพย์ เป็ นต้น) และลดอัตราภาษีลงเหลือ 8% (สำ�หรับธุรกิจจัดหาพลังงานบางประเภท
เป็ นต้น) และลดอัตราภาษี "มากเป็ นพิเศษ" ลงเหลือ 3% (สำ�หรับอาหาร การรับประทานอาหารนอกบ้าน
หนังสือและยาส่วนใหญ่ รวมถึงกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุง ฯลฯ) นอกจากนี้ อาจมีการเรียกเก็บภาษี
่ สำ�หรับภาษีโรงเรือนในอัตรา 3% หากบุคคลซื้อและปรับปรุงที่อยูอ
มูลค่าเพิม
่ าศัยหลักของตน
สรรพสามิตและอากรอื่นๆ ที่คล้ายกันก็มอ
ี ัตราที่เอื้อประโยชน์กว่าประเทศอื่นๆ

ทราบหรือไม่วา่ ?
ภูมท
ิ ัศน์การเมือง
องค์ประกอบของสภาผูแ
้ ทนราษฎร (หลักจาก
การเลือกตัง้ ตามกฎหมายเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2018)

ผู้แทน 21 คน

จากพรรค CSV

(คริสเตียนเดโมแครต)

ผู้แทน 12 คน

จากพรรค DP
(พรรคเสรี)

ผู้แทน 4 คน

60
คน

จากพรรค ADR
(ฝ่ ายขวา)

ผู้แทน 10 คน

จากพรรค LSAP

(ประชาธิปไตยสังคมนิยม)

ผู้แทน 9 คน

จากพรรค DEI GRENG
(พรรคเขียว)

ผู้แทน 2 คน

จากพรรค DEI LENK
(ฝ่ ายซ้าย)

ผู้แทน 2 คน

จากพรรค

์ อกเสียงลงคะแนนของชาวต่างชาติ
สิทธิอ

ไพเรท

ชาวต่างชาติท่ีอยูอ
่ าศัยในประเทศลักเซมเบิรก
์ อย่างน้อยห้าปี สามารถลงทะเบียน
เป็ นผูล
้ งคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงสำ�หรับการเลือกตั้งระดับเทศบาลและ
ของยุโรปได้
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ในช่วงปลายปี 2015 ลักเซมเบิรก
์ ได้ทาการศึกษาเชิง
่
้ ่สาม (TIR)
ยุทธศาสตร์เกียวกับการปฏิวต
ั ิอุตสาหกรรมครังที
โดยร่วมมือกับทีมของ Jeremy Rifkin นักเศรษฐศาสตร์จาก
่ ที่มีเป้ าหมายใน
สหรัฐฯ ซึ่ง็เป็ นระยะแรกของโครงการริเริม
การกำ�หนดภาพลักษณ์ของลักเซมเบิรก
์ ในอนาคต โดยคำ�นึงถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปั จจุบน
ั และในอนาคต ตลอดจน
ความจำ�เป็ นในการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น

ประเทศลักเซมเบิรก
์

ในอนาคต

การศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิวต
ั ิอุตสาหกรรมครัง้ ที่สามได้เปิ ดโอกาสให้กลุ่ม
ุ คน หน่วยงาน
้
องค์กรต่างๆ จากทังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทัว่ ไปเข้ามามีสว่ นร่วม โดยมีขอบเขตที่กว้าง
และครอบคลุมประเด็นหลักทัง้ 9 ประเด็น (เน้นที่หกภาคส่วนและสามแกนหลัก) โดยมีการมอบหมาย
แต่ละประเด็นให้คณะทำ�งานดูแล และก็ได้ขอ
้ สรุปเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2016 ในรูปแบบของ
แผนงานปี 2050
แกนหลักทัง้ 3 ได้แก่:
• เศรษฐกิจอัจฉริยะ
• เศรษฐกิจหมุนเวียน
• ผูบ
้ ริโภคที่เป็ นผูผ
้ ลิตและแบบจำ�ลองทางสังคม
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/ 14 พฤศจิกายน 2016 – Jeremy Rifkin นักเศรษฐศาสตร์ชาวสหรัฐฯ ได้นำ�เสนอผลการวิจย
ั TIR /

หกภาคส่วนที่ให้ความสำ�คัญได้แก่:
พลังงาน: ลักเซมเบิรก
์ ตัง้ เป้ าไว้วา่ ภายในปี 2050 70% ของพลังงานที่ประชาชนในประเทศบริโภค
จะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พ้ นพิ
ื ภพ ก๊าซชีวภาพ)
่ แวดล้อมมาก
 ารเดินทาง: ลักเซมเบิรก
ก
์ เสาะหาและสนับสนุนการคมนาคมที่เป็ นมิตรต่อสิง
่ ขึ้น ด้วยการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้ าและไร้คนขับ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ยิง
สาธารณะ

การก่อสร้าง: การจำ�กัดการใช้พลังงาน็หมายถึงการคิดค้นพัฒนาอาคารสำ�หรับยุคใหม่
ในปั จจุบน
ั มีการดำ�เนินโครงการนำ�ร่องเกี่ยวกับการก่อสร้างอัจฉริยะเพื่อปูทางไปสูก
่ ารใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน
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	ภาคธุรกิจอาหาร: ลักเซมเบิรก
์ วิเคราะห์ในเชิงลึกในการจัดการขยะอาหารและการใช้พลังงาน
ภายในภาคธุรกิจ
่
	อุ ตสาหกรรม: ลักเซมเบิรก
์ รักษาความเชียวชาญเชิ
งอุ ตสาหกรรมของตนเองไว้โดยส่งเสริมให้มี
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในโรงงานและศูนย์วศ
ิ วกรรม ทัง้ ในด้านการพิมพ์ 3 มิติ วิทยาการหุน
่ ยนต์
การออกแบบเสมือนจริง เทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม และ Internet of Things
	การเงิิน: ภาคธุุรกิิจการเงิินมุ่่�งมั่่น
ิ ัล และเพื่่� อ
� ที่่�จะสร้้างนวััตกรรมและเปลี่่�ยนแปลงแบบดิิจิทั
เป็็นการสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนผ่่านทางเศรษฐกิิจของประเทศ ภาคการเงิินเสาะหาวิิธีพั
ี ฒ
ั นา
การเงิิน "สีีเขีียว" และไมโครไฟแนนซ์์ ปรัับปรุุงกรอบกฎหมายให้้เป็็นปััจจุุบัน
ั และเน้้นย้ำำ��ด้า้ น
การให้้ความรู้้�ด้้านการเงิิน
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้ ่สาม”
การกำ�กับดูแลการศึกษา “การปฏิวต
ั ิอุตสาหกรรมครังที
คณะกรรมาธิการรัฐบาล
คณะกรรมการเฝ้ าติดตามยุทธศาสตร์
ประธาน: รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง องค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน และหน่วยงานวิชาชีพ ประชาชนทัว่ ไป

8 แพลตฟอร์มในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน”

คณะกรรมการ
เพื่อการก่อสร้าง
อย่างยัง่ ยืน
แห่งชาติ

กลุ่มพลังงานใน
อนาคตของ
ลักเซมเบิรก
์

กลุ่มอุ ตสาหกรรม
TIR ระดับสูง

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน

การเดินทาง
อัจฉริยะ

แพลตฟอร์มการเงิน
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของ
ลักเซมเบิรก
์

่ เติมได้ที่ี่:
> อ่
 านข้อมูลเพิม
www.troisiemerevolutionindustrielle.lu
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การยกระดับภาค
การเกษตรเพื่อ
นำ�ไปสู่
ความยัง่ ยืน

งาน การจ้างงาน
และ
ประเด็นด้านสังคม

/ Technoport Esch-sur-Alzette /

ทราบหรือไม่วา่ ?

ลักเซมเบิรก
์

มี
โ
รงเรี
ย
น
นานาชาติ
ประมาณ 15 แห่ง

้ ตัง้ แต่
รัฐบาลออกค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียนทุกระดับชัน
ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา และยัง็มก
ี ารเรียน
การสอนเป็ นภาษายุโรปหลายภาษา
นอกจากนี้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในลักเซมเบิรก
์
หลายแห่งยังมีการสอนเป็ นภาษาอังกฤษอีกด้วย

ประเทศลักเซมเบิรก
์ ในอนาคต 49

โครงสร้างพื้นฐาน

สำ�หรับการกีฬา
ได้รบ
ั การพัฒนา

อย่างดีเป็ นพิเศษ
ในลักเซมเบิรก
์
เช่น:

6 สนาม

กอล์ฟ

38

สระว่่ายน้ำำ��

ทราบหรือไม่วา่ ?

ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจของ
ลักเซมเบิรก
์

จากประเทศชนบทสูช
่ าติที่เป็ นแนวหน้าด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี: หมุดหมายสำ�คัญทางเศรษฐกิจของลักเซมเบิรก
์
คำ�อธิบายที่ตรงกับประเทศลักเซมเบิรก
์ มากที่สุดก็คือประเทศที่
่
่
มีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง และได้พลิกโฉมตัวเองในโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอยูต
่ ลอดเวลา นอกจากนี้ ประเทศลักเซมเบิรก
์
ยังแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการฟื้ นตัวที่น่าทึ่งท่ามกลาง
ความวุ น
่ วายในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมา และสามารถเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตได้

ยุคสมัยที่เกษตรกรรมมีบทบาทสำ�คัญ

ราชรัฐลักเซมเบิรก
์ ได้รบ
ั เอกราช: ทำ�สนธิ
สัญญาลอนดอน (19 เมษายน) ที่กำ�หนด
พรมแดนในปั จจุบน
ั ของประเทศและแยกตัว
ออกจากเบลเยียม

การออกกฤษฎีกา
ของราชรัฐ เพื่อก่อตัง้
หอการค้า

1839

1841

ประเทศลักเซมเบิรก
์ เข้าร่วม
้ึ
่ ใหญ่ที่จัดขน
นิทรรศการครัง้ ยิง
้
เป็ นครังแรก
ณ กรุงลอนดอน

1851

1859
รถไฟสองสายแรกของลักเซมเบิรก
์ เปิ ดให้บริการ
(เชื่อมต่อประเทศลักเซมเบิรก
์ กับฝรัง่ เศสและเบลเยียม)
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ยุคสมัยที่อุ ตสาหกรรมเป็ นหัวใจสำ�คัญของเศรษฐกิจ

การปฏิวต
ั ิ
อุ ตสาหกรรม
้
ครังแรกใน
ลักเซมเบิรก
์

ตั้ งแต่ ปี ี

1860

1926

การก่อตัง้ Entente
Internationale de
l’Acier ระหว่างฝรัง่ เศส
กับเยอรมนี (พันธมิตร
เหล็กกล้าระหว่างประเทศ
หรือ International Steel
Alliance - EIA)

อุ ตสาหกรรมเหล็กกล้าและการทำ�
เหมือง เป็ นอุ ตสาหกรรมหลักทาง
ตอนใต้ของลักเซมเบิรก์ ในช่วงปี
1870 - 1970 อุ ตสาหกรรมดังกล่าว็
เป็ นหนึ่งในเสาหลักแห่งความเจริญ
รุง่ เรืองของประเทศ

ตั้ งแต่ ปี

1870

1927

ประเทศลักเซมเบิรก
์ มี
สถาบันธนาคาร 24 แห่ง

แรงงานต่างชาติในอุ ตสาหกรรม
เหล็กกล้ามีจ�ำ นวนมากกว่าแรงงานใน
ประเทศ หลังจากที่มีคนอพยพเข้าประเทศ
้
ระลอกแรกครังใหญ่

ตั้ งแต่ ปี ี

1899

1929

่ ต้นของ
วิกฤติเศรษฐกิจ ตลาดหุน
้ ล่ม จุดเริม
้
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�ครังใหญ่
ซึ่งเป็ นวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดของคริสต์ศตวรรษที่ 20
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กฎหมายได้กำ�หนดให้มก
ี าร
ประกันสุขภาพ ประกันอุ บต
ั ิเหตุ
้
และเงินบำ�นาญเป็ นครังแรก
ประกันเหล่านี้ช่วยลดความไม่
่เท่าเทียมกันในสังคมและส่งเสริม
ให้ผค
ู้ นเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน

1901-1902 และ 1911

1945

ลักเซมเบิรก
์ เข้าร่วมเป็ น
สมาชิกกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและ
ธนาคารโลกด้วยตนเอง

คนงานเหมืองและแรงงานใน
อุ ตสาหกรรมเหล็กกล้า
(19,000 คน) ถือเป็ นแรงงาน
่
และช่างฝี มือกว่าครึงของทั
ง้ ประเทศ

1913
หลังปี 1945

การปฏิวต
ั ิอุตสาหกรรม
้ ่สองในลักเซมเบิรก
ครังที
์
ภาคอุ ตสาหกรรมยานยนต์
สารเคมี และไฟฟ้ ามีอัตรา
การเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง

การก่อตัง้ สหภาพเศรษฐกิจระหว่างเบลเยียม-ลักเซมเบิรก
์ (BLEU)

กฤษฎีกาของราชรัฐใช้
คำ�ว่า "ฟรังก์ลักเซมเบิรก
์ "
้
เป็ นครังแรก

1918
1952

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นสมาชิก
ที่ร่วมก่อตัง้ ประชาคม
ถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป
(European Coal and
Steel Community ECSC) และต่อมาคือ
ศูนย์กลางแห่งแรกของ
ยุโรปด้วย

1921
1957

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่ร่วมกัน
้
จัดตังประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European
Economic Community - EEC) ซึ่งก็
เป็ นการปูทางไปสูก
่ ารจัดตัง้ สหภาพยุโรป
(ร่วมกับเบลเยียม ฝรัง่ เศส เยอรมนี อิตาลี
และเนเธอร์แลนด์)
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1966

การก่อตั้งคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคม
(ESC) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่
แนะนำ�เกี่ยวกับประเด็นด้าน
กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม

ทราบหรือไม่วา่

โครงสร้างเศรษฐกิจในปี 1970
(เป็ นร้อยละของ GDP)

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นสมาชิกของสหภาพ
ระหว่างประเทศดังต่อไปนี้:

อุ ตสาหกรรม

• Zollverein (1842-1919)
• BLEU (1921)

44%
41%
บริการ

• Benelux (1944)
• United Nations (1945)

6%

การก่อสร้าง

6%

เกษตรกรรม

• Council of Europe (1949)

3%

พลังงาน

• ECSC (1952)

• NATO (1949)

• European Community (1957)
• OECD (1960)
• Schengen Area (1985)
• European Union (1993)
• Eurozone (1999)

โครงสร้างเศรษฐกิจในปี 2018
(เป็ นร้อยละของ GDP)
อุ ตสาหกรรม

บริการ

5.5%

87.5%

5.4%

การก่อสร้าง

0.3%

เกษตรกรรม

1.2%

พลังงาน
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การขยายภาคธุรกิจบริการ

การนำ�เสนอแผน
Werner สนับสนุนให้
มีการใช้สกุลเงินยุโรป
เพียงสกุลเดียว

ลักเซมเบิรก
์
ได้เข้าร่วม
เขตเชงเก้น
(ประชากรใน
ประเทศสมาชิก
สามารถเดิน
ทางระหว่างกัน
โดยไม่ต้องถือ
หนังสือเดินทาง)

1975

1977

รุนแรงต่อลักเซมเบิรก
์
นับเป็ นครัง้ แรกในรอบกว่า
20 ปี ที่ลักเซมเบิรก
์ มีอัตรา
การเติบโตของ GDP ที่
แท้จริงติดลบ

1970
1985

้
วิกฤติเหล็กกล้าที่เกิดขึน
่
ทัวโลกส่งผลกระทบอย่าง

กฎหมายฉบับวันที่ 24 ธันวาคม (Law of
24 December) ได้จด
ั ตัง้ คณะกรรมการ
ประสานงานไตรภาคีของพันธมิตร
ทางสังคม (เป็ นตัวแทนของนายจ้าง
สหภาพแรงงานและรัฐบาล) โดยมี
หน้าที่ในการหาหนทางแก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจและสังคมที่ทุกคนเห็นพ้อง
ต้องกัน

1999

การประกาศใช้สกุล
เงินยูโรและการเปิ ด
ตัวนโยบายทางการ
เงินนโยบายเดียว

2002

2005

ธนบัตรและ
เหรียญสกุล
่ เข้า
เงินยูโรเริม
มาหมุนเวียนใน
ประเทศ

ลักเซมเบิรก
์
ลงมติ "เห็น
ด้วย" ในการ
ออกเสียง
ประชามติ
รัฐธรรมนูญ
ยุโรปเมื่อวันที่
10 กรกฎาคม
2005

การเปิ ดตัวฉลาก “ผลิตในประเทศ
ลักเซมเบิรก
์ (Made in
Luxembourg)” ของหอการค้า
หอแรงงานมีฝีมือและช่างฝี มือ
รวมถึงกระทรวงเศรษฐกิจ

2015

2018

กระทรวงเศรษฐกิจได้
ประกาศว่าจะมีการวิจย
ั
ทางยุทธศาสตร์อย่าง
ครอบคลุมในชื่อ
"การปฏิวต
ั ิ
้ ่
อุ ตสาหกรรมครังที
สาม"

ประเทศลักเซมเบิรก
์
ก่อตั้งหน่วยงาน
อวกาศของตนเองเพื่อ
กำ�หนดและปฏิบต
ั ิตาม
กลยุทธ์ของประเทศที่
เกี่ยวกับเรื่องนี้
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>

่ เติมเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ
 ่านรายละเอียดเพิม
อ
ประเทศลักเซมเบิรก
์
(การลงทุนในประเทศลักเซมเบิรก
์ การสร้างนวัตกรรมใน
ประเทศลักเซมเบิรก
์ และการส่งออกสินค้าจากประเทศ
ลักเซมเบิรก
์ ) ได้ที่ www.tradeandinvest.lu
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หอการค้า

้
หอการค้าทำ�หน้าที่ปกป้ องผลประโยชน์ของบริษัทจากภาคส่วนเศรษฐกิจทัง้ หมด (ไม่รวม
ภาคศิลปะและการเกษตร) ซึ่งครอบคลุมพลเมืองทั้งหมด 90,000 คน และคิดเป็ น 75%
ของแรงงานที่ได้รบ
ั เงินเดือนและ 80% ของ GDP ของลักเซมเบิรก
์
7
 , Rue Alcide de Gasperi
Luxembourg Kirchberg

www.cc.lu
@ccluxembourg
หอการค้า
ลักเซมเบิรก
์

ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
บทบาทหลักของฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ของหอการค้าก็คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าของลักเซมเบิรก
์ กับต่างประเทศ และช่วยให้บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการของ
ตนเองมากขึ้น

@ccluxembourg

HOUSE OF
ENTREPRENEURSHIP
www.houseofentrepreneurship.lu

HOUSE OF STARTUPS

www.host.lu

chamcom@cc.lu

international@cc.lu

House of Entrepreneurship เป็ นแพลตฟอร์มที่รวบรวมกลุ่มคน หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างและการพัฒนาบริษัทในลักเซมเบิรก
์
่ โครงการธุรกิจและผูน
เอาไว้ แพลตฟอร์มนี้ให้บริการครบวงจรแก่ผรู้ เิ ริม
้ ำ�ทางธุรกิจ
นักลงทุนต่างชาติท่ีขอการสนับสนุนและผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากกระทรวง
เศรษฐกิจอาจจะได้รบ
ั ความช่วยเหลือในรูปแบบของโครงการเฉพาะบุคคล เมื่อเดินทาง
มาถึงลักเซมเบิรก
์

1
 4, rue Erasme,
L-1468 Luxembourg-Kirchberg

info@houseofentrepreneurship.lu

House of Startups เป็ นศูนย์บม
่ เพาะธุรกิจที่หอการค้าเปิ ดตัวขึ้นในปี 2018 โดยประกอบ
่ ของ
ด้วยนิติบุคคลทัง้ สี่ ได้แก่ Luxembourg-City Incubator ซึ่งเป็ นโครงการริเริม
หอการค้าและนครลักเซมเบิรก
์ , Luxembourg House of Financial Technology
(LHoFT), Hub@Luxembourg และ International Climate Finance
Accelerator
9
 rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg-Gare
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reception@host.lu

ทราบหรือไม่วา่ ?
ตัง้ แต่ House of Entrepreneurship เปิ ดตัวขึ้นในปี 2016 ทุกวัน
จะมีวา่ ที่ผู้ประกอบการเข้ามาขอคำ�แนะนำ�โดยเฉลี่ย 38 คน จาก
จำ�นวนนี้ 2 ใน 3 เป็ นผู้ประกอบการ "รุน
่ ใหม่" และ ภายในปี 2018
เพียงปี เดียว เจ้าหน้าที่ของ House of Entrepreneurship ดำ�เนิน
้ ตอบอีเมล
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวไปทัง้ หมด 9,178 ครัง
้ เกี่ยวกับคำ�ถามและ
9,565 ฉบับ และโทรศัพท์ 14,967 ครัง
่ ธุรกิจหรือผู้ประกอบการ
คำ�ร้องขอจากผู้รเิ ริม

เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการจัดตัง้ ธุรกิจ ณ ประเทศลักเซมเบิรก
์ ซึ่งให้บริการทัง้ ภาษา
่
่
ฝรังเศส เยอรมันและอังกฤษ มีขอ
้ มูลทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทที่หลากหลาย และอำ�นวย
ความสะดวกด้วยการดำ�เนินการต่างๆ ทางออนไลน์

GUICHET.LU
www.guichet.public.lu/entreprises

Luxembourg for Finance (LFF) คือหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทาง
การเงิน โดยเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างรัฐบาลลักเซมเบิรก
์
กับสหพันธ์อุตสาหกรรมแห่งลักเซมเบิรก
์ หน่วยงานนี้มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาอุ ตสาหกรรม
บริการด้านการเงินของลักเซมเบิรก
์ และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนา

LUXEMBOURG
FOR FINANCE
ww.luxembourgforfinance.com

LUXINNOVATION
www.luxinnovation.lu

1
 2, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Luxinnovation เป็ นองค์กรที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลักเซมเบิรก
์ โดยช่วยให้การ
้ ส่งเสริมกิจกรรมของลักเซมเบิรก
สร้างนวัตกรรมทำ�ได้ง่ายขึน
์ ในต่างประเทศ (กิจกรรม
นำ�เข้าและส่งออก) ตลอดจนเป็ นหน่วยงานที่ติดต่อกับนักลงทุนต่างชาติ
5
 , avenue des Hauts Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette

เศรษฐกิจประเทศลักเซมเบิรก
์ : เปิ ดกว้าง พัฒนาอยูเ่ สมอ น่าเชื่อถือ 58

รูปภาพได้รบ
ั ความอนุเคราะห์จาก
หน้าที่ 4: Pierre Guersing
หน้าที่ 5: Matthieu Freund
หน้าที่ 7: Paul Hilbert / LFT
หน้าที่ 9: Christof Weber / LFT

หน้าที่ 10: มหาวิทยาลัยลักเซมเบิรก
์
่
หน้าที 16: Pierre Guersing
หน้าที่ 18: Pierre Guersing

หน้าที่ 20: Architecture and design
หน้าที่ 22-23: Jacques Molitor
หน้าที่ 25: Nicolas Dohr
หน้าที่ 26: OekoStroum
หน้าที่ 27: Breedewee

หน้าที่ 28: Pierre Guersing
หน้าที่ 30: Pierre Guersing
หน้าที่ 32: Unsplash
หน้าที่ 33: Luxinnovation

หน้าที่ 34: Fabrizio Maltese / ONT
หน้าที่ 36: Pierre Guersing
หน้าที่ 38: หอการค้า

หน้าที่ 40: Pierre Guersing
หน้าที่ 41: EIB (ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป European Investment Bank)
หน้าที่ 42: Blitz agency

หน้าที่ 44: Luxtram
หน้าที่ 45: Pierre Guersing
หน้าที่ 46-47: Pierre Guersing
หน้าที่ 48: Pierre Guersing
หน้าที่ 49: Pierre Guersing
หน้าที่ 51: SIP

หน้าที่ 52-53: Daniel Delguste
หน้าที่ 55: EIB (ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรปEuropean Investment Bank)
หน้าที่ 56: Pierre Guersing
หน้าที่ 58: Pierre Guersing

เกี่ยวกับเรา
โบรชัวร์เผยแพร่โดย
ฝ่ ายการสื่อสารและสื่อมวลชนของ
หอการค้าลักเซมเบิรก
์
merkur@cc.lu
ออกแบบโดย
SO Graphiste Freelance
พิมพ์โดย
Imprimerie Schlimé
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www.cc.lu

www.inspiringluxembourg.lu

www.tradeandinvest.lu

