ทำ�ไมจึงควร
ทำ�ธุรกิจที่
ลักเซมเบิรก
์
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พัฒนาอยูเ่ สมอ

่
ความเชียวชาญด้
านการเงินระดับสากล
จาก

ธนาคาร

136
แห่ง

(CSSF 2018)

น่าเชื่อถือ

มีกองทุนใหม่ๆ

29
ประเทศ

28 %
บริษัท
ฟิ นเทค 187 แห่ง

ภาษีอากร

100
กองทุน ทุกปี

ของ
GDP

มีพนักงาน

อัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมที่ดึงดูด
ทำ�ให้บริษัทสามารถว่าจ้าง
แรงงานที่มีทักษะสูงได้

47,300 คน

(STATEC 2017)

เปิ ดกว้าง

่
ความเชียวชาญด้
านการกำ�กับดูแลที่เป็ น
ผลดีต่อประเทศสหภาพยุโรป/ยุโรป

Cyril Marchiol, Tsumé

พัฒนาอยูเ่ สมอ

เศรษฐกิจที่หลากหลาย

12
สถาบันประจำ�ทวีปยุโรป

คลัสเตอร์

ลักเซมเบิรก
์

้ ตัง
้ แต่ปี
ก่อตัง

้ อยูใ่ น
ตัง

อ

จัดสรรเงิน

200

ล้ านยู โร

อุ ตสาหกรรม

เพื่อพัฒนา

2002

อุ ตสาหกรรม
อวกาศ

น่าเชื่อถือ

โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพสูง

ภาคธุรกิจชีวภาพ
สุขภาพมีบริษัท

เงินลงทุนจากรัฐบาล

คิดเป็ นสัดส่วน

+4%

131

่
่ง
แห่ง และครึงหนึ

ก่่อตั้้�งต่ำำ��กว่่า
10 ปีี

(Luxinnovation 2018)

้ แต่
ตัง

ของ
GDP

อุ ตสาหกรรมที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์

พนักงาน

8,000
คน

รายได้มูลค่า
รัฐบาลให้การสนับสนุนอุ ตสาหกรรม
ภาพยนตร์ในประเทศอย่างจริงจัง
Laurent Witz, Zeilt Production

1 พันล้านยูโร

น่าเชื่อถือ

เปิ ดกว้าง

่ คงและ
มัน
เป็ นกลางทางการเมือง

เศรษฐกิจที่เปิ ดกว้าง

8

นายก

ลักเซมเบิรก
์
ติดอันดับ

3

รัฐมนตรี

้ แต่ปี 1945
ตัง

ของโลก

รองจากสิงคโปร์
และฮ่องกง

(ดัชนีตลาดที่เปิ ดกว้างของ
ICC ปี 2017)

ความเป็ นกลางทางการเมืองทำ�ให้ลักเซมเบิรก
์
่ ใน
เข้าไปเจาะตลาดได้ทัว่ ทุกมุมโลก แม้กระทัง
ประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ซับซ้อน
กว่า และเกียรติภม
ู ข
ิ องราชวงศ์ของราชรัฐยังมี
่ สำ�หรับบางประเทศด้วย
ความสำ�คัญเป็ นอย่างยิง
Arnaud Lambert, Champ Cargosystems

พัฒนาอยูเ่ สมอ

TIC/ศูนย์ขอ
้ มูล/การใช้เทคโนโลยีดิจท
ิ ัล

23ข้อมูล
8
ศูนย์

แห่ ง

27

ผ่านการรับรอง
ในระดับ 4

เส้นทาง

เครือข่ายไฟเบอร์
เชื่อมต่อลักเซมเบิรก
์
กับประเทศอื่นๆ ในยุโรป

สิ น ค้ าและบริ ก าร
เกื อ บ

65%
ที่ผลิตในลักเซมเบิรก
์
ส่งออกไปนอกประเทศ

นอกจากนี้ การทำ�งานในประเทศลักเซมเบิรก
์ ยังดีกว่ามากด้วย ในประเทศ
่
ใหญ่ๆ บริษัทต่างๆ มักจะเน้นตลาดในประเทศตัวเอง แต่ความเชียวชาญ
้ มีสว่ นช่วยอย่างมากในการคิดค้นและ
ข้ามพรมแดนของลักเซมเบิรก
์ นัน
่
พัฒนาโซลูชน
ั ที่ใช้งานในระดับสากลได้อย่างยอดเยียม
David Naramski, Nowina Solutions

น่าเชื่อถือ

กฎหมายแรงงาน
และการเจรจาทางสังคม

การนัดหยุดงานในปี 2005-2009
ทำ�ให้สญ
ู เสีย

วันทำ�งานไปเพียง

4.1

วัน
่
ค่าเฉลียของ
ยุโรปอยูท
่ ่ี 30.6 วัน
(International Labour Organisation 2009)

เปิ ดกว้าง

ประกอบด้วยผูค
้ นหลากหลาย
วัฒนธรรมและภาษา

78% พูด

ของประชากร

แรงงานจาก 37 สัญชาติทำ�งานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชด
์ ซึ่งก็
ิ ในสถานที่ต่างๆ ของลักเซมเบิรก
สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของลูกค้าและ
พันธมิตรของเรา

ของ

ประชากร

3

แรงงานเป็ น
ชาวต่างชาติ

73%

ภาษา

ขึ้นไป

(Eurostat)

47%
53%

ีประชากร
ต่างชาติ

175
ิ

สั ญ ชาต

คนสัญชาติ
ลักเซมเบิรก
์

น่าเชื่อถือ

ลักเซมเบิรก
์

Arnaud Lambert, Champ Cargosystems

พัฒนาอยูเ่ สมอ

การให้ความช่วยเหลือ
บริษัทสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี

ติดอันดับ
10 ประเทศ
้ หมด 125 ประเทศ
จากทัง

ที่มีความได้เปรียบด้านการดึงดูด
รักษา และพัฒนา บุคลากร
มากที่สุด

ลักเซมเบิรก
์

ติ ดอั นดั บ

2

ในยุโรป

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นประเทศที่น่าสนใจ
สำ�หรับธุรกิจขนาดเล็ก

ด้านคุณภาพ
บริการสาธารณะ

(2016 Eurobarometer)

Guido von Scheffer, Motion-S

ดินแดนแห่งอุ ตสาหกรรม

ARCELOR MITTAL
เป็ นนายจ้างภาคเอกชน
ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับส่ี
้ หมด
โดยมีแรงงานทัง

4,120 คน
(กรกฎาคม 2018)

Sébastien Carcone, NewOne

คุณสามารถส่งความคิดเห็นไปยังผูม
้ อ
ี ำ�นาจตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจได้อย่างง่ายดาย และดำ�เนินการต่างๆ
ได้เสร็จรวดเร็ว

พัฒนาอยูเ่ สมอ

้ แต่ปี
มาตัง
1870

600

แห่ง จาก 30 ประเทศ
สมัครเข้าร่วมโครงการ
FIT 4 START

(GTCI ปี 2019)

การติดต่อราชการทำ�ได้ง่ายดาย

อุ ตสาหกรรม
เหล็กกล้า
่ รากลึกใน
หยัง
ลักเซมเบิรก
์

บริษัทสตาร์ทอัพ

เงินลงทุน

รายปี
ยูโร

จากบริษัท
อุ ตสาหกรรม:

430
ล้านยูโร
(Eurostat 2016)

อุ ตสาหกรรม

6.8%
ของ GDP

(STATEC 2017)

8.5%

ของแรงงาน
ทัง้ หมด
(36,900 คน)

พัฒนาอยูเ่ สมอ


229


9

้ ที่สาม
กลยุทธ์การปฏิวต
ั ิอุตสาหกรรมครัง

ี ารเสนอแผนปฏิบต
มก
ั ิงาน
นโยบายเชิงกลยุทธ์ และโครงการ

คณะ
ทำ�งาน...
...ที่ จะมาร่วมหารือ
เกี่ ยวกั บอนาคตของ
ลั กเซมเบิ ร์ก

รายการ...
่
...เพื อเตรียมพร้อมประเทศ
สั งคม และเศรษฐกิ จสำ �หรับ
"การปฏิ วัติ อุ ตสาหกรรมครั้งที่ สาม"

เปิ ดกว้าง

ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งยุโรป

ลักเซมเบิรก
์

ติดอันดับ

2

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นศูนย์กลาง
ของทวีปยุโรปและของโลก
้ ที่ได้เปรียบ
เนื่องจากมีทำ�เลที่ตัง
การดำ�เนินการด้านศุลกากรที่สำ�นักงาน
ศุลกากรประจำ�ท่าอากาศยานจึงใช้
เวลาเพียงไม่ก่ีชัว่ โมง ทำ�ให้ประเทศนี้มี
ความได้เปรียบเหนือประเทศอื่นๆ อย่าง
แท้จริง
Valérie Dubois-Chamérian,
Diversity

ท่าอากาศยาน

ของ

ลักเซมเบิรก
์

้ หมด
จากทัง
160 ประเทศ

รองรั บ
เที่ ยวบิ น ไปยั ง

75

(ดัชนีวด
ั ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ปี 2016)

น่าเชื่อถือ

พัฒนาอยูเ่ สมอ

การวิจย
ั
และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัย
ลักเซมเบิรก
์

ติดอันดับ 15

ปลายทาง

มหาวิทยาลัย
เกิดใหม่ท่ีดี

ที่สุดของโลก

คุณภาพชีวต
ิ และความปลอดภัย

(Times Higher Education)

ลักเซมเบิรก
์ เป็ นเมืองที่

ปลอดภั ยที่ สุ ดในโลก

(แบบสำ�รวจคุณภาพชีวต
ิ ของ Mercer ประจำ�ปี 2016)

ผูท
้ ี่อยูอ
่ าศัยในนครลักเซมเบิรก
์ มีความเห็นอย่างไรบ้าง

96%
พึงพอใจ
กับการอยูอ
่ าศัย
ในลักเซมเบิรก
์

95%
พึงพอใจ
กับระดับ
ความสะอาด

86%
รูส
้ ก
ึ ปลอดภัย

่
เรารูส
้ ก
ึ เป็ นเกียรติอย่างยิง
ที่ได้เห็นมหาวิทยาลัย
ลักเซมเบิรก
์ ติดอันดับ 24
มหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดของโลก
ด้านการวิจย
ั และพัฒนาหุน
่ ยนต์
ทางสังคม

้ แต่ปี 2000 เป็ นต้นมา
ตัง
เงินทุนด้านการวิจย
ั และพัฒนา
่
จากรัฐบาลก็เพิมขึ้นสิบเท่า

ดร. Patrice Caire,
ผูช
้ ว่ ยวิจย
ั ,
มหาวิทยาลัยลักเซมเบิรก
์ , SnT

มีนักวิจย
ั กว่า

3,000 คน
(Eurostat 2015)

(การสำ�รวจ Eurobarometer ประจำ�ปี 2015)
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