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มาตรการจดัการความไม่เท่าเทียมทีเ่พิ่มขึ้น
ในสหภาพยุโรป 
สังคม 
ที่มาของข่าว: EC 

สหภาพยุโรปได้การท าการศึกษาความไม่เท่าเทียม
ทางรายได้ของประชาชนในสหภาพยุโรปและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสังคม ผลท่ีได้จาก
การศึกษานี้คาดว่าจะช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบาย
สามารถวางมาตรการในการลดช่องว่างนี่ได้  

โครงการนี้มีชื่อว่า GINI เป็นโครงการท่ีมีการเก็บ
ข้อมูลด้านรายได้ของประชากรยุโรปเป็นเวลากว่า 
30 ปี ผลการศึกษาพบว่าความไม่เท่าเทียมทาง
รายได้ในสหภาพยุโรปสูงขึ้น และชี้ให้เห็นว่า

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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ประชากรท่ีมีฐานะดีอยู่แล้ว มีแนวโน้มท่ีจะร่ ารวย
มากขึ้น ในขณะท่ีประชากรท่ีมีฐานะต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
กลับมีแนวโน้มท่ีจะยากจนลงเช่นกัน นอกจากนี้
การศึกษาดังกล่าวยังพบว่าประชากรท่ีอยู่ ใน
ประเทศท่ีมีความแตกต่างทางรายได้ท่ีสูง มักจะมี
ส่วนร่วมในด้านการเมืองท่ีต่ า ซึ่งสามารถตีความได้
ว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับการ
กล่าวถึง และในทางกลับกันฐานะทางการเงินท่ี
ร่ ารวยก็ส่งผลให้ผู้ท่ีมีฐานะมีบทบาทและส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีสูง 

โครงการ GINI ได้เสนอมาตรการท่ีจะลดความ
แตกต่างทางรายได้โดยผ่านมาตรการประเภทภาษี
และนโยบายช่วยเหลือด้านรายได้ ซึ่งความแตกต่าง
ทางรายได้ ท่ีลดลงจะช่วยให้ประชาชนทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการสังคมได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ โครงการ GINI ยังได้เสนอมาตรการอื่นๆ 
อาทิเช่น การตั้งระดับรายได้ขั้นต่ า การเก็บภาษี          
ผู้มีรายได้สูง การเพิ่มผลประโยชน์ด้านภาษีท่ีผู้มี
รายได้น้ อยพึ งจะได้ รั บ  และการบั งคับการ
ตั้ ง เ ปู า หม ายขอ งสหภาพยุ โ รป ในกา รลด         
ความยากจน ผลการศึกษาของโครงการฯ พบว่า
ประเทศท่ีมีความเสมอภาคทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจศักยภาพท่ีสูง มักจะเป็นประเทศท่ีรัฐให้
ความช่วยเหลือและดูแลผลประโยชน์ของประชาชน 
อีกท้ังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

โครงการ GINI เป็นโครงการที่มีนักวิจัยเข้าร่วม
ท างานกว่า 200 คน โดยส่วนใหญ่ท างานเป็น
ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นของแต่ละประเทศและเป็นผู้เก็บ
ข้อมูลในประเทศนั้นๆ ข้อมูลของโครงการเป็น
ข้อมูลท่ีเริ่มเก็บตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 จนถึงปี ค.ศ. 
2010 โดยข้อมูลท่ีเก็บ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน         
ความช่วยเหลือด้านการเงินในด้านสุขภาพและ

การศึกษา ความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม การมี      
ส่วนร่วม เป็นต้น 

ผลการศึกษาของโครงการ GINI สามารถหา
รายละเอียดได้ผ่านสื่อออนไลท์ และเอกสารท่ี
ตีพิมพ์โดย Oxford University Press 

รายละเอียดของโครงการ 

Project acronym: GINI 
Participants: Netherlands (Coordinator), 
Belgium, Italy, Ireland, UK, Hungary 
Project FP7 241557 
Total costs: € 3 521 250 
EU contribution: € 2 699 795 
Duration: February 2010 - July 2013 

  
สหภาพยุโรปมุ่งยกระดบั Mobility ของ
แรงงานให้สูงขึ้น 
เมือง 
ที่มาของข่าว: EC 
ในอนาคตอันใกล้นี้ (ค.ศ. 2013-2020) สัดส่วน
ประชากรท่ีอยู่ในช่วงอายุท างาน (15-64 ปี) จะ
ลดลงถึง 7.5 ล้านคน แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้        
แรงงานต่างชาติของสหภาพยุโรป และการยก          
ระดับ mobility ของแรงงาน (ความยินยอมใน           
ก า ร เปลี่ ยน ง านหรื อ ย้ า ยถิ่ น ฐ าน เพื่ อ ง าน )             
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป รายงาน
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ของ OECD ท่ีเพิ่งได้รับการตีพิมพ์ ได้เน้นย้ าว่า 
mobility ของกลุ่มแรงงานเป็นตัวแปรหลักใน           
การท้าทายความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร           
ท่ีจะมาถึงนี้ นอกจากนี้ การลดความแตกต่าง
ระหว่างเพศและการผลักดันให้จ านวนประชากร         
ท่ีอยู่ในช่วงอายุใช้แรงงานให้เข้ามาท างานเพิ่มขึ้น 
ก็ เป็นมาตรการ ท่ีส าคัญในการแก้ ไขปัญหา
ประชากรสูงอายุอีกด้วย 

การส ารวจความคิดเห็นของบริษัทในสหภาพยุโรป 
แสดงให้เห็นว่ากว่าร้อยละ 40 ของบริษัทใน
สหภาพยุโรปประสบปัญหาในการหาแรงงานท่ีมี
ฝีมือ และใน 10 ปีต่อจากนี้ คาดว่าจะมีการขาด
แคลนแรงงานในบางกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ความสามารถระดับกลางและบน OECD ได้เสนอ
แนวทางแก้ปัญหานี้โดยนโยบาย 3 ข้อ คือ 

1. ยกระดับ mobility ของแรงงานในสหภาพ
ยุ โ ร ป  เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร ไ ห ล เ วี ย น ข อ ง          
ความเชี่ยวชาญและความสามารถไปสู่จุดท่ีมี         
ความต้องการ 

2. ยกระดับความกลมเกลียว ( integration) 
ของผู้ย้ายถิ่นฐานจากนอกสหภาพยุโรป 
เพื่อการใช้ประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้
อย่างชาญฉลาด (smarter use) 

3. ดึงดูดแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญจากนอก
สหภาพยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในสหภาพยุโรป 

นอกจากนี้รายงานของ OECD ยังได้เน้นว่าการลด
อุปสรรคในการย้ายงาน การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจับคู่งานและแรงงาน การเทียบระดับความรู้ 
และการฝึกอบรมด้านภาษา เป็นสิ่งส าคัญในการ

ช่วยให้แรงงานย้ายถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่ได้ 

สหภาพยุโรปได้เริ่มท าการก าจัดและลดอุปสรรค 
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้แล้ว รวมท้ัง          
การจัดตั้งข้อบังคับและกฎต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และ
ท า เ วป ไซด์ ช่ ว ยการจั ดหา งานผ่ าน  EURES 
นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้ เสนอ         
แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานใน Annual 
Economic policy recommendation ซึ่งเป็น
รายงานประจ าปีให้กับประเทศสมาชิกด้วย 

รายงานสภาวะ SMEs ในสหภาพยุโรป
ประจ าปี ค.ศ. 2013/2014 

SME 
ที่มาของข่าว: EC 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ท าการเผยแพร่
รายงาน SMEs Performance Review ประจ าปี 
ค.ศ. 2013/2014 รายงานประจ าปีดังกล่าว  
แสดงถึง ขนาดโดยเฉลี่ย โครงสร้างของกิจการ 
และความส าคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจและ         
การสร้างงานของสหภาพยุโรป รายงานดังกล่าว 
ยังมีผลการเปรียบเทียบระหว่างประเทศท่ีไม่ใช่
สมาชิกสหภาพยุโรปและภาคอุตสาหกรรมท่ีมี
ขนาดใหญ่อีกด้วย 

ในปี ค.ศ. 2013 ท่ีผ่านมาสภาพเศรษฐกิจท่ียัง         
ฝืดเคืองเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญของ  SMEs ใน
สหภาพยุโรป แม้แนวโน้มของเศรษฐกิจจะ
ค่อนข้างดีขึ้ น  แต่ยั งขาดความเข้ มแข็ งและ        
ความคล่องตัวอยู่ จ านวนกิจการและมูลค่าของ 
SMEs ในปี ค.ศ. 2013 สูงกว่าปี ค.ศ. 2008 (ก่อน
วิกฤติ เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป) แต่จ านวน          
การจ้างงานของ SMEs ยังน้อยกว่าปี ค.ศ. 2008 

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/2013/index.htm
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=en
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
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ถึง 1.9 ล้านต าแหน่ง (ต่ ากว่าปี ค.ศ. 2008 ถึง
ร้อยละ 2.16) และท่ีส าคัญแนวโน้มของ          
การเจริญเติบโตยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในปี ค.ศ. 
2013 การเพิ่มมูลค่าโดยรวม (added value) มี
อัตราเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 แต่สัดส่วนนี้
ยังต่ ากว่าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.5 ในปี ค.ศ. 2012 และ ร้อยละ 4.2 ในปี ค.ศ.
2011) และท่ีส าคัญจ านวนและขนาดของ SMEs 
ลดลงในสัดส่วนร้อยละ 0.9 และ 0.5 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามผลการด าเนินการของ SMEs มีความ
แตกต่างกันในแต่ละขนาดของกิจการ ประเภท
ภาคส่วน และประเทศท่ีตั้ง เช่น SMEs ท่ีมีขนาด
กลาง (medium) และจิ๋ว (micro) มีการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าท่ีสูงกว่า SMEs ขนาดเล็ก (small) และ 
SMEs ในภาคส่วนของการก่อสร้างและการผลิต
ยั งคงประสบกับการถดถอยในระหว่างช่วง          
ปี ค.ศ. 2008 - 2013 ซึ่งภาคส่วนดังกล่าวมีมูลค่า
รวมท่ีต่ าลงกว่าร้อยละ -22 และร้อยละ -2.9 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นภาพท่ีตรงข้ามกับภาคส่วน           
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ธุ ร กิ จ  ( business service) 
โทรคมนาคม (information and communication) 
และ อสังหาริมทรัพย์ (real estate) ท่ีมีการเติบโต
ในช่วงเดียวกันกว่า ร้อยละ 7 ร้อยละ 9 และร้อยละ 
15 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปอย่างชัดเจน 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
กลุ่มท่ีมีการพัฒนาด้านมูลค่ารวมท่ีสูง  ซึ่งได้แก่ 
เยอรมนี ออสเตรีย สวี เดน เบลเยี่ยม มอลตา 
ลักเซมเบิร์ก สหราชอาณาจักร และฝรั่ งเศส            
ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มท่ีมีการถดถอยด้านมูลค่า
ร่วม (ต่ าลงมากกว่าร้อยละ 10 ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ) 
ซึ่งได้แก่ กรีซ สเปน โปรตุเกส โครเอเชีย ไซปรัส 
ไอร์แลนด์ โรมาเนีย สโลวีเนีย ลัตเวีย และฮังการี 

แนวโน้มในอนาคต  

คาดว่ามูลค่าของ SMEs ในสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้น
ในอนาคต โดยในปี ค.ศ. 2014 จะมีการเติบโต   
ร้อยละ 2.8 และในปี ค.ศ. 2015 ร้อยละ 3.4 ส่วนใน
ด้านอัตราการจ้างงาน คาดว่าจะมีการเติบโตขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ. 2014 ท่ีร้อยละ 0.1 และเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 0.7 ในปี ค.ศ. 2015 (ซึ่งเทียบเท่ากับจ านวน
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 740,000 ในภาค SMEs)* 

*ในปี ค.ศ. 2013 ประเทศ EU28 มีจ านวน SMEs 
ท่ีไม่อยู่ในภาคธุรกิจการเงิน (financial sector) 
กว่า 21.6 ล้านกิจการ มีอัตตราจ้างงานท้ังหมด 
88.8 ล้านคนและมีมูลค่ากว่า 3,667 ล้านล้านยูโร 

ในช่วงปี ค.ศ. 2013/2014 ท่ีผ่านมาประเทศ EU28 
ในสหภาพยุโรปได้ด าเนินมาตรการต่างๆ ตามนโยบาย 
Small Business Act (SBA) ท่ี สนั บสนุ นกิ จการ 
SMEs โดยนโยบายท่ีเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุน 
นโยบายด้าน Entrepreneurship การสร้างทักษะและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการท่ีรวดเร็ ว และ 
Internationalisation ได้รับการด าเนินการมากท่ีสุด 

 
 ฺโครงการของ  European Service 
Innovation Centre #1 Business 
Innovation Observatory 
Business 
ที่มาของข่าว EC 

Business Innovation Observatory เป็น 1 ใน 3
โครงการของสหภาพยุโรปท่ีท าการศึกษาแนวโน้ม
ของธุรกิจและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
โดยเฉพาะในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ SMEs จุดประสงค์
ของโครงการ คือ การค้นหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด (Best 
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Practise) ในการระบุอุปสรรคของการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งแนวทางท่ีกล่าวถึงนี้จะถูกน ามา
ประกอบการร่างนโยบายท่ีจะช่วยสนับสนุน          
การสร้างนวตักรรมในสหภาพยุโรปต่อไป 

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ.2013 และได้ท า
กรณีศึกษากว่า 24 กรณีท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ด้าน 1) advanced manufacturing  2) big data, 
workplace innovation 3) the sharing economy 
4) design for innovation และ 5) smart living 
โครงการนี้ยังได้ท าการศึกษารูปแบบและโครงสร้าง
ธุรกิจ (business model) ต่างๆ กรณีศึกษาเหล่านี้
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในด้านนวัตกรรมของยุโรป 

ในทุกๆ 6 เดือนจะมีการจัด workshop ในด้าน
นวัตกรรมทางธุรกิจท่ีศูนย์แห่งนี้ เพื่อเป็นพื้นท่ี            
ในการทดสอบและการเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
นอกจากนี้แล้ว workshop ดังกล่าวยังเป็นพื้นท่ี         
ในการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
นักธุรกิจ ผู้ลงทุน ช่างอุตสาหกรรม และผู้ออกแบบ
นโยบาย โดยหัวข้อการสนทนาจะเน้นไปท่ีการเพิ่ม
ศักยภาพด้านนวัตกรรมของยุโรป การข้ามพ้น 
ความท้าท้ายด้านธุรกิจและสังคม และการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการในด้านต่างๆ 

นอกจากนั้น ยังมีการเผยแพร่กิจกรรมของโครงการ
ผ่านนิตยสารทุกๆ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของ
กรณีศึกษาและ workshops ต่างๆ ซึ่งเมื่อต้นเดือน
ตุลาคมท่ีผ่านมาได้มีการจัด workshop ท่ีเมือง 
Naples ประเทศอิตาล ี

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/inno
vation/policy/business-innovation-
observatory/index_en.htm  

 

 

โครงการของ European Service 
Innovation Centre #2 European 
Cluster Observatory 
Business 
ที่มาของข่าว: EC 

ศู น ย์  European Cluster Observatory เ ป็ น
แหล่งข้อมูลด้านสถิติ การวิเคราะห์และการสร้าง
แผนที่ (mapping) ของ cluster และนโยบายที่
เกี่ยวกับ cluster ในยุโรป โดยศูนย์นี้มุ่งให้บริการ
ต่อประชาชนชาวยุโรป ผู้มีหน้าท่ีร่างนโยบายใน
ระดับต่างๆ (ระดับสหภาพยุโรป ระดับชาติ ภูมิภาค
และท้องท่ี) รวมถึงผู้จัดการศูนย ์cluster ต่างๆ 

จุดประสงค์ของศูนย์ฯ คือ การส่งเสริมและพัฒนา 
cluster ท่ีมีคุณภาพระดับโลกในสหภาพยุโรป 
โดยท าการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการท า
ธุรกิจในอุตสาหกรรมสาขาใหม่ๆ (emerging 
industries) และช่วยเหลือให้ SMEs สามารถ
เข้าถึง cluster เหล่านี้และกิจกรรมในระดับ
นานาชาติได้ นอกจากนี้แล้ว ศูนย์นี้ยังมุ่งให้        
ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการออกแบบ
ความเชี่ยวชาญของตนเอง (smart specialisation) 
และนโยบายของแต่ละ cluster ท่ีจะช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเฉพาะ
ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี อ ยู่ ใ น  cluster ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า           
การวิเคราะห์สถิติและค าชี้น าของศูนย์นี้สามารถ
น า ไ ป ใ ช้ ค ว บคู่ กั บ ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง  Smart 
Specialisation Platform ท่ีช่วยเหลือในการวาง
นโยบายการวิจัยเพื่อการวางแผนนวัตกรรม         
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ (Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialisation 
- RIS3) บริการหลักของศูนย์นี้ ได้แก่ 
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 การจัดท า European Cluster Panorama 
or cluster mapping ทุกๆ 6 เดือน 

 การจัดท ารายงานแนวโน้มของ European 
Cluster 

 การท า regional Eco-system 
scoreboard ท่ีช่วยในการชี้ถึงจุดอ่อนและ
จุดแข็งในด้านระบบนิเวศของแต่ละภูมิภาค
และประเทศ 

 ท าการทดสอบ European Stress Test 
for Cluster Policy 

 การแสดงตัวอย่างการใช้นโยบาย modern 
cluster policy 

 การจัดพื้นท่ีการประชุมระหว่าง cluster 
policy-makers และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

โครงการของ European Service 
Innovation Centre #3 High Level 
Group on Business Services 
Business 
ที่มาของข่าว: EC 

High Level Group on Business Services 
(HLG) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 โดยมีจุดประสงค์
หลักในการสร้างแรงผลักดันการพัฒนานโยบาย        
ท่ี เกี่ยวกับการให้บริการด้านธุรกิจ (Business 
Services) และเพื่อช่วยเหลือผู้ร่างนโยบายใน           
การเข้าใจถึงความท้าทายในภาคส่วนดังกล่าว 

กลุ่ม HLG ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มหลักที่จะ
สร้างผลกระทบต่อการให้บริการทางด้านธุรกิจใน
สหภาพยุโรป อาทิเช่น digital revolution, 
incorporate products and services และ open 
innovation with customer engagement 
นอกจากนั้น กลุ่ม HLG ยังท าการวินิจฉัยอุปสรรค 
ในการเจริญเติบโตของการให้บริการด้านธุรกิจของ
ยุโรป เช่น อุปสรรคทางด้านการท าธุรการต่างๆ 
โครงสร้างประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น การขาดแคลน
ทักษะและความเชี่ยวชาญ ข้อบกพร่องในการจัดซื้อ 
เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์กลุ่ม HLG ได้เสนอ
นโยบายต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุ โรป 6 
นโยบายด้วยกัน คือ 

1. นโยบาย Europe 2020 - ความส าคัญของ
บริการธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของบริการธุรกิจ
ในโครงการ Horizon 2020 

2. การฉวยโอกาสในระดับนานาชาติ - ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษต่อบริการธุรกิจในการ
ต่อรองการค้าระดับนานาชาติเพื่อ ท่ีจะเปิดโอกาส
ให้กับผู้ประกอบกิจการในสหภาพยุโรป 

3. การสร้างความเป็นเอกภาพของตลาดเพื่อการ
ให้บริการธุรกิจ - ควรจะผลักดันด้านกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีจะน ามาซึ่งโครงสร้างด้านกฎหมาย
เดียว กันในหมู่ประเทศสมาชิก น าเสนอนโยบายท่ี
จะยกระดับโครงสร้างด้านข้อบังคับและมาตรฐาน
ของการให้บริการธุรกิจ โดยเฉพาะการแก้ไข
ข้อบังคับท่ียุ่งยากและซับซ้อน ยกเลิกโครงสร้าง
ภาษีและการประกันต่างๆท่ีขัดขวางการค้าข้าม
พรมแดน 

4. โฟกัสท่ีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - ร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกในการน าข้อบังคับด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างใหม่มาใช้ โดยให้ความส าคัญกับผลลัพธ์   
ท่ีได้ ประโยชน์ต่อสังคม คุณภาพและนวัตกรรม
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มากกว่าเพียงแค่ระดับราคาท่ีต่ า อีกท้ังผลักดันให้ 
SMEs มีส่วนร่วมในการประมูลงาน 

5. สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีส าหรับ
การให้บริการธุรกิจ - ผลักดันโครงการแนวหน้าท่ี
จะรวบรวมเอาภาคการผลิตและการให้บริการจาก
ท่ัวสหภาพยุโรปมารวมกันเพื่อสร้างพื้นท่ีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ท่ีจะช่วยในการสนับสนุน        
การสร้างนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการบริการธุรกิจ ท าการผลักดันร่วมกับ
ประเทศสมาชิกในการสร้าง Open data หรือ
ข้อมูลสาธารณะ 

6. การพัฒนาและยกระดับทักษะของแรงงาน - ให้
ความส าคัญต่อการให้บริการทางธุรกิจเป็นพิเศษใน
การด าเนินนโยบาย European Skills Strategy 
เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างทักษะด้าน
เทคโนโลยี การค้า และการท าธุรกิจ 

 
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปน า         
บริษัทยุโรปไปเยือนจีนเพื่อส่งเสริม           
การค้ายุโรป-จีน 
Trade promotion  
ที่มาของข่าว: EC 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและตัวแทนของ
บริษัทจากสหภาพยุโรปได้เดินทางไปเยือนเมือง
เฉิงตูประเทศจีน ระหว่างวันท่ี 21 - 23 ตุลาคม 
ค.ศ. 2014 เพื่อท าการส่งเสริมการค้าระหว่าง
ยุโรปและจีน เปูาหมายหลักของการไปเยือน        
อย่างเป็นทางการ เพื่อท าการตอกย้ าความสัมพันธ์
อันแน่นเฟูนระหว่างสหภาพยุโรปและจีนในเชิง

นโยบาย และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆส าหรับ
บริษัทของท้ังสองประเทศ 

การไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ 
"Missions for Growth" ท่ีมุ่งช่วยส่งเสริม SMEs 
ในสหภาพยุโรปให้สามารถได้รับประโยชน์จาก 
การเติบโตของตลาดในระดับนานาชาติ โดยก่อน
หน้านี้มีการไปเยือนจีนมาแล้วในระหว่างวันท่ี 18 
- 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 เพื่อท าการส่งเสริม 
Green Growth หรือการเจริญเติบโตอย่างเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และท่ีส าคัญการไปเยือนจีนของสหภาพยุโรป          
ครั้งนี้ยังตรงกับการจัดงานนิทรรศการ EU-China 
Business and Technology Cooperation Fair 
IX ซึ่งการจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะส่งเสริมให้มี          
การพบปฎิสัมพันธ์ระหว่างกิจการของจีนและ
ยุโรปกว่า 10,000 ครั้งโดยคาดว่า 1 ใน 3 ของ
การพบปะในรูปแบบ B2B นี้จะมีผลต่อเนื่องอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ท้ังนี้ คาดว่าจะมีตัวแทนของ กิจการ SMEs กลุ่ม
สมาคมธุ รกิ จ  R&D สถาบันการศึ กษาและ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆมาร่วมนิทรรศการนี้
ประมาณ 800 - 1000 คน ซึ่งในจ านวนนี้จะเป็น
กิจการจากสหภาพยุโรปประมาณ 260 บริษัท 
(จาก 22 ประเทศในสหภาพยุโรป - ออสเตรีย 
เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรั ฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
อิตาลี  ลัก เซมเบิ ร์ ก  มอลตา เนเธอร์แลนด์ 
โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก
สโลวีเนีย สเปน และสหราชอาณาจักร) โดยมี
ตัวแทนจากสหภาพยุโรปมาจากภาคส่วนต่อไปนี้ 

 การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
 รูปแบบพลังงานใหม่ และเทคโนโลยีท่ีใช้

ในการประหยัดพลังงาน 
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 ร้านขายยาเป็นชีวภาค (Bio) และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 รูปแบบเกษตรและอาหารท่ีทันสมัย 
 การบินท่ัวไปและอวกาศ 
 อุตสาหกรรมไอซีทีและการให้การบริการ 
 การก่อสร้างและการขนส่ง 
 วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลัย กลุ่มผู้สร้างนวัตกรรม และ

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

นอกจากการประชุมของภาคส่วนเหล่านี้แล้วยังมี
การจับคู่ระหว่างบริษัทอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และท าการตกลงด้านธุรกิจ และท าการโปรโมต
การให้บริการช่วยเหลือกิจการจากสหภาพยุโรป
ด้านการด าเนินการใน จีนของ China SME IPR 
Help desk และ EU SME Centre 

เจ้าภาพนิทรรศการนี้ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและกระทรวงพาณิชย์ของจีน    
สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ รัฐบาล
มณฑลเสฉวน โดยมีศูนย์โครงการนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรป (EUPIC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
เครือข่าย Enterprise Europe Network (EEN) 
เป็นผู้ร่วมจัดงาน 

ในงานนี้ นอกจากจะมีการพบปะดา้นธุรกิจแล้ว  ยังมี
การพบปะด้ านการเมื อง (political meeting)           
อีกด้วย โดยนาย Antti Peltomäki รองผู้อ านวยการ
ท่ัวไปของบริษั ทและอุตสาหกรรม (Deputy 
Director-General of Enterprise) จะท าการหารือ
กับเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องจากฝุายจีน อาทิเช่น            
รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย SU BO และหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดและเทศบาล โดยการหารือนี้คาดว่า
จะเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือและความเข้ าใจในเชิ งนโยบาย         
ท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและกิจการ SMEs 

อีกท้ังความสอดคล้องของกฎระเบียบเชิงเทคนิค 
มาตรฐานต่ า งๆ  และขั้ นตอนการประ เมิ น
มาตรฐาน จุดมุ่งหมายของการหารือเพื่อสร้าง
มาตรการท่ีจะมาช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความซับซ้อน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของ
บริษัทจากท้ังสองฝุาย (ยกตัวอย่างเช่น CESIP ซึ่ง
เปน็ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานของจีนและยุโรป) 

 

EU-Industry Review เป็นพื้นท่ีเผยแพร่
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใน
ยุโรป เพื่อวงการอุตสาหกรรมไทย ซึ่งน าเอา
บทความจากเวบบล็อกของ ส านักงาน           
ท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 
ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย            
มาจัดท าในรูปแบบจดหมายแจ้งข่าวราย
เดือน ท่านสามารถอ่านบทความเหล่านี้และ
ลิงค์ท่ีเกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส านักงานฯ 

ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย 

Royal Thai Embassy 
48 Cottagegasse,  
1180, Vienna 
Austria 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11062_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11062_en.htm
http://www.eusmecentre.org.cn/

