
 

 

  



ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 1 

Contents 

บทน ำ ............................................................................................................. 2 

บทที ่1 รำยละเอยีดของประเทศฮังกำรีโดยสังเขป ......................................... 2 

บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม ............................................................................ 5 

บทที ่3 ลักษณะเฉพำะของSMES ฮังกำร ี........................................................ 6 

บทที ่4 นโยบำยของรัฐบำลฮังกำรีใช้ในกำรผลกัดันและส่งเสริม SMES ....... 12 

บรรณำนุกรม ............................................................................................... 14 

 
 

  



ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 2 

บทน ำ 

บริษัทขนำดกลำงและเล็ก (SMEs) นั้นถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจในประเทศฮังกำรี บริษัท

เหล่ำนี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 99 ของจ ำนวนบริษัททั้งหมด และเป็นสัดส่วนร้อยละ70 ของอัตรำจ้ำงงำน

ทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่ำมำกกว่ำครึ่งของกำรเพ่ิมคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ  (value added) ของประเทศ 

ควำมสำมำรถในด้ำนนวัฒกรรมและกำรสร้ำงงำนของ SMEs เหล่ำนี้จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำร

พัฒนำเศรษฐกิจของฮังกำรี รำยงำนฉบับนี้ได้รวบรวมเอำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ของประเทศฮังกำรี จำก

แหล่งต่ำงๆมำน ำเสนอและวิเครำะห์ เพ่ือเป็นแนวทำงและกรณีศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำ SMEs ในประเทศไทย

ต่อไป 

รำยงำนฉบับนี้มีเนื้อหำดังต่อไปนี้ ในบทที่หนึ่งจะมีรำยละเอียดของประเทศฮังกำรีโดยสังเขป ในบทที่

สองนั้นจะมีกำรทบทวนวรรณกรรมที่มีเนื้อหำเกี่ยวช้องกับ SMEs ของฮังกำรีที่น่ำสนใจ ส่วนในบทที่สำมจะมี

กำรเสนอลักษณะเฉพำะของ SMEs ฮังกำรีโดยใช้ข้อมูลที่ได้มำแหล่งต่ำงๆ และบทที่สี่จะรวบรวมเอำนโยบำย

ของรัฐบำลฮังกำรีที่น ำมำใช้ในกำรผลักดันและส่งเสริม SMEs และท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของนโยบำย

เหล่ำนี้อย่ำงคร่ำวๆ 

 

บทที่ 1 รำยละเอียดของประเทศฮังกำรีโดยสังเขป1  

ชื่อ: Republic of Hungary or Hungary 

เมืองหลวง: Budapest (ประชำกร 1,800,000)  

จ ำนวนประชำกร: 10,197,000 (2001)  

ขนำดพ้ืนที:่ 93,030 km2 

ควำมยำวของชำยแดน 2239 km ( ออสเตรีย 356km, โครเอเชีย 329 km, โรมำเนีย 432 km, เซอ

เบียและมอนเตเนโกร 151 km, สโลวำเกีย 654 km, สโลเวเนีย 102 km, ยูเครน 215 km) โดยไม่มีพ้ืนที่ติด

ทะเล 

                                           
1 ที่มำ: Country profile – HUNGARY (EC) 
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รูปท่ี 1 แผนที่ประเทศฮังกำรี 

รูปแบบกำรปกครองของฮังกำรีนั้นเป็ฯกำรปกครองแบบสำธำณรัฐประชำธิปไตย โดยมีประธำนำธิปดี

เป็นประมุขของประเทศ ซึ่งปัจจุบันคือนำย János Áder (เริ่มด ำรงต ำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2555) 

ประธำนำธิปดีมำจำกกำรเลือกโดยสมำชิกรัฐสภำ มีวำระ 5 ปีและสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกินสองวำระ

ติดต่อกัน แม้หน้ำที่ส่วนใหญ่ของประธำนำธิปดีจะเป็นด้ำนพิธีกำร แต่ก็มีอ ำนำจด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศนโยบำยภำยในประเทศและด้ำนกลำโหม ประธำนำธิปดีเป็นผู้แต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งได้รับเลือกจำกรัฐบำล นำยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนำย Viktor Orbán (เริ่มด ำเนินต ำแหน่งครั้งที่สองตั้งแต่

ปี 2553)  

ประวัติศำสตร์ของฮังกำรีโดยย่อมีดังต่อไปนี้ ในปีคศ. 1867 รำชวงศ์ฮังกำรีและรำชวงศ์ฮับส์บูร์กของ

ออสเตรียได้ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภำยใต้ รำชวงศ์ออสโตรฮังกำเรี่ยน ส่งผลให้เศรษฐกิจของฮังกำรีพัฒนำ

อย่ำงรวดเร็ว สำมเมืองหลักของฮังกำรี Pest Buda และ Obuda ถูกรวมเข้ำเป็นนคร Budapest ปีค.ศ. 1918 

รำชวงศ์ออสโตร ฮังกำเรี่ยนล่มสลำยท ำให้ฮังกำรีสูญเสียอำณำเขตและจ ำนวนประชำกรมำกถึงประมำนสองใน

สำม ซึ่งบำงส่วนก้ได้รับคืนจำกเชคโกสโลวำเกียหลังกำรท ำสนธิสัญญำมิวนิกในปีคศ. 1920 ฮังกำรีเข้ำร่วม

สงครำมโลกครั้งที่สองในปีค.ศ. 1941 โดยร่วมเป็นฝ่ำยอักษะกับเยอรมนี หลังสงครำมโลกครั้งที่สองฮังกำรีถูก

ครอบครองโดยกองทัพโซเวียต และเปลี่ยนกำรปกครองจำกประชำธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์ในปีค.ศ. 1949 

ฮังกำรีเข้ำสู่ช่วงเปลี่ยนผ่ำนทำงกำรเมืองอย่ำงมำกมำยในช่วงปี 1955-1990 มีกำรปฏิวัติและกำรเปลี่ยนแปลง
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กำรปกครองเป็นประชำธิปไตยในที่สุด ฮังกำรีท ำสัญญำตกลงควำมร่วมมือกับสหภำพยุโรปในปี 1991 และเข้ำ

ร่วมเป็นสมำชิกของสหภำพยุโรปในปีค.ศ. 2003  
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 

รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ของประเทศฮังกำรีนั้นแม้น่ำจะมีจ ำนวนมำก แต่ผู้วิจัยสำมำรถหำได้

เพียงรำยงำนที่จัดท ำโดย OCDC (Organisation for Economic Co-operation and Development) และ 

European Commission เท่ำนั้น ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสำมรำยงำนด้วยกัน คือ 1) Reforms for stability and 

Sustainable growth ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2008 2) Financing SMEs and Entrepreneurs ซึ่งตีพิมพ์ติดต่อกัน

ระหว่ำงปี 2012-20132 และ 3) Small Business Acts (SBA) Fact Sheet ซ่ึงตีพิมพ์เป็นประจ ำทุกปี 

ในบทที่ 7 ของรำยงำน Reforms for stability and sustainable growth นั้นมีเนื้อหำที่เกี่ยวกับ

ลักษณะเฉพำะของ SMEs ในฮังกำรี และกำรวิเครำะห์แนวนโยบำยของรัฐบำลที่จะน ำมำใช้ในกำรพัฒนำ 

SMEs ในช่วงปี 2007-2013 รำยงำนนี้ได้สรุปว่ำ SMEs ของประเทศฮังกำรีนั้นยังมีศักยภำพที่สำมำรถจะได้รับ

กำรพัฒนำอีกมำก แม้ว่ำนโยบำยด้ำน SMEs ที่ผ่ำนมำจะมีควำมบกพร่องโดยไม่ได้ให้กำรส่งเสริมในกำรด้ำน

กำรสร้ำงนวัฒกรรมใหม่ๆ และกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรก้ำวเข้ำสู่ระดับนำนำชำติ จึงท ำให้ SMEs ส่วนใหญ่

สร้ำงงำนแต่ไม่สร้ำงนวัฒกรรม นโยบำยของรัฐบำลฮังกำรีนั้นแม้จะมีมุมมองที่กว้ำงและมีรำยระเอียดที่สำมำรถ

น ำไปปฏิบัติได้ แต่ยังคงขำดควำมชัดเจนในด้ำนกำรส่งเสริมธุรกิจเพ่ือนวัฒกรรม  (entrepreneurship for 

innovation) และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ SME ซึ่งรำยงำนฉบับนี้ได้เสนอสำมแนวทำงที่จะ

พัฒนำนโยบำยที่มีอยู่เดิม ดังต่อไปนี้ 

1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยธุรกิจที่มีอยู่ – เพ่ือกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่น ควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของ SME กำรเข้ำถึงควำมรู้และนวัฒกรรม รวมทั้งกำรไหลเวียนของข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ 

2. กำรรวมเอำมิติด้ำนภูมิภำคเข้ำด้วยให้มำกขึ้น – ควำมแตกต่ำงระหว่ำงลักษณะของSMEs ในแต่ละ

ภูมิภำคของฮังกำรีนั้นค่อนข้ำงสูง กำรรวมเอำมิติด้ำนภูมิภำคเข้ำจะท ำให้นโยบำยและโปรเจคต่ำงๆที่

เคยรวมศูนย์อยู่ในบูดำเปสมีกำรกระจำยตัวมำกขึ้น 

3. กำรทบทวนกรอบของสถำนบันต่ำงๆที่จะน ำเอำนโยบำย SMEs ไปปฏิบัติ –ควำมรับผิดชอบด้ำน

นโยบำยของ SMEsในฮังกำรีนั้นกระจำยอยู่กับหลำยๆกระทรวงเช่น กระทรวงเศรษฐกิจและคมนำคม 

กระทรวงเกษตร และกระทรวงกำรเงิน โดยมีกระทรวงเศรษฐกิจและคมนำคมเป็นผู้รับผิดชอบในกำร

สังเกตกำรณ์ โครงสร้ำงที่กระจำยควำมรับผิดชอบเช่นนี้แม้จะดีต่อกำรลงรำยละเอียดของนโยบำย แต่

                                           
2 แต่รำยงำยที่สำมำรถหำได้มีเพียงปี 2012 
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กำรควบคุมดูแล กำรประสำนงำนและกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตเป็นไปอย่ำงค่อนข้ำงล ำบำก ซึ่งกำร

แก้ปัญหำนี้จะต้องมีกำรประสำนงำนเชิงนโยบำยในทุกระดับชั้น  และมีเพียงหน่วยงำนเดียวที่เป็น

เจ้ำภำพหรือเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

 

รำยงำน Financing SMEs and Entrepreneurs ของ OCDC ได้รวบรวมข้อมูลด้ำนกำรเงินของ 

SMEs ในฮังกำรีไว้ในบทที่ 4 Contry profile of SME financing ซึ่งได้แสดงข้อมูลด้ำนกำรเงินของปีค.ศ. 

2008-2011 ในภำพรวมนั้นบริษัทในฮังกำรีต่ำงได้รับผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป โดยมีอัดรำกำรยืม

เงินระยะสั้นและกำรลงทุนที่ลดลง มีกำรเพ่ิมขึ้นของอัตรำ non-performance business loan จำกประมำณ

ร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 17 ในเวลำระหว่ำงปีค.ศ. 2008-2012 ค่ำเฉลี่ยของกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำเพ่ิมจำก 15 วันในปี

ค.ศ. 2010 เป็น 19 วันในปีค.ศ. 2011 และจ ำนวนบริษัทล้มละลำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17 ระหว่ำงปีค.ศ. 2010 

และ2011  

ในแต่ละปีคณะกรรมธิกำรสหภำพยุโรปจัดท ำรำยงำน Small Business Acts (SBA) Fact Sheet 

เพ่ือแสดงถึงแนวโน้มและผลกระทบของนโยบำยต่อ SMEs ของแต่ละประเทศที่เป็นสมำชิกสหภำพยุโรป SBA 

fact sheet ของฮังกำรีในปีค.ศ. 2013 ได้แสดงถึงผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อจ ำนวนกิจกำร SMEs ซึ่งแม้

จะมีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 แต่วิกฤติเศรษฐกิจนั้นส่งผลให้ให้จ ำนวนกิจกำร SMEs และ

จ ำนวนต ำแหน่งงำนนั้นลดลงอย่ำงรวดเร็วมำกขึ้น คำดว่ำจ ำนวนต ำแหน่งงำนที่ลดลงระหว่ำงปีค.ศ. 2008 และ 

2013 นั้นจะมีจ ำนวนถึง 82,000 ต ำแหน่ง แนวโน้มนี้และค่ำตัวชี้วัดต่ำงๆที่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของสหภำพยุโรบ

แสดงให้เห็นถึงช่องว่ำงระหว่ำงฮังกำรีกับประเทศอ่ืนๆในสหภำพ โดยเฉพำะในด้ำน นวัฒกรรม และกำรค้ำ

ระดับนำนำชำติ อย่ำงไรก็ตำมฮังกำรีมีจุดแข็งคือศักยภำพในด้ำนอุตสำหกรรมไอที 3 ซึ่งมีบริษัทที่ประสบ

ควำมส ำเร็จในระดับนำนำชำติจ ำนวนมำก 

 

บทที่ 3 ลักษณะเฉพำะของSMES ฮังกำรี 

เนื้อหำของบทนี้จะรวบรวมเอำข้อมูลต่ำงๆที่น่ำสนใจ ทั้งจำกวรรณกรรมที่ได้รับกำรทบทวนไปในบทที่

แล้ว และแหล่งข้อมูลอื่นๆเพ่ือท ำควำมเข้ำใจถึงลักษณะเฉพำะของSMEsในฮังกำรี  
                                           
3 http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/ICT-Hungary-

Eastern-Europe-s-emerging-electronics-hub/rp/en/1/1X000000/1X09V8VH.htm 
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พัฒนำกำรของบริษัทในฮังกำรีค่อนข้ำงที่จะล้ำหลังประเทศอ่ืนๆในสหภำพยุโรปค่อนข้ำงมำก ในปีค.ศ. 

2008 มีเพียงร้อยละ 22 ของSMEs ที่มีบัญชีกับธนำคำรเป็นของตนเอง รัฐบำลเองก็ไม่มีกำรส่งเสริมในด้ำน

กำรเงินที่เหมำะสม อัตตรำดอกเบี้ยที่สูง และควำมซับซ้อนในด้ำนกำรเงินท ำให้บริษัทSMEs ต่ำงๆต้องพ่ึงพำ

เงินทุนของตนเองเพรำะกำรเข้ำถึงแหล่งทุนนั้นเป็นไปได้ยำก (Visegrad.info, 2008) 

OECD (2008) ได้รำยงำนถึงควำมแตกต่ำงที่ค่อยข้ำงจะชัดเจนระหว่ำง SMEs ในแต่ละภูมิภำคของ

ฮังกำรี ในภำคกลำงของฮังกำรีซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงบุดำเปสนั้น พบว่ำ SMEs มี productivity ที่สูงกว่ำบริษัท

ขนำดใหญ่ ในทำงกลับกันภูมิภำคที่มีบริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่เป็นจ ำนวนมำก เช่น  Central Transdanubia 

และ West Transdanubia บริษัทขนำดใหญ่นั้นมี ควำมสำมำรถในกำรผลิตที่สูงกว่ำ SMEs โดยเฉลี่ยถึง 2.7-2 

เท่ำ และควำมแตกต่ำงด้ำนควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมมูลค่ำ (value added) ของ SMEs ในภูมิภำคที่มีกำร

พัฒนำที่สูงกับภูมิภำคที่ด้อยกำรพัฒนำนั้นสูงถึง 1.5เท่ำ 

รำยงำนของ OECD ยังได้กล่ำวถึงแนวโน้มด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำง SMEs เหล่ำนี้ว่ำส่วนใหญ่เป็นไป

ในรูปแบบของกำรร่วมมือแบบไม่เป็นทำงกำร (soft or informal cooperation) โดยมีกำรให้ค ำปรึกษำ ยืม

เครื่องมือ เครื่องจักร และเงินทุนต่ำงๆระหว่ำง SMEs อย่ำงไม่มีสัญญำผูกพันอย่ำงเป็นทำงกำรที่ค่อยข้ำงสูง 

สัดส่วน SMEs ที่มีควำมร่วมมือกันในรูปแบบนี้มีถึงร้อยละ 54 ของ SMEs ทั้งหมด และมีเพียงร้อยละ 17 ของ

SMEs ทั้งหมดที่มีกำรท ำสัญญำควำมร่วมมือกันอย่ำงเป็นทำงกำร 

สถิติจ ำนวนบริษัทแยกตำมจ ำนวนลูกจ้ำงของปีค.ศ.2010 (ตำรำงที่ 1)  แสดงให้เห็นว่ำบริษัทส่วนใหญ่

ในฮังกำรีนั้นเป็นSME ซึ่งมีจ ำนวนลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 250คน โดยทั้งนี้บริษัทส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) เป็นบริษัทที่มี

ลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 10 คนหรือเป็น Micro SMEs 

Table 1 จ ำนวนบริษัทแยกตำมจ ำนวนลูกจ้ำงของประเทศฮังกำรี (2010) 

ขนำดของบริษัท จ ำนวน สัดส่วนตำมจ ำนวนบริษัท (%)  

บริษัททั้งหมด 547,700 100.0% 

  SMEs (1-249)   546,894   99.9% 

    เล็กมำก (1-9)     516,092     94.2% 

    เล็ก (10-49)     26,370     4.8% 

    กลำง (50-249)     4,432     0.8% 

  ใหญ ่(250+)   806   0.1% 
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ที่มำ: (OECD, 2012) Table 4.33 

 

ซึ่งข้อมูลนี้ชี้ไปในทิศทำงเดียวกันกับข้อมูลของOECD (2008) ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำบริษัทในระดับSME นั้นมี

จ ำนวนมำกถึง ร้อยละ 96 ขอบริษัททั้งหมดในฮังกำรี และบริษัทเหล่ำนี้เกือบทั้งหมดเป็นบริษัทขนำดเล็กมำก 

ซึ่งมีลูกจ้ำงเพียง 1 ถึง 9 คน (ร้อยละ 94.2) ข้อมูลของปีค.ศ.2005 ที่แสดงในตำรำงที่ 2 ยังชี้ให้เห็นถึงสัดส่วน

ด้ำนจ ำนวนพนักงำนและตัวชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจที่ส ำคัญของ SME เหล่ำนี้อีกด้วย 
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Table 2 จ ำนวนสัดส่วนของบริษัท SME แยกตำมจ ำนวนลูกจ้ำงของประเทศฮังกำรี (2005) 

ขนำดของพนักงำนในบริษัท SME 0-1 2-9 10-49 50-249 SME ทั้งหมด 
สัดส่วนตำมจ ำนวนบริษัท 1 75.6 20.3 3.6 0.6 99.9 
สัดส่วนตำมพนักงำน 1 6 21.9 21.6 19.5 68.9 
สัดส่วนตำมรำยได้ 

 
7.4 14.4 19.7 18.1 59.6 

สัดส่วนตำมกำรส่งออก 5.9 5.5 10.3 13.5 35.3 
สัดส่วนตำมกำรเพิ่มมูลค่ำ 6 10.9 16.4 18.7 52 
สัดส่วนตำมกรรมสิทธิ์ (equity) 8.9 11.9 14.6 15.8 51.2 

หมำยเหตุ:1 รวมภำคกำรเงิน (financial sector) 

ที่มำ: (OECD, 2008, p. 143) Table 7.1 

จะเห็นได้ว่ำแม้ SMEs ในฮังกำรีจะเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 99.9 ของจ ำนวนบริษัททั้งหมดและมี

พนักงำนถึงร้อยละ 68.9 แต่สัดส่วนทำงด้ำนเศรษฐกิจ(รำยได้ กำรส่งออก กำรเพ่ิมมูลค่ำและกรรมสิทธิ์) นั้นยัง

มีต่ ำอยู่ กล่ำวคือข้อมูลในตำรำงที่ 2 แสดงให้เห็นว่ำ SMEs เหล่ำนี้มีควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจต่อสัดส่วน

พนักงำนที่ต่ ำกว่ำบริษัทขนำดใหญ่ โดยเฉพำะด้ำนส่งออก อย่ำงไรก็ตำมทั้งนี้อำจจะเป็นไปตำมสภำพของ  

SMEs ซึ่งโดยรวมมีขนำดเล็กและท ำกำรผลิตเพ่ือใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่ำงจำกบริษัทขนำดใหญ่ซึ่ง

น่ำจะเป็นบริษัทข้ำมชำติและมีจุดประสงค์ในกำรส่งออกเป็นหลัก 

ข้อมูลในตำรำงที่ 2 โดยรวมยังแสดงให้เห็นว่ำ แนวโน้มของตัวชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจนั้นมีควำมสัมพันธ์

ทำงบวกกับขนำดของบริษัท กล่ำวคือขนำดของบริษัทนั้นเหมือนจะส่งผลให้มีควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจนั้น

เพ่ิมสูงขึ้น มีสัดส่วนรำยได้ที่สูงขึ้น สัดส่วนกำรส่งออกที่สูงขึ้น กำรเพ่ิมมูลค่ำและกรรมสิทธิ์ที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็

ตำมข้อมูลในตำรำงนี้เป็นข้อมูลสัมพันธ์ (relative data) และเป็นข้อมูลที่ค ำนวนจำกจ ำนวนบริษัท จึงจ ำเป็นที่

จะต้องศึกษำควบคู่กับข้อมูลสัมบูรณ์ (absolute data) และ กำรค ำนวณจำกจ ำนวนลูกจ้ำงของบริษัทจะ

สำมำรถวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศักยภำพของและขนำดของ SMEs ของฮังกำรีในมุมมองที่ครบถ้วนมำก

ขึ้น  

ข้อมูลในตำรำงที่ 2 ยังแสดงให้เห็นว่ำ แม้สัดส่วนตำมจ ำนวนบริษัทของ SMEs ที่มีจ ำนวนลูกจ้ำง 0 ถึง 

1 คนนั้นจะมีสูงที่สุด แต่สัดส่วนตำมจ ำนวนพนักงำนและสมรรถนะในด้ำนเศรษฐกิจของบริษัทประเภทนี้นั้นต่ ำ

ที่สุด ซึ่งอำจจะเป็นผลจำกข้อจ ำกัดด้ำนขนำดของบริษัท ต้นทุนและควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันและนวัฒก
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รรม สัดส่วนตำมจ ำนวนพนักงำนของ SMEs ในขนำดอ่ืนๆนั้นมีควำมไล่เลี่ยกัน ซึ่งสอดคล้องกับขนำดของ

พนักงำนและสัดส่วนตำมจ ำนวนบริษัท 

ล ำดับต่อไปจะเป็นกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยในด้ำนต่ำงๆของSME ในฮังกำรีกับค่ำเฉลี่ยของยุโรปใน

ตำรำงที่ 3  
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Table 3 เปรียบเทียบบริษัทในสหภำพยุโรป (EU19) (2003) และประเทศฮังกำรี (2005) 

    เล็กมำก เล็ก กลำง 
SMEs 
ทั้งหมด ใหญ่ 

รวม
ทั้งหมด 

ขนำดเฉลี่ย (จ ำนวนลูกจ้ำง) 
EU-19 3 19 98 5 1,052 7 
HU 2 20 100 3 874 4 

ปริมำณกำรขำยต่อบริษัท (พันยู
โร) 

EU-19 440 3,610 25,680 890 319,020 1,550 
HU 73 1,689 8,083 183 95,952 293 

กำรเพ่ิมมูลค่ำต่อบริษัท (พันยู
โร) 

EU-19 120 1,180 8,860 280 126,030 540 
HU 12 226 1,359 28 21,244 52 

สัดส่วนจำกปริมำณกำรขำยที่
เป็นกำรส่งออก (ร้อยละ) 

EU-19 9 13 17 12 23 17 
HU 11 12 18 13 41 23 

กำรเพ่ิมมูลค่ำต่อลูกจ้ำง (พันยู
โรต่อคน) 

EU-19 40 60 90 55 120 75 
HU 7 11 14 9 24 13 

ค่ำจ้ำงต่อกำรเพ่ิมมูลค่ำ 
EU-19 57 57 55 56 47 52 
HU 41 63 74 58 56 57 

หมำยเหตุ EU19 ได้แก่ 15 ประเทศสมำชิก + ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์และสวิสเซอร์แลนด์ 

ที่มำ: (OECD, 2008, p. 143) Table 7.2 

กำรเปรียบเทียบในตำรำงที่สำมแสดงให้เห็นว่ำ ยังมีช่องว่ำงที่ค่อนข้ำงชัดเจน ระหว่ำงบริษัททั้งหมดใน

ฮังกำรีและค่ำเฉลี่ยของสหภำพยุโรปเช่น ปริมำณกำรขำยต่อบริษัทของสหภำพยุโรปที่สูงกว่ำฮังกำรีเกือบห้ำเท่ำ 

กำรเพ่ิมมูลค่ำที่สูงกว่ำสิบเท่ำ และกำรเพ่ิมมูลค่ำต่อลูกจ้ำงที่สูงกว่ำถึงหกเท่ำ ซึ่งควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้แสดงให้

เห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันของบริษัท SMEs และบริษัทขนำดใหญ่ โดยน่ำจะมุ่งไป

ที่กำรพัฒนำบุคลำกรซึ่งแม้จะมีค่ำแรงที่ถูก (ค่ำจ้ำงต่อกำรเพ่ิมมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับสหภำพยุโรปแม้จะมีค่ำกำร

เพ่ิมมูลค่ำต่อลูกจ้ำงที่ต่ ำกว่ำมำก) ซึ่งควำมด้อยกว่ำของบริษัทในฮังกำรีนั้นอำจจะเป็นเพรำะกำรเพ่ิงเข้ำร่วม

เป็นสมำชิกของสหภำพยุโรปเมื่อไม่นำนมำนี้ (ฮังกำรีเข้ำร่วมสหภำพยุโรปในปี 2004) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ 

รวมทั้งควำมสำมำรถของบุคลำกรอำจจะยังไม่พัฒนำเท่ำกับยุโรปตะวันตกและประเทศทำงสแกนดิเนเวีย และ

ที่ส ำคัญข้อมูลในตำรำงที่ 3 นั้นได้จัดเก็บขึ้นในปีค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นระยะเวลำไม่นำนหลังจำกกำรเข้ำร่วม
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สหภำพยุโรปของฮังกำรี หำกสำมำรถหำข้อมูลที่ทันสมัยกว่ำก็จะชี้ให้เห็นถึงพัฒนำกำรของบริษัทในฮังกำรีได้

ชัดเจนขึ้น 

รำยงำนของ (OECD, 2008) ชี้ให้เห็นว่ำบริษัทส่วนใหญ่ในฮังกำรีนั้นมีศักยภำพในกำรสร้ำงนวัฒกรรม

ใหม่ๆที่ต่ ำ มีเพียงร้อยละ 2-3 ของ SMES ทั้งหมดที่เป็นผู้น ำนวัฒกรรม และร้อยละ 20-22 เป็นผู้ลอกเลียน 

(imitator) ข้อมูลจำก EUROSTAT ก็แสดงให้เห็นว่ำศักยภำพในด้ำนนวัฒกรรมของฮังกำรีนั้นต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย

ของสหภำพยุโรปกว่ำครึ่ง นอกจำกนี้รำยงำนของ OECD ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลำยๆด้ำนของฮังกำรีที่เป็น

อุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำรของ SMEs เช่น โครงสร้ำงภำษีที่ค่อนข้ำงสูงและซับซ้อน กำรขออนุญำตกำร

ประกอบกำรที่ยุ่งยำก กฎหมำยด้ำนคอรัปชั่นที่ไม่ชัดเจน ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจดสิทธิบัตร โครงสร้ำง

พ้ืนฐำนด้ำน ICT เป็นต้น 

 

บทที่ 4 นโยบำยของรัฐบำลฮังกำรีใช้ในกำรผลักดันและส่งเสริม SMES4 

เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทขนำดกลำงและเล็กต่ำงๆ รัฐบำลฮังกำรีได้จัดให้มี

โครงกำรกำรันตีวงเงินกู้ (Loan guarantee programme) และโครงกำรกู้เงินโดยตรง (Direct loan) ส ำหรับ

บริษั ท  SMEs โดย เฉพำะซึ่ ง โครงกำรนี้ มี รั ฐวิ ส ำหกิ จ  (Garantiqa Hitelgarancia, Agra-vallalkozasi 

Hitelgarancia Alapitvany) เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร โดยเป็นผู้กำรันตีวงเงินกู้ที่ปล่อยให้บริษัทต่ำงๆ โดย

เฉลี่ยแล้วรัฐวิสำหกิจดังกล่ำวจะท ำกำรประกันหรือรับรองเงินกู้เป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 50-80 ของมูลค่ำ

เงินกู้ ซึ่งจ ำนวนเงินกู้ที่ถูกรับรองนี้จะมีกำรรับรองซ้ ำอีกครั้ง (Counter Guarantee) ผ่ำนงบประมำณของรัฐ  

ซึ่งประมำณร้อยละ 11 ของเงินกู้ที่ปล่อยให้กับ SMEs นั้นได้รับกำรรับรองซ้ ำผ่ำนงบประมำณของรัฐ 

โครงกำร Szechenyi Card เป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่ช่วยส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดย

อนุญำติให้ธนำคำรสำมำรถปล่อยเงินกู้ทั่วไป (standardised loan) กับ SMEs โดยให้อัตรำดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำ

ปกติ (subsided rate) และมีขั้นตอนในกำรกู้ที่ซับซ้อนน้อยกว่ำปกติ โครงกำรนี้ ได้รับกำรตอบรับจำก

ผู้ประกอบกำรเป็นอย่ำงดี โครงกำร Szechenyi Card ได้ปล่อยเงินกู้เป็นจ ำนวนถึง 18,148 ครั้งคิดเป็นมูลค่ำ

กว่ำ 137 หมื่นล้ำน HUF (หรือ 20 หมื่นล้ำนบำท) ในระหว่ำงปีค.ศ. 2002 ที่โครงกำรนี้ได้รับกำรริเริ่มข้ึนจนถึง

ปลำยปีค.ศ. 2011 

                                           
4 ที่มำ (OECD, 2008) 
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ธนำคำร Hungarian Development Bank เองก็มีมำตรกำรที่ส่งเสริมบริษัทขนำดกลำงและเล็ก โดย

ท ำกำรปล่อยเงินกู้โดยตรง และกำรปล่อยเงินกู้เพ่ือกำร refinance ธนำคำรอ่ืนๆ มูลค่ำของเงินกู้โดยตรงที่กู้โดย 

SMEs เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 49 ในเวลำสำมปี (ระหว่ำงค.ศ. 2007-2010) อีกทั้งยังสถำบันกำรเงินต่ำงๆทีปล่อย 

เงินกู้ micro-loans โดยใช้งบประมำณของรัฐบำลและสหภำพยุโรป 

ส่วนในด้ำนนโยบำยนั้นใน รัฐบำลฮังกำรีได้ประกำศนโยบำยพัฒนำ SMEs ที่มีผลบังคับใช้ระหว่ำงปี

ค .ศ . 2007 แ ล ะ  2013 ใน ชื่ อ  the Strategy for the development of Small and Medium-sized 

Enterprises ในปีค.ศ. 2007 แม้ว่ำผู้วิจัยไม่พบรำยละเอียดของนโยบำยนี้แต่  OECD (2008) ได้ท ำกำร

วิเครำะห์นโยบำยนี้ และเสนอแนะให้มีกำรเพ่ิมเติมประเด็นส ำคัญอีกทั้งหมด 5 หัวข้อด้วยกันซึ่งได้แก่ 1) กำร

ส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่เหมำะกับกำรพัฒนำ SMEs 2) กำรขับเคลื่อนทรัพยำกรทำงบุคคล เพ่ือกำรส่งเสริม

ธุรกิจและนวัฒกรรมโดยกำรศึกษำ 3) กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของ SMEs เพ่ือกำรเจริญเติบโตของ 

SMEs 4) ลดอุปสรรคต่ำงๆที่ขัดขวำงกำรเข้ำถึงตลำดนำนำชำติของ SMEs และส่งเสริมกำรตกลงเพ่ือร่วมมือ

ระดับนำนำชำติ และ 5) ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรประเมิน (evaluation culture) ในบริบทของนโยบำย บริษัท

และ SMEs  

สถำบันที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ในฮังกำรีมีดังต่อไปนี้  

 The Hungarian Foundation for Enterprise Promotion 

เป็นสถำบันกึ่งเอกชนกึ่งรัฐบำล (รัฐวิสำหกิจ) ที่ท ำกำรจัดกำรในด้ำนกำรให้ทุน หำทุน กำรให้ข้อมูล

และควำมรู้ กำรconsult กำรจัดที่ตั้งของบริษัท กำรให้ micro-loans และแผนกำรพัฒนำ ของ SME โดยมี

จุดเด่นด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงิน และกำรให้กู้ยืม (micro loan) http://www.mva.hu/english.php 

 SEED Foundation  

เป็นสถำบันกึ่งเอกชนกึ่งรัฐบำล (รัฐวิสำหกิจ) เช่นกัน มีกิจกรรมให้กำรศึกษำ ฝึกอบรม ให้ค ำแนะน ำ

และกำรจัด events ที่เกี่ยวกับ SMEs จุดเด่นคือเป็นองค์กรที่รวมเอำองค์ควำมรู้จำกส่วนต่ำงๆ (รัฐ เอกชน 

ธุรกิจ มหำวิทยำลัย และอ่ืนๆ มำรวมกันอยู่ที่เดียว) http://seed.hu/en/about 

 Hungary Investment and Trade Agency 

เป็นองค์กรภำครัฐ ที่มีหน้ำที่ส่งเสริมกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศของบริษัท SME ต่ำงๆในฮังกำรี โดย

ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรพัฒนำระยะสั้น กลำง ยำว และกำรวำงแผนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ พัฒนำกำรค้ำขำย 

โดยช่วยเหลือรัฐบำลตำมนโยบำยที่ได้รับ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ลงทุนชำวต่ำงชำติที่สนใจกับกำรลงทุนใน
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ฮั ง ก ำ รี  http://www.hita.hu/en/Content.aspx?ContentID=acecbc0 6 -9 7 7 6 -4 d3 4 -8 7 4 b-

01e7639b61a8 
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