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บทนำ
บริษัทขนำดกลำงและเล็ก (SMEs) นั้นถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจในประเทศฮังกำรี บริษัท
เหล่ำนี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 99 ของจำนวนบริษัททั้งหมด และเป็นสัดส่วนร้อยละ70 ของอัตรำจ้ำงงำน
ทั้ ง หมด หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ มำกกว่ ำ ครึ่ ง ของกำรเพิ่ ม คุ ณ ค่ ำ ทำงเศรษฐกิ จ (value added) ของประเทศ
ควำมสำมำรถในด้ำนนวัฒ กรรมและกำรสร้ำงงำนของ SMEs เหล่ำนี้จึงมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของฮังกำรี รำยงำนฉบับนี้ได้รวบรวมเอำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ของประเทศฮังกำรี จำก
แหล่งต่ำงๆมำนำเสนอและวิเครำะห์ เพื่อเป็นแนวทำงและกรณีศึกษำสำหรับกำรพัฒนำ SMEs ในประเทศไทย
ต่อไป
รำยงำนฉบับนี้มีเนื้อหำดังต่อไปนี้ ในบทที่หนึ่งจะมี รำยละเอียดของประเทศฮังกำรีโดยสังเขป ในบทที่
สองนั้นจะมีกำรทบทวนวรรณกรรมที่มีเนื้อหำเกี่ยวช้องกับ SMEs ของฮังกำรีที่น่ำสนใจ ส่วนในบทที่ สำมจะมี
กำรเสนอลักษณะเฉพำะของ SMEs ฮังกำรีโดยใช้ข้อมูลที่ได้ มำแหล่งต่ำงๆ และบทที่สี่จะรวบรวมเอำนโยบำย
ของรัฐบำลฮังกำรีที่นำมำใช้ในกำรผลักดันและส่งเสริม SMEs และทำกำรประเมินประสิทธิภำพของนโยบำย
เหล่ำนี้อย่ำงคร่ำวๆ

บทที่ 1 รำยละเอี ย ดของประเทศฮั ง กำรี โ ดยสั ง เขป 1
ชื่อ: Republic of Hungary or Hungary
เมืองหลวง: Budapest (ประชำกร 1,800,000)
จำนวนประชำกร: 10,197,000 (2001)
ขนำดพื้นที:่ 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) โดยไม่มีพื้นที่ติด
ทะเล

1

ที่มำ: Country profile – HUNGARY (EC)
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รูปที่ 1 แผนที่ประเทศฮังกำรี
รูปแบบกำรปกครองของฮังกำรีนั้นเป็ฯกำรปกครองแบบสำธำณรัฐประชำธิปไตย โดยมีประธำนำธิปดี
เป็นประมุขของประเทศ ซึ่งปัจจุบันคือนำย János Áder (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2555)
ประธำนำธิปดีมำจำกกำรเลือกโดยสมำชิกรัฐสภำ มีวำระ 5 ปีและสำมำรถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวำระ
ติดต่อกัน แม้ห น้ำที่ส่วนใหญ่ของประธำนำธิปดีจะเป็นด้ำนพิธีกำร แต่ก็มีอำนำจด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศนโยบำยภำยในประเทศและด้ำนกลำโหม ประธำนำธิปดีเป็นผู้แต่งตั้งนำยกรั ฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ซึ่งได้รับเลือกจำกรัฐบำล นำยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนำย Viktor Orbán (เริ่มดำเนินตำแหน่งครั้งที่สองตั้งแต่
ปี 2553)
ประวัติศำสตร์ของฮังกำรีโดยย่อ มีดังต่อไปนี้ ในปีคศ. 1867 รำชวงศ์ฮังกำรีและรำชวงศ์ฮับส์บูร์ก ของ
ออสเตรียได้ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภำยใต้ รำชวงศ์ออสโตรฮังกำเรี่ยน ส่งผลให้เศรษฐกิจของฮังกำรีพัฒนำ
อย่ำงรวดเร็ว สำมเมืองหลักของฮังกำรี Pest Buda และ Obuda ถูกรวมเข้ำเป็นนคร Budapest ปีค.ศ. 1918
รำชวงศ์ออสโตร ฮังกำเรี่ยนล่มสลำยทำให้ฮังกำรีสูญเสียอำณำเขตและจำนวนประชำกรมำกถึงประมำนสองใน
สำม ซึ่งบำงส่วนก้ได้รับคืนจำกเชคโกสโลวำเกียหลังกำรทำสนธิสัญญำมิวนิกในปีคศ. 1920 ฮังกำรีเข้ำร่วม
สงครำมโลกครั้งที่สองในปีค.ศ. 1941 โดยร่วมเป็นฝ่ำยอักษะกับเยอรมนี หลังสงครำมโลกครั้งที่สองฮังกำรีถูก
ครอบครองโดยกองทัพโซเวีย ต และเปลี่ยนกำรปกครองจำกประชำธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์ในปีค.ศ. 1949
ฮังกำรีเข้ำสู่ช่วงเปลี่ยนผ่ำนทำงกำรเมืองอย่ำงมำกมำยในช่วงปี 1955-1990 มีกำรปฏิวัติและกำรเปลี่ยนแปลง
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กำรปกครองเป็นประชำธิปไตยในที่สุด ฮังกำรีทำสัญญำตกลงควำมร่วมมือกับสหภำพยุโรปในปี 1991 และเข้ำ
ร่วมเป็นสมำชิกของสหภำพยุโรปในปีค.ศ. 2003
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ของประเทศฮังกำรีนั้นแม้ น่ำจะมีจำนวนมำก แต่ผู้วิจัยสำมำรถหำได้
เพียงรำยงำนที่จัดทำโดย OCDC (Organisation for Economic Co-operation and Development) และ
European Commission เท่ ำนั้ น ซึ่งมี อ ยู่ ทั้ งหมดสำมรำยงำนด้ ว ยกั น คื อ 1) Reforms for stability and
Sustainable growth ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ ในปี 2008 2) Financing SMEs and Entrepreneurs ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ ติ ด ต่ อ กั น
ระหว่ำงปี 2012-20132 และ 3) Small Business Acts (SBA) Fact Sheet ซึง่ ตีพิมพ์เป็นประจำทุกปี
ในบทที่ 7 ของรำยงำน Reforms for stability and sustainable growth นั้ น มีเนื้ อ หำที่ เกี่ยวกั บ
ลักษณะเฉพำะของ SMEs ในฮังกำรี และกำรวิเครำะห์ แนวนโยบำยของรัฐบำลที่จะนำมำใช้ในกำรพัฒ นำ
SMEs ในช่วงปี 2007-2013 รำยงำนนี้ได้สรุปว่ำ SMEs ของประเทศฮังกำรีนั้นยังมีศักยภำพที่สำมำรถจะได้รับ
กำรพัฒนำอีกมำก แม้ว่ำนโยบำยด้ำน SMEs ที่ผ่ำนมำจะมีควำมบกพร่องโดยไม่ได้ให้กำรส่งเสริมในกำรด้ำน
กำรสร้ำงนวัฒกรรมใหม่ๆ และกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรก้ำวเข้ำสู่ระดับนำนำชำติ จึงทำให้ SMEs ส่วนใหญ่
สร้ำงงำนแต่ไม่สร้ำงนวัฒกรรม นโยบำยของรัฐบำลฮังกำรีนั้นแม้จะมีมุมมองที่กว้ำงและมีรำยระเอียดที่สำมำรถ
นำไปปฏิบั ติได้ แต่ยังคงขำดควำมชัดเจนในด้ำนกำรส่ งเสริมธุรกิจเพื่อนวัฒ กรรม (entrepreneurship for
innovation) และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ SME ซึ่งรำยงำนฉบับนี้ได้เสนอสำมแนวทำงที่จะ
พัฒนำนโยบำยที่มีอยู่เดิม ดังต่อไปนี้
1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยธุรกิจที่มีอยู่ – เพื่อกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่น ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของ SME กำรเข้ำถึงควำมรู้และนวัฒกรรม รวมทั้งกำรไหลเวียนของข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ
2. กำรรวมเอำมิติด้ำนภูมิภำคเข้ำด้วยให้มำกขึ้น – ควำมแตกต่ำงระหว่ำงลักษณะของSMEs ในแต่ละ
ภูมิภำคของฮังกำรีนั้นค่อนข้ำงสูง กำรรวมเอำมิติด้ำนภูมิภำคเข้ำจะทำให้นโยบำยและโปรเจคต่ำงๆที่
เคยรวมศูนย์อยู่ในบูดำเปสมีกำรกระจำยตัวมำกขึ้น
3. กำรทบทวนกรอบของสถำนบั น ต่ำงๆที่จะนำเอำนโยบำย SMEs ไปปฏิบั ติ –ควำมรับผิ ดชอบด้ำน
นโยบำยของ SMEsในฮังกำรีนั้นกระจำยอยู่กับหลำยๆกระทรวงเช่น กระทรวงเศรษฐกิจและคมนำคม
กระทรวงเกษตร และกระทรวงกำรเงิน โดยมีกระทรวงเศรษฐกิจและคมนำคมเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
สังเกตกำรณ์ โครงสร้ำงที่กระจำยควำมรับผิดชอบเช่นนี้แม้จะดีต่อกำรลงรำยละเอียดของนโยบำย แต่

2 แต่รำยงำยที่สำมำรถหำได้มีเพียงปี 2012
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กำรควบคุมดูแล กำรประสำนงำนและกำรนำนโยบำยไปปฏิบัตเป็นไปอย่ำงค่อนข้ำงลำบำก ซึ่งกำร
แก้ปั ญหำนี้ จะต้องมีกำรประสำนงำนเชิงนโยบำยในทุกระดับชั้น และมีเพียงหน่วยงำนเดียวที่เป็น
เจ้ำภำพหรือเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
รำยงำน Financing SMEs and Entrepreneurs ของ OCDC ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ด้ ำ นกำรเงิ น ของ
SMEs ในฮั งกำรี ไว้ ในบทที่ 4 Contry profile of SME financing ซึ่งได้ แสดงข้ อ มูล ด้ ำนกำรเงิน ของปี ค .ศ.
2008-2011 ในภำพรวมนั้นบริษัทในฮังกำรีต่ำงได้รับผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป โดยมีอัดรำกำรยืม
เงินระยะสั้นและกำรลงทุนที่ลดลง มีกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำ non-performance business loan จำกประมำณ
ร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 17 ในเวลำระหว่ำงปีค.ศ. 2008-2012 ค่ำเฉลี่ยของกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำเพิ่มจำก 15 วันในปี
ค.ศ. 2010 เป็น 19 วันในปีค.ศ. 2011 และจำนวนบริษัทล้มละลำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ระหว่ำงปีค.ศ. 2010
และ2011
ในแต่ ล ะปี คณะกรรมธิก ำรสหภำพยุ โรปจัดท ำรำยงำน Small Business Acts (SBA) Fact Sheet
เพื่อแสดงถึงแนวโน้มและผลกระทบของนโยบำยต่อ SMEs ของแต่ละประเทศที่เป็นสมำชิกสหภำพยุโรป SBA
fact sheet ของฮังกำรีในปีค.ศ. 2013 ได้แสดงถึงผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อจำนวนกิจกำร SMEs ซึ่งแม้
จะมีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 แต่วิกฤติเศรษฐกิจนั้นส่งผลให้ ให้จำนวนกิจกำร SMEs และ
จำนวนตำแหน่งงำนนั้นลดลงอย่ำงรวดเร็วมำกขึ้น คำดว่ำจำนวนตำแหน่งงำนที่ลดลงระหว่ำงปีค.ศ. 2008 และ
2013 นั้นจะมีจำนวนถึง 82,000 ตำแหน่ง แนวโน้มนี้และค่ำตัวชี้ วัดต่ำงๆที่ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของสหภำพยุโรบ
แสดงให้เห็นถึงช่องว่ำงระหว่ำงฮังกำรีกับประเทศอื่นๆในสหภำพ โดยเฉพำะในด้ำน นวัฒ กรรม และกำรค้ำ
ระดับ นำนำชำติ อย่ ำงไรก็ ตำมฮังกำรีมีจุ ดแข็งคือศักยภำพในด้ำนอุตสำหกรรมไอที 3 ซึ่งมีบ ริษั ทที่ ประสบ
ควำมสำเร็จในระดับนำนำชำติจำนวนมำก

บทที่ 3 ลั ก ษณะเฉพำะของSMES ฮั ง กำรี
เนื้อหำของบทนี้จะรวบรวมเอำข้อมูลต่ำงๆที่น่ำสนใจ ทั้งจำกวรรณกรรมที่ได้รับกำรทบทวนไปในบทที่
แล้ว และแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อทำควำมเข้ำใจถึงลักษณะเฉพำะของSMEsในฮังกำรี
3

http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/ICT-HungaryEastern-Europe-s-emerging-electronics-hub/rp/en/1/1X000000/1X09V8VH.htm
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พัฒนำกำรของบริษัทในฮังกำรีค่อนข้ำงที่จะล้ำหลังประเทศอื่นๆในสหภำพยุโรปค่อนข้ำงมำก ในปีค.ศ.
2008 มีเพียงร้อยละ 22 ของSMEs ที่มีบัญชีกับธนำคำรเป็นของตนเอง รัฐบำลเองก็ไม่มีกำรส่งเสริมในด้ำน
กำรเงินที่เหมำะสม อัตตรำดอกเบี้ยที่สูง และควำมซับซ้อนในด้ำนกำรเงินทำให้บริษัท SMEs ต่ำงๆต้องพึ่งพำ
เงินทุนของตนเองเพรำะกำรเข้ำถึงแหล่งทุนนั้นเป็นไปได้ยำก (Visegrad.info, 2008)
OECD (2008) ได้รำยงำนถึงควำมแตกต่ำงที่ค่อยข้ำงจะชัดเจนระหว่ำง SMEs ในแต่ละภูมิภำคของ
ฮังกำรี ในภำคกลำงของฮังกำรีซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงบุดำเปสนั้น พบว่ำ SMEs มี productivity ที่สูงกว่ำบริษัท
ขนำดใหญ่ ในทำงกลับกันภูมิภำคที่มีบริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่เป็นจำนวนมำก เช่น Central Transdanubia
และ West Transdanubia บริษัทขนำดใหญ่นั้นมี ควำมสำมำรถในกำรผลิตที่สูงกว่ำ SMEs โดยเฉลี่ยถึง 2.7-2
เท่ ำ และควำมแตกต่ำงด้ำนควำมสำมำรถในกำรเพิ่มมูล ค่ำ (value added) ของ SMEs ในภูมิภ ำคที่มีกำร
พัฒนำที่สูงกับภูมิภำคที่ด้อยกำรพัฒนำนั้นสูงถึง 1.5เท่ำ
รำยงำนของ OECD ยังได้กล่ำวถึงแนวโน้มด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำง SMEs เหล่ำนี้ว่ำส่วนใหญ่เป็นไป
ในรูปแบบของกำรร่วมมือแบบไม่เป็นทำงกำร (soft or informal cooperation) โดยมีกำรให้คำปรึกษำ ยืม
เครื่องมือ เครื่องจักร และเงินทุนต่ำงๆระหว่ำง SMEs อย่ำงไม่มีสัญญำผูกพันอย่ำงเป็นทำงกำรที่ค่อยข้ำงสูง
สัดส่วน SMEs ที่มีควำมร่วมมือกันในรูปแบบนี้มีถึงร้อยละ 54 ของ SMEs ทั้งหมด และมีเพียงร้อยละ 17 ของ
SMEs ทั้งหมดที่มีกำรทำสัญญำควำมร่วมมือกันอย่ำงเป็นทำงกำร
สถิติจำนวนบริษัทแยกตำมจำนวนลูกจ้ำงของปีค.ศ.2010 (ตำรำงที่ 1) แสดงให้เห็นว่ำบริษัทส่วนใหญ่
ในฮังกำรีนั้นเป็นSME ซึ่งมีจำนวนลูกจ้ำงต่ำกว่ำ 250คน โดยทั้งนี้บริษัทส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) เป็นบริษัทที่มี
ลูกจ้ำงต่ำกว่ำ 10 คนหรือเป็น Micro SMEs
Table 1 จำนวนบริษัทแยกตำมจำนวนลูกจ้ำงของประเทศฮังกำรี (2010)
ขนำดของบริษัท

จำนวน

สัดส่วนตำมจำนวนบริษัท (%)

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%

ใหญ่ (250+)

806

0.1%
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ที่มำ: (OECD, 2012) Table 4.33

ซึ่งข้อมูลนี้ชี้ไปในทิศทำงเดียวกันกับข้อมูลของOECD (2008) ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำบริษัทในระดับ SME นั้นมี
จำนวนมำกถึง ร้อยละ 96 ขอบริษัททั้งหมดในฮังกำรี และบริษัทเหล่ำนี้เกือบทั้งหมดเป็นบริษัทขนำดเล็กมำก
ซึ่งมีลูกจ้ำงเพียง 1 ถึง 9 คน (ร้อยละ 94.2) ข้อมูลของปีค.ศ.2005 ที่แสดงในตำรำงที่ 2 ยังชี้ให้เห็นถึงสัดส่วน
ด้ำนจำนวนพนักงำนและตัวชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจที่สำคัญของ SME เหล่ำนี้อีกด้วย
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Table 2 จำนวนสัดส่วนของบริษัท SME แยกตำมจำนวนลูกจ้ำงของประเทศฮังกำรี (2005)
ขนำดของพนักงำนในบริษัท SME
0-1 2-9
สัดส่วนตำมจำนวนบริษัท 1
75.6 20.3
1
สัดส่วนตำมพนักงำน
6
21.9
สัดส่วนตำมรำยได้
7.4 14.4
สัดส่วนตำมกำรส่งออก
5.9 5.5
สัดส่วนตำมกำรเพิ่มมูลค่ำ
6
10.9
สัดส่วนตำมกรรมสิทธิ์ (equity)
8.9 11.9
หมำยเหตุ:1 รวมภำคกำรเงิน (financial sector)

10-49
3.6
21.6
19.7
10.3
16.4
14.6

50-249
0.6
19.5
18.1
13.5
18.7
15.8

SME ทั้งหมด
99.9
68.9
59.6
35.3
52
51.2

ที่มำ: (OECD, 2008, p. 143) Table 7.1
จะเห็ น ได้ ว่ำแม้ SMEs ในฮังกำรี จ ะเป็ น สั ด ส่ ว นถึงร้อ ยละ 99.9 ของจำนวนบริ ษั ท ทั้ งหมดและมี
พนักงำนถึงร้อยละ 68.9 แต่สัดส่วนทำงด้ำนเศรษฐกิจ(รำยได้ กำรส่งออก กำรเพิ่มมูลค่ำและกรรมสิทธิ์) นั้นยัง
มีต่ำอยู่ กล่ำวคือข้อมูลในตำรำงที่ 2 แสดงให้เห็นว่ำ SMEs เหล่ำนี้มีควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจต่อสั ดส่วน
พนั กงำนที่ต่ำกว่ำบริษัทขนำดใหญ่ โดยเฉพำะด้ำนส่งออก อย่ำงไรก็ตำมทั้งนี้อำจจะเป็นไปตำมสภำพของ
SMEs ซึ่งโดยรวมมีขนำดเล็กและทำกำรผลิตเพื่อใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่ำงจำกบริษัทขนำดใหญ่ซึ่ง
น่ำจะเป็นบริษัทข้ำมชำติและมีจุดประสงค์ในกำรส่งออกเป็นหลัก
ข้อมูลในตำรำงที่ 2 โดยรวมยังแสดงให้เห็นว่ำ แนวโน้มของตัวชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจนั้นมีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับขนำดของบริษัท กล่ำวคือขนำดของบริษัทนั้นเหมือนจะส่งผลให้มีควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจนั้น
เพิ่มสูงขึ้น มีสัดส่วนรำยได้ที่สูงขึ้น สัดส่วนกำรส่งออกที่สูงขึ้น กำรเพิ่มมูลค่ ำและกรรมสิทธิ์ที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็
ตำมข้อมูลในตำรำงนี้เป็นข้อมูลสัมพันธ์ (relative data) และเป็นข้อมูลที่คำนวนจำกจำนวนบริษัท จึงจำเป็นที่
จะต้องศึกษำควบคู่กับ ข้อมูล สั มบู รณ์ (absolute data) และ กำรคำนวณจำกจำนวนลู กจ้ำงของบริษัท จะ
สำมำรถวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศักยภำพของและขนำดของ SMEs ของฮังกำรีในมุมมองที่ครบถ้วนมำก
ขึ้น
ข้อมูลในตำรำงที่ 2 ยังแสดงให้เห็นว่ำ แม้สัดส่วนตำมจำนวนบริษัทของ SMEs ที่มีจำนวนลูกจ้ำง 0 ถึง
1 คนนั้นจะมีสูงที่สุด แต่สัดส่วนตำมจำนวนพนักงำนและสมรรถนะในด้ำนเศรษฐกิจของบริษัทประเภทนี้นั้นต่ำ
ที่สุด ซึ่งอำจจะเป็นผลจำกข้อจำกัดด้ำนขนำดของบริษัท ต้นทุนและควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันและนวัฒก
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รรม สัดส่ วนตำมจำนวนพนั กงำนของ SMEs ในขนำดอื่นๆนั้นมีควำมไล่เลี่ยกัน ซึ่งสอดคล้ องกับขนำดของ
พนักงำนและสัดส่วนตำมจำนวนบริษัท
ลำดับต่อไปจะเป็นกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยในด้ำนต่ำงๆของSME ในฮังกำรีกับค่ำเฉลี่ยของยุโรปใน
ตำรำงที่ 3
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Table 3 เปรียบเทียบบริษัทในสหภำพยุโรป (EU19) (2003) และประเทศฮังกำรี (2005)
SMEs
รวม
เล็กมำก เล็ก
กลำง
ทั้งหมด ใหญ่
ทั้งหมด
EU-19 3
19
98
5
1,052
7
ขนำดเฉลี่ย (จำนวนลูกจ้ำง)
HU
2
20
100
3
874
4
3,610 25,680 890
319,020 1,550
ปริมำณกำรขำยต่อบริษัท (พันยู EU-19 440
โร)
HU
73
1,689 8,083
183
95,952 293
1,180 8,860
280
126,030 540
กำรเพิ่มมูลค่ำต่อบริษัท (พันยู EU-19 120
โร)
HU
12
226
1,359
28
21,244 52
13
17
12
23
17
สัดส่วนจำกปริมำณกำรขำยที่ EU-19 9
เป็นกำรส่งออก (ร้อยละ)
HU
11
12
18
13
41
23
60
90
55
120
75
กำรเพิ่มมูลค่ำต่อลูกจ้ำง (พันยู EU-19 40
โรต่อคน)
HU
7
11
14
9
24
13
EU-19 57
57
55
56
47
52
ค่ำจ้ำงต่อกำรเพิ่มมูลค่ำ
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
กำรเพิ่มมูลค่ำที่สูงกว่ำสิบเท่ำ และกำรเพิ่มมูลค่ำต่อลูกจ้ำงที่สูงกว่ำถึงหกเท่ำ ซึ่ง ควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้แสดงให้
เห็นถึงควำมจำเป็นในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันของบริษัท SMEs และบริษัทขนำดใหญ่ โดยน่ำจะมุ่งไป
ที่กำรพัฒนำบุคลำกรซึ่งแม้จะมีค่ำแรงที่ถูก (ค่ำจ้ำงต่อกำรเพิ่มมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับสหภำพยุโรปแม้จะมีค่ำกำร
เพิ่มมูลค่ำต่อลูกจ้ำงที่ต่ำกว่ำมำก) ซึ่งควำมด้อยกว่ำของบริษัทในฮังกำรีนั้นอำจจะเป็นเพรำะกำรเพิ่งเข้ำร่วม
เป็นสมำชิกของสหภำพยุโรปเมื่อไม่นำนมำนี้ (ฮังกำรีเข้ำร่วมสหภำพยุโรปในปี 2004) โครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ
รวมทั้งควำมสำมำรถของบุคลำกรอำจจะยังไม่พัฒนำเท่ำกับยุโรปตะวันตกและประเทศทำงสแกนดิเนเวีย และ
ที่สำคัญ ข้อมูลในตำรำงที่ 3 นั้ น ได้จัดเก็บ ขึ้นในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นระยะเวลำไม่นำนหลังจำกกำรเข้ำร่ว ม
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สหภำพยุโรปของฮังกำรี หำกสำมำรถหำข้อมูลที่ทันสมัยกว่ำก็จะชี้ให้เห็นถึงพัฒนำกำรของบริษัทในฮังกำรีได้
ชัดเจนขึ้น
รำยงำนของ (OECD, 2008) ชี้ให้เห็นว่ำบริษัทส่วนใหญ่ในฮังกำรีนั้นมีศักยภำพในกำรสร้ำงนวัฒกรรม
ใหม่ๆที่ต่ำ มีเพียงร้อยละ 2-3 ของ SMES ทั้งหมดที่เป็นผู้นำนวัฒ กรรม และร้อยละ 20-22 เป็นผู้ลอกเลียน
(imitator) ข้อมูลจำก EUROSTAT ก็แสดงให้เห็นว่ำศักยภำพในด้ำนนวัฒกรรมของฮังกำรีนั้นต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของสหภำพยุโรปกว่ำครึ่ง นอกจำกนี้ รำยงำนของ OECD ยังชี้ให้ เห็ นถึงปัจจัยหลำยๆด้ำนของฮังกำรีที่เป็น
อุป สรรคต่อ กำรด ำเนิ น กำรของ SMEs เช่น โครงสร้ำงภำษี ที่ ค่ อนข้ ำงสู งและซั บ ซ้อ น กำรขออนุ ญ ำตกำร
ประกอบกำรที่ ยุ่งยำก กฎหมำยด้ำนคอรัป ชั่นที่ ไม่ชัดเจน ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรจดสิ ทธิบัตร โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน ICT เป็นต้น

บทที่ 4 นโยบำยของรั ฐ บำลฮั ง กำรี ใ ช้ ใ นกำรผลั ก ดั น และส่ ง เสริ ม SMES 4
เพื่ อ ส่ งเสริ ม กำรเข้ ำถึงแหล่ งเงิน ทุ น ของบริษั ท ขนำดกลำงและเล็ ก ต่ำงๆ รัฐ บำลฮังกำรีได้จั ดให้ มี
โครงกำรกำรันตีวงเงินกู้ (Loan guarantee programme) และโครงกำรกู้เงินโดยตรง (Direct loan) สำหรับ
บริ ษั ท SMEs โดยเฉพำะซึ่ ง โครงกำรนี้ มี รั ฐ วิ ส ำหกิ จ (Garantiqa Hitelgarancia, Agra-vallalkozasi
Hitelgarancia Alapitvany) เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร โดยเป็นผู้กำรันตีวงเงินกู้ที่ปล่อยให้บริษัทต่ำงๆ โดย
เฉลี่ยแล้วรัฐวิสำหกิจดังกล่ำวจะทำกำรประกันหรือรับรองเงินกู้เป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 50-80 ของมูลค่ำ
เงินกู้ ซึ่งจำนวนเงินกู้ที่ถูกรับรองนี้จะมีกำรรับรองซ้ำอีกครั้ง (Counter Guarantee) ผ่ำนงบประมำณของรัฐ
ซึ่งประมำณร้อยละ 11 ของเงินกู้ที่ปล่อยให้กับ SMEs นั้นได้รับกำรรับรองซ้ำผ่ำนงบประมำณของรัฐ
โครงกำร Szechenyi Card เป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่ช่วยส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดย
อนุญำติให้ธนำคำรสำมำรถปล่อยเงินกู้ทั่วไป (standardised loan) กับ SMEs โดยให้อัตรำดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ำ
ปกติ (subsided rate) และมี ขั้ น ตอนในกำรกู้ ที่ ซั บ ซ้ อ นน้ อ ยกว่ ำ ปกติ โครงกำรนี้ ได้ รั บ กำรตอบรั บ จำก
ผู้ประกอบกำรเป็นอย่ำงดี โครงกำร Szechenyi Card ได้ปล่อยเงินกู้เป็นจำนวนถึง 18,148 ครั้งคิดเป็นมูลค่ำ
กว่ำ 137 หมื่นล้ำน HUF (หรือ 20 หมื่นล้ำนบำท) ในระหว่ำงปีค.ศ. 2002 ที่โครงกำรนี้ได้รับกำรริเริ่มขึ้นจนถึง
ปลำยปีค.ศ. 2011

4 ที่มำ (OECD,

2008)
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ธนำคำร Hungarian Development Bank เองก็มีมำตรกำรที่ส่งเสริมบริษัทขนำดกลำงและเล็ก โดย
ทำกำรปล่อยเงินกู้โดยตรง และกำรปล่อยเงินกู้เพื่อกำร refinance ธนำคำรอื่นๆ มูลค่ำของเงินกู้โดยตรงที่กู้โดย
SMEs เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 49 ในเวลำสำมปี (ระหว่ำงค.ศ. 2007-2010) อีกทั้งยังสถำบันกำรเงินต่ำงๆทีปล่อย
เงินกู้ micro-loans โดยใช้งบประมำณของรัฐบำลและสหภำพยุโรป
ส่วนในด้ำนนโยบำยนั้น ใน รัฐบำลฮังกำรีได้ประกำศนโยบำยพัฒนำ SMEs ที่มีผลบังคับใช้ระหว่ำงปี
ค .ศ . 2007 แ ล ะ 2013 ใน ชื่ อ the Strategy for the development of Small and Medium-sized
Enterprises ในปี ค .ศ. 2007 แม้ ว่ ำ ผู้ วิ จั ย ไม่ พ บรำยละเอี ย ดของนโยบำยนี้ แ ต่ OECD (2008) ได้ ท ำกำร
วิเครำะห์นโยบำยนี้ และเสนอแนะให้ มีกำรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญอีกทั้งหมด 5 หัวข้อด้วยกันซึ่งได้แก่ 1) กำร
ส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่เหมำะกับกำรพัฒนำ SMEs 2) กำรขับเคลื่อนทรัพยำกรทำงบุคคล เพื่อกำรส่งเสริม
ธุรกิจและนวัฒ กรรมโดยกำรศึกษำ 3) กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของ SMEs เพื่อกำรเจริญเติบโตของ
SMEs 4) ลดอุปสรรคต่ำงๆที่ขัดขวำงกำรเข้ำถึงตลำดนำนำชำติของ SMEs และส่งเสริมกำรตกลงเพื่อร่วมมือ
ระดับนำนำชำติ และ 5) ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรประเมิน (evaluation culture) ในบริบทของนโยบำย บริษัท
และ SMEs
สถำบันที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ในฮังกำรีมีดังต่อไปนี้
 The Hungarian Foundation for Enterprise Promotion
เป็นสถำบันกึ่งเอกชนกึ่งรัฐบำล (รัฐวิสำหกิจ) ที่ทำกำรจัดกำรในด้ำนกำรให้ทุน หำทุน กำรให้ข้อมูล
และควำมรู้ กำรconsult กำรจัดที่ตั้งของบริษัท กำรให้ micro-loans และแผนกำรพัฒ นำ ของ SME โดยมี
จุดเด่นด้ำนกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรเงิน และกำรให้กู้ยืม (micro loan) http://www.mva.hu/english.php
 SEED Foundation
เป็นสถำบันกึ่งเอกชนกึ่งรัฐบำล (รัฐวิสำหกิจ) เช่นกัน มีกิจกรรมให้กำรศึกษำ ฝึกอบรม ให้คำแนะนำ
และกำรจัด events ที่เกี่ยวกับ SMEs จุดเด่นคือเป็นองค์กรที่รวมเอำองค์ควำมรู้จำกส่วนต่ำงๆ (รัฐ เอกชน
ธุรกิจ มหำวิทยำลัย และอื่นๆ มำรวมกันอยู่ที่เดียว) http://seed.hu/en/about
 Hungary Investment and Trade Agency
เป็นองค์กรภำครัฐ ที่มีหน้ำที่ส่งเสริมกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศของบริษัท SME ต่ำงๆในฮังกำรี โดย
ให้คำแนะนำด้ำนกำรพัฒนำระยะสั้น กลำง ยำว และกำรวำงแผนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ พัฒนำกำรค้ำขำย
โดยช่วยเหลือรัฐบำลตำมนโยบำยที่ได้รับ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนชำวต่ำงชำติที่สนใจกับกำรลงทุนใน
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