ฝรั่ งเศส ศิลปะแห่ งคลัสเตอร์ สุนทรี ย์แห่ งนวัตกรรม
ด้ วยเศรษฐกิ จ ที่ ใหญ่ เ ป็ นอันดับที่ 6 ของโลกที่ มูลค่า 2.8 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรั ฐ และดัช นี การ
พัฒนามนุษย์ที่สงู เป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก ประเทศฝรั่งเศสเป็ นหนึ่งในผู้นาแห่งทวีปยุโรปตังแต่
้ อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ทังด้
้ านวัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งการเป็ นผู้นาด้ านเศรษฐกิจส่วนหนึ่งมาจาก
การมีกลุ่มของผู้ประกอบการที่ แข็ง แรงที่ ร่วมมื อกันในการพัฒ นาธุ รกิ จของกลุ่มให้ ก้าวหน้ า และการมี
แรงผลักดันที่สนับสนุนงานด้ านการวิจยั และนวัตกรรมอันเป็ นเลิศ
ในอดีต ฝรั่งเศสพัฒนาภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบ Système Productif Local (SPLs) ที่เป็ นการ
ผลักดันเฉพาะ SMEs โดยภาครัฐ ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพต่าและไม่เป็ นไปตามความต้ องการของตลาด
และไม่มีการสนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการสร้ างนวัตกรรมด้ วยตนเอง อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาล
ฝรั่งเศสปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่เป็ นการเน้ นการพัฒนาในรูปแบบของคลัสเตอร์ แห่งการแข่งขัน (Pôles de
Compétitivité) ซึง่ เป็ นการรวมกลุม่ ทังรั้ ฐบาลท้ องถิ่น ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และศูนย์วิจยั ต่างๆ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแบ่ง ปั น ความรู้ และทรั พ ยากร และส่ง เสริ ม พัฒ นานวัต กรรมโดยภาคเอกชนผ่า นสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตา่ งๆ
ในการพัฒนาคลัสเตอร์ รัฐบาลจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างกลไกการทางานที่คล่องตัวมากขึ ้น คือ การลด
อานาจของรัฐบาลกลางและเพิ่มอานาจให้ กับ การปกครองระดับท้ องถิ่น เพื่อให้ รัฐบาลในแต่ละภูมิภาคมี
ความเป็ น อิ ส ระมากขึ น้ ในการตัด สิ น ใจและสามารถมุ่ง เน้ น การพัฒ นาที่ ต รงกับ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการในเขตนันมากขึ
้
้น แต่เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งรัฐบาลยังได้ ก่อตัง้ Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ใน
แต่ละภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการก่อตังคลั
้ สเตอร์ และพัฒนาความร่วมมือในระดับท้ องถิ่น ในการจัดตังคลั
้ ส
เตอร์ รัฐบาลฝรั่งเศสต้ องการให้ เกิดการแข่งขันจึงได้ ใช้ วิธีการคัดเลือก โดยการให้ กลุม่ ผู้ประกอบการร่วมกับ
รัฐบาลท้ องถิ่นและสถาบันต่างๆ ส่งข้ อเสนอการจัดตังขึ
้ ้นมาแล้ วทาการประเมินเพื่อเลือกกลุ่มที่เหมาะสม
ในการสนับสนุน
นอกเหนือจากนี ้ เมื่อคลัสเตอร์ มีขนาดที่ใหญ่พอก็ยังสามารถทาการขยายความเชื่อมโยงไปยัง
ต่างจังหวัดอื่นๆ หรื อต่างประเทศ กล่าวคือ คาว่าคลัสเตอร์ ของประเทศฝรั่งเศสจะมุ่งเน้ นความร่ วมมือ
ทางด้ านนวัตกรรมและการสร้ างเครื อข่ายมากกว่าที่จะเป็ นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในพื ้นที่ที่จากัด

ในด้ านการบริหารจัดการ แต่ละคลัสเตอร์ จะจัดตังบริ
้ ษัทไม่แสวงหาผลกาไร และมีทีมผู้ขบั เคลื่อนที่
ให้ แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ และส่งเสริ มเครื อข่ายระหว่างผู้ประกอบการที่จะก่อให้ เกิ ดการพัฒ นา
นวัตกรรมร่ วมกัน และมีเสียงอันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมในคลัสเตอร์ ประกอบด้ วยการจัดงาน
ประจาปี การจัดประชุมสร้ างความเชื่อมโยงทางธุรกิจ การจับคูท่ างธุรกิจ การร่วมลงทุนในเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการประสานความร่วมมือกับคลัสเตอร์ อื่นๆ กับทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเพื่อเป็ น
การผลักดันคลัสเตอร์ ที่แข้ มแข็งเพียงเท่านัน้ รัฐบาลฝรั่งเศสจะเลิกสนับสนุนคลัสเตอร์ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
หรื อมีผลประกอบการที่ไม่ดี
จากจุดเด่นในการสร้ างคลัสเตอร์ หนึ่ง ในความสาเร็ จในการพัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์ คือการ
ส่งเสริ มด้ านนวัตกรรม ด้ วยนโยบายการสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนาที่ได้ รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลก
รัฐบาลฝรั่งเศสให้ การสนับสนุนผ่านระบบภาษี ที่มีความโดดเด่น เช่น การลดภาษี ร้อยละ 30 ของค่าใช้ จ่าย
ทัง้ หมดสูง ถึง 100 ล้ านยูโรและอี กร้ อยละ 5 ส าหรั บยอดที่ ม ากกว่า นัน้ โดยเงิ นเดือนของนัก วิจัย และ
บุคลากรต่างๆ สามารถรวมเข้ าไปอยู่ในการขอลดภาษี ได้ เช่นกัน และลดอีกร้ อยละ 50 ของค่าปฏิบตั ิการ
การวิจยั และพัฒนา และอีกร้ อยละ 75 สาหรับการลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนาต่างๆ อีกทังสิ
้ ทธิประโยชน์
ทางภาษี ดงั กล่าวเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ประกอบการทุกขนาดในทุกธุรกิจและทุกสัญชาติ มากไปกว่านี ้ SMEs
สามารถขอลดภาษี เพิ่มเติมจากค่าใช้ จ่ายทางนวัตกรรมที่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน 400,000 ยูโรต่อปี โดยในปี
พ.ศ. 2556 มีผ้ ูรับสิทธิ ประโยชน์ไปทัง้ หมด 16,000 บริ ษัท ที่มูลค่า 6 พันล้ านยูโร 1 อีกทัง้ สิทธิ ประโยชน์
สามารถใช้ ร่วมกับสิทธิประโยชน์ของบริษัทก่อตังใหม่
้ ที่มงุ่ เน้ นนวัตกรรม (jeunes entreprises innovantes:
JEIs) ได้ ด้วย นอกเหนือจากนี ้ การทาวิจยั ที่ทาร่วมกับภารครัฐสามารถขอลดหย่อนภาษี ได้ ถึงสองเท่า แต่
ไม่เกิน 12 ล้ านยูโร และยังสามารถขอลดภาษี จากค่าใช้ จ่ายทางด้ านเงินเดือนของนักศึกษาปริ ญญาเอก
หรื ออาจารย์มหาวิทยาลัยได้ ถึงสี่เท่าเป็ นระยะเวลา 2 ปี
จากตัวอย่างแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทยสามารถเรี ยนรู้ แนวทางการ
พัฒนาคลัสเตอร์ ซึ่งกาลัง เป็ นนโยบายแห่งชาติไ ด้ คือ การทาคลัสเตอร์ ควรเริ่ มมาจากการกระตุ้นภาค
เอกชนให้ เกิดการรวมตัวกันแบบเป็ นธรรมชาติ และทาการคัดเลือก รวมถึงการลดการสนับสนุนคลัสเตอร์ ที่
ไม่ประสบความสาเร็ จ และการส่งเสริ มนวัตกรรมผ่านการให้ สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ในรู ปแบบต่างๆ ที่

1

Business France. (2015). France’s researchtax credit: Benefit and advantagesfor your company. Retrieved June 18, 2016, from
http://sayouitofrance-innovation.com/wp-content/uploads/2015/01/UK_CIR_1901.pdf

เหมาะสม และตามความต้ อ งการของผู้ป ระกอบการ ซึ่ ง จะกระตุ้น ให้ เ กิ ด งานวิ จัย อัน จะส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

*บทความนี ้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Advanced Business Magazine เรี ยบเรี ยงโดยนายชินวุฒิ เจษฎาญานเมธา ซึ่งเป็ นส่วน
หนึง่ ของคณะทางานโครงการการจัดทายุทธศาสตร์ สร้ างความเข้ มแข็งทางการค้ า แผนงานจัดทายุทธศาสตร์ การค้ าสินค้ า
เกษตร อุตสาหกรรม และบริ การ โดยสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้ วยศูนย์วิจยั และให้
คาปรึกษา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรื อ Sasin Management Consulting (SMC)

