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ผู้ประกอบการรายย่อยฟินแลนด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Tech startups) ในฟินแลนด์มุ่งมั่นการประกอบ
ธุรกิจ พร้อมแก้ปัญหาสังคม หลังยุคโนเกีย (Post – Nokia era)
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ของผู้ประกอบการหนุ่มสาวในฟินแลนด์นี้ คือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ค้นหาความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจที่มี ความหมายมากกว่า แค่ตัวเงิน วัฒนธรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อุตสาหกรรมเกมส์ ซึ่งนาโดยบริษัท Rovio เจ้าของเกมส์ Angry Birds และบริษัท Supercell (เจ้าของเกมส์
Clash of Clans)
วัฒ นธรรมดั ง กล่ า วเริ่ ม สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ข องผู้ ป ระกอบการหนุ่ ม สาวใน
ฟินแลนด์ โดย Startup Sauna เป็นศูนย์กลางการร่วมทางาน (Co – working hub) และยังมีการประชุม Slush
2014 ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ โดยมีผู้ประกอบการฟินแลนด์หลาย
พันรายสนใจเข้าร่วมงานนี้
คุณ Elina Uutela อายุ 24 ปี นักศึกษาจาก University of Helsinki และพนักงานบริษัท Heslinki
Think Company ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ของผู้ประกอบการ (Hub for academic entrepreneurship) กล่าวว่า เธอ
เปิดตัวบริษัทผลิตเนื้อหา (Content production company) เป็นครั้งแรกเมื่อมีอายุเพียง 17 ปี และในปี 2554 เธอ
ได้เริ่มตาแหน่ง Chief of Operations โดยทาหน้าที่เป็นหัวหน้าการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การประชุม
Slush โดยงานนี้ได้ร่วมเหล่าไอคอนจาก Silicon Valley และนักลงทุนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ ใ นกลุ่ ม ประเทศนอร์ ดิ ก ส์ และจากการจั ด การการประชุ ม นี้ ได้ ท าให้ เ ธอได้ รู้ จั ก กั บ Aaltoes
(Aalto
Entrepreneurship Society) ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการที่นักศึกษามหาวิทยาลัย Aalto ดูแล และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นแรงสาคัญที่ขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของฟินแลนด์อีกด้วย
คุณ Elina Uutela กล่าวว่า เธอเชื่อว่า ในสังคมปัจจุบัน ไม่มงี านทีม่ ีความมั่นคงเหลืออีกแล้ว หลังจาก
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในฟินแลนด์ การเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นทางเลือกใหม่
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ข้อคิดเห็น

Finlandia Hall ในกรุงเฮลซิงกิ ภาพ VisitFinland.com

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยุโรป
ประกอบด้ว ย 5 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ ก สวีเดน ฟินแลนด์
นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ ประชากรรวมประมาณ 25 ล้านคน โดยใน
ปี 2556 ประชากรฟินแลนด์รวม 5.45 ล้านคน
ในปี 2558 เศรษฐกิจฟินแลนด์ดูเหมือนจะยังคงรั้ง
ท้ายประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ และบอลติกอยู่
เนื่องจากปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจภายใน และการพึ่งพิงการส่งออกไปยังรัสเซีย ซึ่งยังคงมีปัญหากระทบจากความ
ขัดแย้งรัสเซีย – ยูเครน และคาสั่งการระงับสินค้าจากปลุ่มประเทศอียูของรัสเซีย
กระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมส์เริ่มเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟินแลนด์ตั้งแต่ช่วงปี 2533
หลังจากที่กาลังของบริษัทยักษ์ใหญ่ Nokia เริ่มอ่อนแอลงจากบริษัทคู่แข่ง Samsung และ Apple เครือข่าย
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น มีการริเริ่มการสนับสนุนการทางานร่วมกัน เช่น บริษัท Microtask,
Ville,
The
Peloton
Club,
Sharetribe
(สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ จ ากวี ดี โ อคลิ้ ป
https://www.youtube.com/watch?v=mC4Cmjbxk7k#t=28) ซึ่งกระแสการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
นี้ ไม่จากัดเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมไอทีเท่านั้น แต่ยังขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย
งานประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Slush 2014 มีกาหนดการจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 19
พฤศจิ ก ายน 2557 ณ กรุ ง เฮลซิ ง กิ ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ร วมด้ า นอุ ต สาหกรรมเกมส์ เพลงและบั น เทิ ง (Music
&
Entertainment), ซอฟต์แวร์ (Enterprise Software), อุตสาหกรรมสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม (Cleantech) และ การ
ออกแบบสินค้า (Product Design) เป็นต้น ผู้ ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถถดูได้จากเวปไซต์
http://www.slush.org/ หรือติดต่อสานักงาน อีเมล์ ditp@thaicom.dk เวปไซต์ http://thaicom.dk/
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