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ความเคลื่อนไหวทางด้ านเศรษฐกิจ การค้ า และการลงทุนของโปแลนด์

1.วิเคราะห์ เจาะลึกภาคเกษตรและอาหารของโปแลนด์
BMI ได้รายงานวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของโปแลนด์ ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในประเทศเกษตรกรรมที่สาคัญ
ของสหภาพยุโรปในรู ปแบบ SWOT Analysis ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญที่น่าสนใจได้ดงั นี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- การปรับเปลี่ ยนระบบของประเทศจากการวางแผนเศรษฐกิ จแบบรวมศู นย์มาเป็ นระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี ในช่ วง
หลายปี ที่ผา่ นมาทาให้ประเทศมีพฒั นาการมาโดยลาดับ
- ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาให้ ขยายตัวในด้านการผลิตและมีความทันสมัยมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้ที่ดีข้ ึนกว่า
ช่วงก่อนหน้าถึงร้อยละ 74 ซึ่ งสู งกว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหม่อื่นๆ รวมถึงการส่ งออกไปยังประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปอื่นๆ ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- เป็ นประเทศผูผ้ ลิ ตสิ นค้าเกษตรสาคัญหลายชนิ ด เช่น ข้าวสาลี น้ าตาล เนื้ อสัตว์ปีก เนื้ อสุ กร นมและผลิตภัณฑ์จาก
นม ข้าวไรน์ ข้าวโอ๊ต และเมล็ดเรป เป็ นต้น รวมถึงเป็ นผูส้ ่ งออกสุ ทธิ ในสิ นค้าเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนม
- ผูผ้ ลิตอาหารและเครื่ องดื่มต่างชาติให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนยังโปแลนด์เนื่ องจากสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่
เอื้ออานวยและไม่มีขอ้ จากัดในการถือครองที่ดิน
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ มมีการขยายตัว ของยอดขายอย่างต่อเนื่ องอันเป็ นผลมาจากอัตราค่าจ้างแรงงานที่
ปรับสู งขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นของประชากร
- มี พ รมแดนติ ด กับ 7 ประเทศ ได้แ ก่ รั ส เซี ย เยอรมนี
ยูเครน สาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกีย เบรารุ ส และลิธวั เนีย ส่ งผล
ให้การค้ากับประเทศในยุโรปเป็ นไปอย่างสะดวก นอกจากนี้
ยังมีพ้ืนที่ติดทะเลทางตอนเหนื อซึ่ งมีท่าเรื อสาคัญที่ได้รับการ
พัฒนาสาหรับเชื่อมต่อกับทะเลบอลติค

หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ โดยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- ภาคเกษตรมีการใช้แรงงานถึงร้อยละ 15 ของแรงงานในประเทศ แต่สร้างรายได้คิดเป็ นสัดส่ วนของ GDP เพียงร้อย
ละ 3.4 (ปี 2555)ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงผลิตภาพของภาคเกษตรที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า
- พื้ นที่ เพาะปลู กของเกษตรกรแต่ ละรายมี ขนาดเล็ ก พื้ นที่ เฉลี่ ยรายละประมาณ 7.8 เฮกตาร์ และกว่าครึ่ งมี การท า
การเกษตรเพื่อไว้บริ โภคเอง
- แม้อตั ราการว่างงานในชนบทจะต่ ากว่าในเมื อง แต่ประชากรก็ยงั คงยากจน อย่างไรก็ดีการสนับสนุ นเงินทุน จาก
ภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่ งผลให้ขอ้ ด้อยดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
3. โอกาส (Opportunities)
- สัดส่ วนโครงสร้างประชากรและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างโอกาสสาหรับการผลิตสิ นค้าใหม่ๆ มารองรับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคดังกล่าว
- การผลิตพืชผัก Organic เพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มขึ้นสร้ างโอกาสแก่ผผู ้ ลิ ตรายย่อยในการที่จะมี
รายได้เพิ่ ม ขึ้ น ปั จจุ บ ัน การผลิ ตพื ช ผัก Organic มี สั ดส่ วนประมาณร้ อยละ 3-5 ของการผลิ ตโดยรวม โดยตลาดส าคัญ
นอกจากในประเทศโปแลนด์ คือ เยอรมนี
- มี Discover Great Food Program ส่ งเสริ มการเพาะปลู กสาหรับเกษตรกรที่สามารถทาการเกษตรได้ตามเกณฑ์ของ
The Scientific Committee for the Quality of Food Products ดังนั้น คุณภาพสิ นค้าเกษตรจึงได้รับการพัฒนาขึ้น
4. อุปสรรค (Threats)
- โรคระบาดในสัตว์และพืช
- การปฏิ รูป โครงการและงบประมาณในการอุ ดหนุ นภาคเกษตรของสหภาพยุโรป และนโยบายเกี่ ยวกับ เชื้ อเพลิ ง
ชีวภาพ(Biofuels) อาจส่ งผลเชิงลบต่อการเพาะปลูกธัญพืช ปศุสัตว์ และภาคการผลิตน้ าตาล
- สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ เขตเมื อ ง(Urban Area) ของ
ประเทศที่ ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะขยับขึ้นมาอยู่
ที่ร้อยละ 66 ในปี 2573
- เศรษ ฐกิ จที่ ดี ขึ้ น ท าให้ โอก าส ใน ก าร
ประกอบอาชี พมีเพิ่มขึ้น คนรุ่ นใหม่จึงเข้ามาทางานใน
เมืองเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้แรงงานในภาคเกษตรลดลง
หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ โดยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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ความเห็น/ข้อสังเกต
1. โปแลนด์เป็ นฐานการผลิตสิ นค้าเกษตรที่สาคัญหลายรายการเพื่อรองรับอุปสงค์ในสหภาพยุโรป ด้วย
จุด แข็งในเรื่ องต้น ทุ น การผลิ ต ที่ ต่ าและแรงงานที่ มี จานวนมาก กฎระเบี ย บและสภาพแวดล้อมการลงทุ น ที่
เอื้ออานวย ดังนั้น โปแลนด์จึงสามารถดึงดูดผูป้ ระกอบการด้านเกษตรและอาหารจากต่างชาติในการเข้ามาลงทุน
ในช่วงที่ผา่ นมา อย่างไรก็ดี ภาวะดังกล่าวกาลังเริ่ มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ตามการวิเคราะห์ขา้ งต้น ทางการโปแลนด์
จึงดาเนิ นนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุ งศักยภาพของภาคเกษตรให้แข็งแกร่ งขึ้ นด้วยการนาเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย มาใช้ท ดแทนแรงงานที่ หัน ไปท างานในเมื อ งมากขึ้ น รวมถึ งส่ ง เสริ ม สิ น ค้าที่ ผ ลิ ต ได้คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานเพื่อผลักดันการขยายตัวของส่ งออกสิ นค้าเกษตรและอาหารไปยังสหภาพยุโรปและตลาดอื่นๆ
2. ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่ งในภาคการเกษตร โปแลนด์จึงอยูใ่ นสถานะคู่แข่งในการส่ งออกของไทยใน
ตลาดสหภาพยุโรปในหลายสิ นค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าเนื้ อสัตว์ เช่ น เนื้ อสัตว์ปีก และเนื้ อสุ กร อย่างไรก็ดี
ไทยยังมีช่องทางในการส่ งออกสิ นค้าเกษตรและอาหารในส่ วนที่โปแลนด์ไม่สามารถผลิตได้ เช่น ผักและผลไม้
เมืองร้อน ข้าว วัตถุดิบอาหารทะเลสาหรับนาไปแปรรู ป รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปต่างๆ ในรู ปแบบเอเชี ย
เช่นเส้นก๋ วยเตี๋ยว ซอสปรุ งรสต่างๆ กะทิสาเร็ จรู ปและเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งปัจจุบนั ความนิยมในสิ นค้า
ดังกล่าวเริ่ มขยายตัวเพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
2. ผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โปแลนด์ รุกตลาด UAE
งาน The WoodShow Fair ที่ จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2559 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ มี บ ริ ษทั เข้าร่ วมงานมากกว่า 300 ราย จากประมาณ 80 ประเทศทัว่ โลก ซึ่ งรวมทั้งบริ ษ ทั ไม้แปรรู ปและ
เฟอร์ นิเจอร์ จากโปแลนด์จานวน 20 บริ ษทั เนื่องจากอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ของโปแลนด์เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ ง
ที่ มี ศ กั ยภาพของประเทศ โดย The Polish Economic Chamber of Wood Industry ระบุ ว่าโปแลนด์เป็ นผูผ้ ลิ ต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้รายใหญ่อนั ดับที่ 4 ของโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 9 ใน 10 ซึ่ งผลิตในประเทศเป็ นการผลิตเพื่อ
การส่ งออก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการจ้างแรงงานกว่า 300,000 คน และมีมูลค่าร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของโปแลนด์ ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการโปแลนด์เห็ นว่า Middle East เป็ นตลาดที่มีกาลังซื้ อสู งและกาลังเติบโต จึง
ต้องการที่จะขยายการส่ งออกมายังภูมิภาคนี้ โดยใช้ UAE เป็ น Gateway ในการเข้าสู่ ตลาดดังกล่าว
หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ โดยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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ความเห็น/ข้อสังเกต
1. โปแลนด์มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้แปรรู ปอย่างยัง่ ยืน พื้นที่ป่าไม้ของโปแลนด์ได้เพิ่มขึ้นจาก 10
ปี ที่ผา่ นมา 269,000 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นถึง 2,860,000 เฮกตาร์ เมื่อเทียบกับเมื่อ 75 ปี ก่อนหน้า เนื่ องจากโปแลนด์
มีการปลูกป่ าเพื่อทดแทนไม้ที่ถูกตัดไปใช้งาน ทาให้มีวตั ถุดิบเพียงพอในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
2.ปั จจุบนั โปแลนด์ถือเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพในอุตสาหกรรมดังกล่าวในเวทีโลก อย่างไรก็ดี ไทยมี
โอกาสที่จะขยายการส่ งออกชิ้นส่ วนเฟอร์นิเจอร์และสิ นค้าเกี่ยวกับบ้านของไทยมาจาหน่ายยังโปแลนด์ โดย
สิ น ค้าที่ น่ าจะมี ศ กั ยภาพในการท าตลาดนอกจากเฟอร์ นิ เจอร์ เช่ น โคมไฟ ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ใ นครั วเรื อ น
ประเภทเครื่ องครัวชนิ ดต่างๆ อุปกรณ์ บนโต๊ะอาหาร ของประดับตกแต่งบ้าน รวมถึ งอุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ติดตั้งและประกอบเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น ทั้งนี้ การเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านใน
โปแลนด์ เช่ น Meble Polska เพื่ อแนะนาสิ นค้าแก่ ก ลุ่ มเป้ าหมายก็เป็ นอี กช่ องทางในการแสวงหาโอกาส
หารื อธุ รกิจกับผูป้ ระกอบการท้องถิ่นเพื่อการเข้าสู่ ตลาดโปแลนด์

หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ โดยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

