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ความเคล่ือนไหวทางด้านเศรษฐกจิ การค้า และการลงทุนของโปแลนด์ 

1.วเิคราะห์เจาะลกึภาคเกษตรและอาหารของโปแลนด์ 
BMI ได้รายงานวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของโปแลนด์ซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศเกษตรกรรมท่ีส าคญั

ของสหภาพยโุรปในรูปแบบ SWOT Analysis ซ่ึงสรุปสาระส าคญัท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี 
1. จุดแขง็ (Strengths) 

- การปรับเปล่ียนระบบของประเทศจากการวางแผนเศรษฐกิจแบบรวมศูนยม์าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีในช่วง
หลายปีท่ีผา่นมาท าใหป้ระเทศมีพฒันาการมาโดยล าดบั 

- ภาคการเกษตรไดรั้บการพฒันาให้ขยายตวัในดา้นการผลิตและมีความทนัสมยัมากข้ึน เกษตรกรมีรายไดท่ี้ดีข้ึนกวา่
ช่วงก่อนหนา้ถึงร้อยละ 74 ซ่ึงสูงกวา่บรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปใหม่อ่ืนๆ รวมถึงการส่งออกไปยงัประเทศสมาชิก
สหภาพยโุรปอ่ืนๆ ก็ขยายตวัเพิ่มข้ึน 

- เป็นประเทศผูผ้ลิตสินคา้เกษตรส าคญัหลายชนิด เช่น ขา้วสาลี น ้ าตาล เน้ือสัตวปี์ก เน้ือสุกร นมและผลิตภณัฑ์จาก
นม ขา้วไรน์ ขา้วโอต๊ และเมล็ดเรป เป็นตน้ รวมถึงเป็นผูส่้งออกสุทธิในสินคา้เน้ือสัตว ์และผลิตภณัฑจ์ากนม 

- ผูผ้ลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างชาติใหค้วามสนใจในการเขา้มาลงทุนยงัโปแลนด์เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี
เอ้ืออ านวยและไม่มีขอ้จ ากดัในการถือครองท่ีดิน 

- อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการขยายตวัของยอดขายอย่างต่อเน่ืองอนัเป็นผลมาจากอตัราค่าจา้งแรงงานท่ี
ปรับสูงข้ึนและรายไดต่้อหวัท่ีเพิ่มข้ึนของประชากร 

- มีพรมแดนติดกับ 7 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เยอรมนี 
ยเูครน สาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกีย เบรารุส และลิธวัเนีย ส่งผล
ให้การคา้กบัประเทศในยุโรปเป็นไปอยา่งสะดวก นอกจากน้ี
ยงัมีพื้นท่ีติดทะเลทางตอนเหนือซ่ึงมีท่าเรือส าคญัท่ีไดรั้บการ
พฒันาส าหรับเช่ือมต่อกบัทะเลบอลติค 
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2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

- ภาคเกษตรมีการใชแ้รงงานถึงร้อยละ 15 ของแรงงานในประเทศ แต่สร้างรายไดคิ้ดเป็นสัดส่วนของ GDP เพียงร้อย
ละ 3.4 (ปี 2555)ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงผลิตภาพของภาคเกษตรท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า 

- พื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละรายมีขนาดเล็ก พื้นท่ีเฉล่ียรายละประมาณ 7.8 เฮกตาร์ และกว่าคร่ึงมีการท า
การเกษตรเพื่อไวบ้ริโภคเอง 

- แมอ้ตัราการว่างงานในชนบทจะต ่ากว่าในเมือง แต่ประชากรก็ยงัคงยากจน อย่างไรก็ดีการสนับสนุนเงินทุนจาก
ภาครัฐ โดยเฉพาะการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานส่งผลใหข้อ้ดอ้ยดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลง 
3. โอกาส (Opportunities) 

- สัดส่วนโครงสร้างประชากรและความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปสร้างโอกาสส าหรับการผลิตสินคา้ใหม่ๆ มารองรับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดงักล่าว 

- การผลิตพืชผกั Organic เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึนสร้างโอกาสแก่ผูผ้ลิตรายย่อยในการท่ีจะมี
รายได้เพิ่มข้ึน ปัจจุบัน การผลิตพืชผกั Organic มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3-5 ของการผลิตโดยรวม โดยตลาดส าคญั
นอกจากในประเทศโปแลนด ์คือ เยอรมนี 

- มี Discover Great Food Program  ส่งเสริมการเพาะปลูกส าหรับเกษตรกรท่ีสามารถท าการเกษตรไดต้ามเกณฑ์ของ 
The Scientific Committee for the Quality of Food Products ดงันั้น คุณภาพสินคา้เกษตรจึงไดรั้บการพฒันาข้ึน 

4. อุปสรรค (Threats)  
- โรคระบาดในสัตวแ์ละพืช 
- การปฏิรูปโครงการและงบประมาณในการอุดหนุนภาคเกษตรของสหภาพยุโรป และนโยบายเก่ียวกบัเช้ือเพลิง

ชีวภาพ(Biofuels) อาจส่งผลเชิงลบต่อการเพาะปลูกธญัพืช ปศุสัตว ์และภาคการผลิตน ้าตาล 
- สัดส่วนพื้น ท่ี เขตเมือง(Urban Area) ของ

ประเทศท่ี ขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยคาดวา่จะขยบัข้ึนมาอยู่
ท่ีร้อยละ 66 ในปี 2573 

- เศ รษ ฐ กิ จ ท่ี ดี ข้ึ นท าให้ โอก าส ในการ
ประกอบอาชีพมีเพิ่มข้ึน คนรุ่นใหม่จึงเขา้มาท างานใน
เมืองเพิ่มข้ึน ส่งผลใหแ้รงงานในภาคเกษตรลดลง 
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ความเห็น/ขอ้สังเกต 
1. โปแลนด์เป็นฐานการผลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญัหลายรายการเพื่อรองรับอุปสงคใ์นสหภาพยโุรป ดว้ย

จุดแข็งในเร่ืองต้นทุนการผลิตท่ีต ่าและแรงงานท่ีมีจ านวนมาก กฎระเบียบและสภาพแวดล้อมการลงทุนท่ี
เอ้ืออ านวย ดงันั้น โปแลนดจึ์งสามารถดึงดูดผูป้ระกอบการดา้นเกษตรและอาหารจากต่างชาติในการเขา้มาลงทุน
ในช่วงท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ดี ภาวะดงักล่าวก าลงัเร่ิมเปล่ียนไปอยา่งชา้ๆ ตามการวเิคราะห์ขา้งตน้ ทางการโปแลนด์
จึงด าเนินนโยบายในการพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพของภาคเกษตรให้แข็งแก ร่งข้ึนดว้ยการน าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ทดแทนแรงงานท่ีหันไปท างานในเมืองมากข้ึน รวมถึงส่งเสริมสินค้าท่ีผลิตได้คุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อผลกัดนัการขยายตวัของส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารไปยงัสหภาพยโุรปและตลาดอ่ืนๆ   

2. ดว้ยศกัยภาพท่ีแข็งแกร่งในภาคการเกษตร โปแลนด์จึงอยูใ่นสถานะคู่แข่งในการส่งออกของไทยใน
ตลาดสหภาพยุโรปในหลายสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสินคา้เน้ือสัตว ์เช่น เน้ือสัตวปี์ก และเน้ือสุกร อย่างไรก็ดี 
ไทยยงัมีช่องทางในการส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารในส่วนท่ีโปแลนด์ไม่สามารถผลิตได ้เช่น ผกัและผลไม้
เมืองร้อน ขา้ว วตัถุดิบอาหารทะเลส าหรับน าไปแปรรูป รวมถึงผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปต่างๆ ในรูปแบบเอเชีย 
เช่นเส้นก๋วยเต๋ียว ซอสปรุงรสต่างๆ กะทิส าเร็จรูปและเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัความนิยมในสินคา้
ดงักล่าวเร่ิมขยายตวัเพิ่มข้ึนในทอ้งถ่ิน 

2. ผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์โปแลนด์รุกตลาด UAE 

งาน The WoodShow Fair ท่ีจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 4-6 เมษายน 2559  ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ มีบริษทัเขา้ร่วมงานมากกว่า 300 ราย จากประมาณ 80 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงรวมทั้งบริษทัไม้แปรรูปและ

เฟอร์นิเจอร์จากโปแลนด์จ านวน 20  บริษทั เน่ืองจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของโปแลนด์เป็นอุตสาหกรรมหน่ึง

ท่ีมีศกัยภาพของประเทศ โดย       The Polish Economic Chamber of Wood Industry ระบุว่าโปแลนด์เป็นผูผ้ลิต

เฟอร์นิเจอร์ไมร้ายใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของโลก     ซ่ึงผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ 9 ใน 10 ซ่ึงผลิตในประเทศเป็นการผลิตเพื่อ

การส่งออก ทั้งน้ีอุตสาหกรรมดงักล่าวมีการจา้งแรงงานกวา่ 300,000 คน และมีมูลค่าร้อยละ 2 ของผลิตภณัฑ์มวล

รวมของโปแลนด์ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการโปแลนด์เห็นว่า Middle East เป็นตลาดท่ีมีก าลงัซ้ือสูงและก าลงัเติบโต จึง

ตอ้งการท่ีจะขยายการส่งออกมายงัภูมิภาคน้ี โดยใช ้UAE เป็น Gateway ในการเขา้สู่ตลาดดงักล่าว 
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ความเห็น/ขอ้สังเกต 

1. โปแลนดมี์การพฒันาอุตสาหกรรมไมแ้ปรรูปอยา่งย ัง่ยนื พื้นท่ีป่าไมข้องโปแลนด์ไดเ้พิ่มข้ึนจาก 10 
ปีท่ีผา่นมา 269,000 เฮกตาร์ เพิ่มข้ึนถึง 2,860,000 เฮกตาร์เม่ือเทียบกบัเม่ือ 75 ปีก่อนหนา้ เน่ืองจากโปแลนด์
มีการปลูกป่าเพื่อทดแทนไมท่ี้ถูกตดัไปใชง้าน ท าใหมี้วตัถุดิบเพียงพอในการผลิตเฟอร์นิเจอร์   

2.ปัจจุบนัโปแลนดถื์อเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในอุตสาหกรรมดงักล่าวในเวทีโลก อยา่งไรก็ดี ไทยมี

โอกาสท่ีจะขยายการส่งออกช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์และสินคา้เก่ียวกบับา้นของไทยมาจ าหน่ายยงัโปแลนด์ โดย

สินค้าท่ีน่าจะมีศกัยภาพในการท าตลาดนอกจากเฟอร์นิเจอร์ เช่น โคมไฟ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน

ประเภทเคร่ืองครัวชนิดต่างๆ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ของประดบัตกแต่งบา้น รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ติดตั้งและประกอบเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ ทั้งน้ีการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นใน

โปแลนด์ เช่น Meble Polska เพื่อแนะน าสินคา้แก่กลุ่มเป้าหมายก็เป็นอีกช่องทางในการแสวงหาโอกาส

หารือธุรกิจกบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินเพื่อการเขา้สู่ตลาดโปแลนด ์ 
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หมายเหตุ ขอ้มลูต่างๆ ทีป่รากฏ เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลูหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้มลูเป็นไปเพือ่วตัถุประสงคใ์นการให้
ขอ้มลูแก่ผูส้นใจเท่านัน้ โดยส านกังานส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ณ กรุงวอรซ์อ จะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้
จากการทีม่บีุคคลน าขอ้มลูนี้ไปใชไ้มว่า่โดยทางใด 

 


