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ความเคลื่อนไหวทางด้ านเศรษฐกิจ การค้ า และการลงทุนของโปแลนด์

1. เศรษฐกิจโปแลนด์ มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่ อเนื่อง
คณะกรรมาธิ การยุโรป (The European Commision/EC) คาดว่า การเติบโตของ GDP โปแลนด์จะเพิ่มขึ้นร้ อยละ
3.7 ในปี 2559 และจะเติบโตร้อยละ 3.6 ในปี 2560 ในขณะที่ในปี 2558 รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณร้อยละ 2.6 และ
การขาดดุลงบประมาณในปี 2559 และปี 2560 จะอยูท่ ี่ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 3.1 ของ GDP ตามลาดับ ซึ่ งสู งกว่าระดับที่
สหภาพยุโรปได้เสนอเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 3.0 เล็กน้อย โดยการบริ โภคของภาคครัวเรื อนยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้
เศรษฐกิ จเติบโต อันเนื่ องจากตลาดแรงงานมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ ึนทาให้ชาวโปแลนด์มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการที่
รัฐบาลมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายใต้โครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น โครงการสวัสดิการเด็ก ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นการกระจาย
รายได้และสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผบู ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดีนโยบายของรัฐบาลอาจมี ผลกระทบทางด้านลบต่อเศรษฐกิ จของประเทศ เช่ น การปรับลดอายุการ
เกษี ย ณจากการท างาน และข้อบัง คับ ให้ แปลงเงิ น กู้ส กุ ล เงิ น ต่ างประเทศให้ เป็ นสกุ ล เงิ นท้องถิ่ น ส่ วนการลงทุ น ของ
ภาคเอกชนคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก แต่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในอนาคตอาจเป็ นปั จจัยที่ทาให้นกั ลงทุน
สู ญเสี ยความเชื่อมัน่ ได้ นอกจากนี้ในปี 2558 อัตราการว่างงานในโปแลนด์อยูท่ ี่ร้อยละ 7.5 ซึ่ งตัวเลขได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2559 คาดว่าตัวเลขจะลดลงเหลือร้อยละ 6.8 และคาดว่าในปี 2560 จะมีอตั ราการว่างงานร้อยละ 6.3

ความเห็น/ข้อสังเกต
1. นโยบายการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตร 500 สว๊อตตี้ต่อคนต่อเดือนของรัฐบาลโปแลนด์ แม้วา่ EC ได้วิจารณ์นโยบาย
ดังกล่าวในทางลบแต่ก็เริ่ มแสดงให้เห็ นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่ องจากมีการกระจายรายได้และก่อให้เกิ ดการใช้
จ่ายของภาคครัวเรื อนเพิ่มขึ้ น ประกอบกับการที่ ชาวโปแลนด์มีรายได้เพิ่มขึ้ น ปั จจัยเหล่ านี้ สนับสนุ นให้เศรษฐกิ จของ
โปแลนด์ยงั คงมีการเติ บโตอย่างต่อเนื่ องแม้ว่าจะเสี่ ยงต่อการขาดความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน ซึ่ งเป็ นจุดยืนของพรรค Law
and Justice ซึ่งเป็ นพรรคอนุรักษ์นิยม ทาให้ชาวโปแลนด์เริ่ มพอใจในผลงานของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
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. โปแลนด์มีจุดแข็งในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตสิ นค้าเพื่อจาหน่ายและกระจายไปยัง
ประเทศในสหภาพยุโรปต่างๆ เนื่องจากปั จจัยต้นทุนแรงงงานและการผลิตที่ต่า มีความได้เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ ในการเป็ น
ศูนย์การกระจายสิ นค้า ทาให้ปัจจุบนั มีบริ ษทั ต่างชาติจานวนมากเข้ามาลงทุนสร้ างฐานการผลิตในโปแลนด์จานวนมาก
จากข้อ มู ล ของ The Polish Agency for Information and Foreign Investment (PAIiIZ) ล่ า สุ ด ในเดื อ นมกราคม-เมษายน
2559 โปแลนด์มีการลงทุนมูลค่ารวม 139 ล้านยูโร จากการลงทุน 19 โครงการ โดยหลายโครงการเกี่ ยวข้องกับการวิจยั
และพัฒนา รวมถึงด้านอวกาศ ซึ่ งได้สร้างการจ้างงานมากกว่า 4,200 ตาแหน่ง
2. วิเคราะห์ เจาะลึกตลาด Consumer Electronics ของโปแลนด์
BMI ได้ ร ายงานวิ เคราะห์ ตลาด Consumer Electronics ของโปแลนด์ ใ นรู ปแบบ SWOT Analysis ซึ่ งสรุ ป
สาระสาคัญที่น่าสนใจได้ดงั นี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ชาวโปแลนด์มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี และมีอตั ราการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หลัก เช่น Tablet และ Smartphone เพิ่มขึ้น
- อุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับ เพื่อผูบ้ ริ โภคในประเทศมีความแข็ งแกร่ ง ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคค
สามารถซื้ อสิ นค้าที่ผลิตในประเทศได้
- มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับที่ดี เช่น ร้านค้าปลีก ระบบ pay-TV และเครื อข่ายการสื่ อสารคมนาคม เป็ นต้น
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- ผูข้ ายที่ไม่ได้อยูใ่ นสหภาพยุโรปต้องเสี ยภาษีนาเข้าในอัตราที่สูงร้อยละ 14 สาหรับสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ ประเภท
ต่างๆ
- การตั้งราคาแข่งขันกันอย่างดุเดือดอาจมีผลต่อการเติบโตของธุ รกิจและมีแรงกดดันในการทากาไรในสิ นค้า TV
Tablet และ Smartphone
3. โอกาส (Opportunities)
- ถึงแม้ในหลายปี มานี้จะปริ มาณการจาหน่าย Smartphone และเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ แต่ยอด
จาหน่ายในปี 2558 แสดงให้เห็นว่าตลาดยังมีการเติบโตอยู่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท multiple-device ที่ใช้ในบ้านมีการ
เติบโตซึ่ งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ระดับปานกลาง
- ราคาที่ลดลงของ Tablet Smartphone และ Hybrid notebook ยังคงช่วยให้ตลาดมีการเติบโตขึ้น
- ทีวจี อแบน (Flate-panel TV sets) ยังคงเป็ นสิ นค้าหลักในกลุ่ม AV-Audio visual ที่มีการเติบโตของยอดขาย
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีการ ซื้ อเครื่ องรุ่ นใหม่ทดแทนและขายเครื่ องรุ่ นเก่าของตน
หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย และการเผยแพร่ ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ โดยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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- สาหรับตลาดกล้องถ่ายรู ปดิจิตอล ผูบ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้ อที่สูงอาจทาให้ผขู ้ ายที่ยงั เหลื ออยูส่ ามารถอยู่รอดได้ดว้ ย
การตั้งราคาและกาไรที่สูงขึ้น สาหรับสิ นค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีสูง
4. อุปสรรค (Threats)
- โปแลนด์ยงั มีอ่อนแอต่อการปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงปั ญหาความไม่มนั่ คงทางการเมือง และ
สถานการณ์ความปลอดภัยในยูเครนซึ่งเป็ นประเทศเพื่อนบ้าน
- ยอดขาย Notebook เครื่ องเล่ น mp3 และกล้องดิ จิตอล ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่ อง อัน เป็ นผลมาจากความนิ ยมใน
tablet และ smartphone ที่มีฟังก์ชนั การใช้งานเสริ มหลายอย่าง

ความเห็น/ข้อสังเกต
1. หลังจากที่ โปแลนด์ได้เข้าเป็ นสมาชิ ก WTO และ EU ในปี 2547 อุตสาหกรรมโปแลนด์มีการเติบโตจากการ
ลงทุ น ของนัก ลงทุ น ต่ างชาติ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออก ในปลายปี 2550 มี บ ริ ษ ัท 327 รายใน
ภาคอุตสาหกรรม Electronics โดยร้อยละ 5 เป็ นบริ ษทั ต่างชาติ รายใหญ่ซ่ ึ งเป็ นผูน้ าตลาดสิ นค้า Consumer Electronics
ประเภทต่ างๆ เช่ น Dell Lenovo Telecoms Samsung LG Alcatel Siemens Panasonics Flextronics LG Daewoo ฯลฯ
บริ ษทั ผูน้ าตลาดเหล่านี้ ใช้กลยุทธ์การเลื อกทาเลที่ ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้าในโปแลนด์ เพื่อขยายตลาดสู่ สหภาพยุโรป
เนื่องจากสามารถขจัดปั ญหาเรื่ องภาษีนาเข้า ลดต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า และมีตน้ ทุนการจ้างงานที่ต่ากว่าหลายประเทศใน
สหภาพยุโรป แรงงานด้านอิเล็กทรอนิ กส์มีทกั ษะสู ง ซึ่ งช่วยเพิ่มความมัน่ ในให้นกั ลงทุนที่สนใจลงทุนสร้างฐานการผลิต
สิ นค้าในโปแลนด์
2. โปแลนด์ยงั คงมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลให้การสนับสนุนในการพัฒนาด้านการลงทุนและ
ระบบคมนาคมเพื่อการขนส่ ง อีกทั้งยังได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ในระยะยาวจะช่วยส่ งเสริ มการขยายตัวของ
ตลาด IT ในช่วงปี 2559-2562 คาดว่า Real GDP ของโปแลนด์จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 ต่อปี โดยการบริ โภค
ของครัวเรื อนที่แท้จริ งมีการเติบโตต่อปี ที่ร้อยละ 3.7 โปแลนด์จึงเป็ นประเทศที่ นักลงทุนซึ่ งสนใจจะสร้างฐานการผลิ ต
มายังภูมิภาคยุโรปไม่ควรมองข้าม
หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ โดยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

