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P  

ความเคล่ือนไหวทางด้านเศรษฐกจิ การค้า และการลงทุนของโปแลนด์ 
1. เศรษฐกจิโปแลนด์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commision/EC) คาดวา่ การเติบโตของ GDP โปแลนด์จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 

3.7 ในปี 2559 และจะเติบโตร้อยละ 3.6 ในปี 2560  ในขณะท่ีในปี 2558 รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณร้อยละ 2.6 และ
การขาดดุลงบประมาณในปี 2559 และปี 2560 จะอยูท่ี่ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 3.1 ของ  GDP ตามล าดบั ซ่ึงสูงกวา่ระดบัท่ี
สหภาพยุโรปไดเ้สนอเกณฑ์ไวท่ี้ร้อยละ 3.0 เล็กน้อย โดยการบริโภคของภาคครัวเรือนยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้
เศรษฐกิจเติบโต อนัเน่ืองจากตลาดแรงงานมีการพฒันาในทิศทางท่ีดีข้ึนท าให้ชาวโปแลนด์มีรายไดเ้พิ่มข้ึน รวมถึงการท่ี
รัฐบาลมีการใชจ่้ายเงินงบประมาณภายใตโ้ครงการต่างๆ เพิ่มข้ึน เช่น โครงการสวสัดิการเด็ก ซ่ึงคาดวา่จะเป็นการกระจาย
รายไดแ้ละสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน  

อย่างไรก็ดีนโยบายของรัฐบาลอาจมีผลกระทบทางด้านลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การปรับลดอายุการ
เกษียณจากการท างาน และข้อบงัคบัให้แปลงเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท้องถ่ิน ส่วนการลงทุนของ
ภาคเอกชนคาดวา่จะมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนมาก แต่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในอนาคตอาจเป็นปัจจยัท่ีท าให้นกัลงทุน
สูญเสียความเช่ือมัน่ได ้นอกจากน้ีในปี 2558 อตัราการวา่งงานในโปแลนดอ์ยูท่ี่ร้อยละ 7.5 ซ่ึงตวัเลขไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง 
โดยในปี 2559 คาดวา่ตวัเลขจะลดลงเหลือร้อยละ 6.8 และคาดวา่ในปี 2560 จะมีอตัราการวา่งงานร้อยละ 6.3   

 
ความเห็น/ขอ้สังเกต 
1. นโยบายการจ่ายเงินค่าเล้ียงดูบุตร 500 สวอ๊ตต้ีต่อคนต่อเดือนของรัฐบาลโปแลนด์ แมว้า่ EC ไดว้ิจารณ์นโยบาย

ดงักล่าวในทางลบแต่ก็เร่ิมแสดงให้เห็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากมีการกระจายรายไดแ้ละก่อให้เกิดการใช้
จ่ายของภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน ประกอบกบัการท่ีชาวโปแลนด์มีรายได้เพิ่มข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีสนับสนุนให้เศรษฐกิจของ
โปแลนด์ยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองแมว้่าจะเส่ียงต่อการขาดความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ซ่ึงเป็นจุดยืนของพรรค Law 
and Justice ซ่ึงเป็นพรรคอนุรักษนิ์ยม ท าใหช้าวโปแลนดเ์ร่ิมพอใจในผลงานของรัฐบาลเพิ่มข้ึน 

 

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box 

anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] 
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หมายเหตุ ขอ้มลูต่างๆ ทีป่รากฏ เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลูหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้มลูเป็นไปเพือ่วตัถุประสงคใ์นการให้
ขอ้มลูแก่ผูส้นใจเท่านัน้ โดยส านกังานส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ณ กรุงวอรซ์อ จะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้
จากการทีม่บีุคคลน าขอ้มลูนี้ไปใชไ้มว่า่โดยทางใด 
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2. โปแลนด์มีจุดแขง็ในการดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติให้เขา้มาตั้งโรงงานผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายและกระจายไปยงั
ประเทศในสหภาพยุโรปต่างๆ เน่ืองจากปัจจยัตน้ทุนแรงงงานและการผลิตท่ีต ่า มีความไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเป็น
ศูนยก์ารกระจายสินคา้ ท าให้ปัจจุบนัมีบริษทัต่างชาติจ านวนมากเขา้มาลงทุนสร้างฐานการผลิตในโปแลนด์จ  านวนมาก 
จากข้อมูลของ The Polish Agency for Information and Foreign Investment (PAIiIZ) ล่าสุดในเดือนมกราคม-เมษายน 
2559 โปแลนด์มีการลงทุนมูลค่ารวม 139 ลา้นยูโร จากการลงทุน 19 โครงการ โดยหลายโครงการเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
และพฒันา รวมถึงดา้นอวกาศ ซ่ึงไดส้ร้างการจา้งงานมากกวา่ 4,200 ต าแหน่ง 

2. วเิคราะห์เจาะลกึตลาด Consumer Electronics ของโปแลนด์ 
BMI ได้รายงานวิเคราะห์ตลาด Consumer Electronics ของโปแลนด์ในรูปแบบ SWOT Analysis ซ่ึ งสรุป

สาระส าคญัท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี 
  1. จุดแขง็ (Strengths) 

- ชาวโปแลนดมี์ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีและมีอตัราการเปล่ียนผลิตภณัฑห์ลกั เช่น Tablet และ Smartphone เพิ่มข้ึน 
- อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเพื่อผูบ้ริโภคในประเทศมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้ผูบ้ริโภคค

สามารถซ้ือสินคา้ท่ีผลิตในประเทศได ้
- มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับท่ีดี เช่น ร้านคา้ปลีก ระบบ pay-TV และเครือข่ายการส่ือสารคมนาคม เป็นตน้ 

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ผูข้ายท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสหภาพยุโรปตอ้งเสียภาษีน าเขา้ในอตัราท่ีสูงร้อยละ 14 ส าหรับสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ประเภท

ต่างๆ 
-  การตั้งราคาแข่งขนักนัอยา่งดุเดือดอาจมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจและมีแรงกดดนัในการท าก าไรในสินคา้ TV  

Tablet และ Smartphone 
 3. โอกาส (Opportunities) 

- ถึงแมใ้นหลายปีมาน้ีจะปริมาณการจ าหน่าย Smartphone และเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั แต่ยอด
จ าหน่ายในปี 2558 แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดยงัมีการเติบโตอยู ่ รวมถึงผลิตภณัฑป์ระเภท multiple-device ท่ีใชใ้นบา้นมีการ
เติบโตซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง 

- ราคาท่ีลดลงของ Tablet  Smartphone และ Hybrid notebook ยงัคงช่วยใหต้ลาดมีการเติบโตข้ึน 
- ทีวจีอแบน (Flate-panel TV sets) ยงัคงเป็นสินคา้หลกัในกลุ่ม AV-Audio visual ท่ีมีการเติบโตของยอดขาย 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีการ ซ้ือเคร่ืองรุ่นใหม่ทดแทนและขายเคร่ืองรุ่นเก่าของตน 
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- ส าหรับตลาดกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือท่ีสูงอาจท าให้ผูข้ายท่ียงัเหลืออยูส่ามารถอยู่รอดไดด้ว้ย
การตั้งราคาและก าไรท่ีสูงข้ึน ส าหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพและเทคโนโลยสูีง 

 4. อุปสรรค (Threats)  
- โปแลนด์ยงัมีอ่อนแอต่อการปรับตวัให้เขา้กบัภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมือง และ

สถานการณ์ความปลอดภยัในยเูครนซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้น 
- ยอดขาย Notebook เคร่ืองเล่น mp3 และกล้องดิจิตอล ยงัคงลดลงอย่างต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากความนิยมใน 

tablet และ smartphone ท่ีมีฟังกช์นัการใชง้านเสริมหลายอยา่ง 

 

ความเห็น/ขอ้สังเกต 
1.  หลงัจากท่ีโปแลนด์ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก WTO และ EU ในปี 2547 อุตสาหกรรมโปแลนด์มีการเติบโตจากการ

ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก ในปลายปี 2550 มีบริษัท 327 รายใน
ภาคอุตสาหกรรม Electronics  โดยร้อยละ 5 เป็นบริษทัต่างชาติรายใหญ่ซ่ึงเป็นผูน้ าตลาดสินคา้ Consumer Electronics 
ประเภทต่างๆ  เช่น Dell  Lenovo Telecoms Samsung  LG  Alcatel  Siemens  Panasonics Flextronics LG  Daewoo ฯลฯ 
บริษทัผูน้ าตลาดเหล่าน้ีใช้กลยุทธ์การเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ในโปแลนด์ เพื่อขยายตลาดสู่สหภาพยุโรป 
เน่ืองจากสามารถขจดัปัญหาเร่ืองภาษีน าเขา้ ลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ และมีตน้ทุนการจา้งงานท่ีต ่ากวา่หลายประเทศใน
สหภาพยโุรป แรงงานดา้นอิเล็กทรอนิกส์มีทกัษะสูง ซ่ึงช่วยเพิ่มความมัน่ในให้นกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนสร้างฐานการผลิต
สินคา้ในโปแลนด ์

2. โปแลนดย์งัคงมีการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาดา้นการลงทุนและ
ระบบคมนาคมเพื่อการขนส่ง อีกทั้งยงัไดรั้บเงินสนบัสนุนจากสหภาพยุโรป ในระยะยาวจะช่วยส่งเสริมการขยายตวัของ
ตลาด IT ในช่วงปี 2559-2562 คาดวา่ Real GDP ของโปแลนด์จะเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 4 ต่อปี โดยการบริโภค
ของครัวเรือนท่ีแทจ้ริงมีการเติบโตต่อปีท่ีร้อยละ 3.7 โปแลนด์จึงเป็นประเทศท่ีนักลงทุนซ่ึงสนใจจะสร้างฐานการผลิต
มายงัภูมิภาคยโุรปไม่ควรมองขา้ม 
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