
จับตาทศิทางเศรษฐกจิโปแลนด์ในปี 2560 
 

1. ภาพรวม 
 ในปี 2560 คาดวา่เศรษฐกิจโปแลนด์จะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยคาดวา่ GDP จะเติบโตร้อยละ 
3.4 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมาซ่ึง Real GDP ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1โดยแรงขบัเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจยงัคงมาจากการบริโภคของภาคครัวเรือนเป็นหลกั โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากรายไดเ้พิ่มข้ึน
ของประชากร ทั้งน้ี การลงทุนท่ีค่อนขา้งจ ากดัในปี 2559 มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัเน่ืองจากการด าเนิน
โครงการต่างๆ โดยใช้เงินอุดหนุนของสหภาพยุโรป  (EU’s Assistance for Structural Reforms and 
Cohesion Process) มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐท่ีลดลงเล็กนอ้ย
ในปี 2559 มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนในปี 2560-2561 
 

2. GDP/การบริโภคของภาคครัวเรือน 
 ในปี 2559 Real GDP ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.1 และคาดว่าในปี 2560 และปี
2561 อตัราการขยายตวัของ GDP จะอยู่ท่ีร้อยละ 3.4 และ 3.2 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากประมาณการ
ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัการบริโภคของภาคครัวเรือนท่ียงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัในปี 2559 และ
ปี 2560 ทั้งน้ี ตลาดแรงงานมีการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้อตัราการว่างงานยงัคงลดลงอย่างต่อเน่ือง 
โดยในปี 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 6.2 และคาดว่าในปี 2560-2561 จะอยู่ท่ีร้อยละ 5.6 และ 4.7 ตามล าดับ 
ประกอบกบันโยบาย 500+ ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวชาวโปแลนด์ท่ีมีบุตรแต่มีรายไดต้  ่า 
ปัจจยัเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหร้ายไดแ้ละก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
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3. การลงทุน 
 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 มูลค่าการลงทุนลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าร้อยละ 
0.1 และในช่วงไตรมาสท่ี 2 การลงทุนยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ดี การส่งออกท่ีขยายตวัไดช่้วย
ให้การเติบโตของ GDP ในช่วงดงักล่าวขยายตวัร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 สาเหตุส าคญัท่ี
ท าให้การลงทุนหดตวัเน่ืองจากความล่าช้าในการเร่ิมด าเนินโครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากสหภาพ
ยุโรป ประกอบกบัการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลโดยภาครัฐลดลงภายหลงัการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลในช่วงปลายปี 2558 อยา่งไรก็ดี การลงทุนไดฟ้ื้นตวัในช่วงปลายปี 2559 ต่อเน่ืองถึง
ปี 2560 เน่ืองจากหลายโครงการภายใตง้บอุดหนุนของสหภาพยุโรปอยู่ในขั้นตอนการเร่ิมด าเนินการ
แลว้ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัสนบัสนุนการลงทุนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน การ
ขยายตวัของการส่งออก อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า และผลก าไรของผูป้ระกอบการท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคต คือ ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล  
 

4. การส่งออก 
 การส่งออกของโปแลนด์คาดว่าจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัสนับสนุนทางดา้น
ความสามารถในการแข่งขนัของต้นทุนการผลิต (Cost Competitiveness) จากค่าจา้งแรงงานท่ีอยู่ใน
ระดบัต ่า ประกอบกบัค่าเงินทอ้งถ่ินอ่อนค่าลงมากเม่ือเทียบกบัเงินสกุลหลกั เช่น เหรียญสหรัฐฯ และ    
ยโูร รวมถึงอุปสงคภ์ายนอกประเทศท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ดี การส่งออกสุทธิในปี 2560 
และปี 2561 มีแนวโน้มขยายตวัเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากคาดว่าความต้องการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการใชใ้นประเทศท่ีขยายตวั 
 

5. อตัราเงินเฟ้อ 
 ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโนม้ท่ีจะปรากฏ โดยในปี 2559 ดชันีราคาผูบ้ริโภคลดลงร้อยละ 0.2 จากปี
ก่อนหน้า แต่ในปี 2560 ดชันีราคาผูบ้ริโภคคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 1.3 และเพิ่มอย่างต่อเน่ืองเป็น    
ร้อยละ 1.8   ในปี 2561  
 

6. การจ้างงาน 
 ค่าจา้งแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในระดบัต ่า แต่อตัราการว่างงานลดลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี 
ตลาดแรงงานมีการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราการวา่งงานลดต ่าลงกวา่ร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2557 และ
ยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 6.2 และคาดวา่ในปี 2560-2561 จะอยูท่ี่ร้อยละ 5.6 
และ 4.7 ตามล าดับ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะนโยบายการลดจ านวนของประชากรวยัท างานลงตาม              
การก าหนดเกณฑ์การเกษียณอายุใหม่จากเดิมท่ี 67 ปี มาอยู่ท่ี  65 ปี และ 60 ปี ส าหรับชายและหญิง 
ตามล าดบั โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป    
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7. ปัจจัยบวกและลบต่อภาวะเศรษฐกจิ 
จากการคาดการณ์ในระดบัมหภาค ปัจจยัเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัภาวะเศรษฐกิจของโปแลนด ์ไดแ้ก่ 

ความไม่แน่นอนและชดัเจนของนโยบายเศรษฐกิจ เช่น มาตรการการเก็บภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
บทบาทของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงประสิทธิภาพในการออกกฎหมาย ในขณะท่ี การลงทุนของทั้งภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีแนวโนม้จะสูงกวา่ท่ีไดค้าดการณ์ไวถื้อเป็นปัจจยับวกท่ีช่วยลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง
ดงักล่าว 
 

8. การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ 
ในปี 2559 การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐไดล้ดต ่าลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 2.4 ของ GDP ซ่ึงเป็น

ตวัเลขท่ีต ่าสุดนับแต่ปี 2550 โดยปัจจยัสนับสนุนมาจากรายได้ของภาครัฐในการขายคล่ืนความถ่ี
โทรศพัทมื์อถือ อยา่งไรก็ดีในปี 2560 และปี 2561 คาดวา่ การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐจะเพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 3.0 และร้อยละ 3.1 ของ GDP ตามล าดบั เน่ืองจากภาระของรัฐบาลในการจ่ายเงินอุดหนุน
แก่ครอบครัวชาวโปแลนด์ภายใตน้โยบาย 500+ และแผนการลดอายเุกษียณของภาคแรงงานในประเทศ 
แมว้า่จะมีรายรับของภาครัฐจากการเรียกเก็บภาษีท่ีเพิ่มข้ึนและเงินบริจาคเพื่อสังคมต่างๆ  
 

9. หนีภ้าครัฐ 
สัดส่วนหน้ีภาครัฐต่อ GDP คาดว่าจะเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 56 ในปี 

2561 อยา่งไรก็ดี ตวัเลขการคาดการณ์อาจมีความคลาดเคล่ือนไดเ้น่ืองจากภาวะหน้ีดงักล่าวเป็นสกุลเงิน
ต่างชาติซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศในแต่ละช่วงจะมีบทบาทส าคญัต่อภาระหน้ีสินฯ 

  
10. ผลกระทบจาก Brexit 

10.1 ในภาพรวม Brexit ของสหราชอาณาจกัรจะส่งผลให้โปแลนดสู์ญเสียพนัธมิตรท่ีมีอิทธิพล
อย่างมากในสหภาพยุโรป ทั้งในมุมมองของตลาดการคา้และในดา้นมาตรการคว  ่าบาตรทางการคา้ต่อ
รัสเซีย 

10.2 การคา้กบัสหราชอาณาจกัรยอ่มไดรั้บผลกระทบจาก Brexit เน่ืองจากเร่ืองของภาษีน าเขา้
ในการคา้ระหว่างกนั โดยสหราชอาณาจกัรถือเป็นตลาดส่งออกส าคญัของโปแลนด์คิดเป็นมูลค่ากว่า 
12,000 ลา้นยโูรต่อปี 
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10.3 Brexit ส่งผลกระทบต่อชาวโปแลนดซ่ึ์งท างานอยูใ่นสหราชอาณาจกัร โดยนบัแต่โปแลนด์
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเม่ือปี 2547 ชาวโปแลนดป์ระมาณ 2 ลา้นคนไดไ้ปหางานท าในสหราช
อาณาจกัรเน่ืองจากรายไดท่ี้สูงกวา่ในประเทศประมาณ 4 เท่า โดยปัจจุบนัคาดวา่มีชาวโปแลนดป์ระมาณ  
850,000 คนท่ีอาศยัอยู่ในสหราอาณาจกัร ซ่ึงถือว่ามีจ  านวนมากท่ีสุดในพลเมืองกลุ่ม Non-British 
Nationality โดย National Bank ของโปแลนด์ประเมินว่ากลุ่มคนดังกล่าวส่งเงินกลับบ้านมากกว่า                  
1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี  

10.4 Brexit ยงัท าให้เกิดความไม่แน่นอนส าหรับชาวโปแลนด์ท่ีอาศยัในสหราชอาณาจกัรนอ้ย
กวา่ 5 ปี ซ่ึงตามกฎหมายตอ้งยื่นขออนุญาตให้มีถ่ินพ านกัถาวร โดย Brexit ท าให้สหราชอาณาจกัรตอ้ง
เจรจาตกลงความสัมพนัธ์ในหลายมิติกบัสหภาพยุโรปในอนาคต ซ่ึงรวมถึงประเด็นการขอใบอนุญาต
ท างาน (Work Permits) และการขอ Visa เขา้ประเทศ 

 
Key Economic Indicators ของโปแลนด์ 

 
 
ความเห็น/ขอ้สังเกต 
1. การท่ี European Commission คาดการณ์วา่เศรษฐกิจของโปแลนดย์งัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 ในช่วงปี 2560 และปี 2561 แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนหน่ึงเกิด
จากเงินสนบัสนุนของสหภาพยุโรปต่อโปแลนด์ในดา้นต่างๆ นอกเหนือไปจากประมาณการผลผลิต
และการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัการบริโภคของภาคครัวเรือนท่ีขยายตวัตามรายไดแ้ละก าลงัซ้ือท่ี
เพิ่มข้ึน 
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2. รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนส่งผลให้อ านาจซ้ือของชาวโปแลนด์โดยรวมสูงข้ึน จึงมีแนวโน้มท่ีกระตุน้
ใหผู้บ้ริโภคทอ้งถ่ินเกิดการใชจ่้ายเพิ่มข้ึนไดท้ั้งจากสินคา้และบริการท่ีผลิตในประเทศและน าเขา้ 

3. โปแลนด์สามารถท่ีจะใช้การค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง ดงัจะเห็นไดจ้ากภาวะเกินดุลการคา้ท่ีเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือปี 2558 และต่อเน่ืองมาถึง
ปี 2559 ซ่ึงต่างจากช่วงก่อนหน้าซ่ึงโปแลนด์ประสบภาวะขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ โดย
ความสามารถในการแข่งขนัของต้นทุนการผลิต (Cost Competitiveness) จากค่าจา้งแรงงานท่ีอยู่ใน
ระดบัต ่า ประกอบกบัค่าเงินทอ้งถ่ินอ่อนค่าลงมากเม่ือเทียบกบัเงินสกุลหลกั เป็นปัจจยัสนบัสนุนให้การ
ส่งออกขยายตวัอยา่งเป็นรูปธรรม 

4. ในปี 2560 รัฐบาลโปแลนด์มีแผนท่ีจะเปิดส านกังานเพื่อส่งเสริมการคา้และการลงทุนใน
ต่างประเทศรวม 60 แห่ง โดยทางการโปแลนดค์าดหวงัวา่ส านกังานฯ จะเป็นกลไกท่ีช่วยส่งเสริมโอกาส
การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

5. ประเด็นส าคัญท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น มาตรการการจัดเก็บภาษี การให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การก าหนดความชัดเจนของบทบาทรัฐวิสาหกิจ รวมถึงประสิทธิภาพในการออก
กฎหมายถือเป็นปัจจยัเส่ียงส าหรับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจโปแลนด์ท่ีตอ้งจบัตามองใน
อนาคต  
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