จับตาทิศทางเศรษฐกิจโปแลนด์ ในปี 2560
1. ภาพรวม
ในปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจโปแลนด์จะเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยคาดว่า GDP จะเติบโตร้อยละ
3.4 ซึ่ งเป็ นอัตราที่ สูงกว่าปี ที่ ผ่านมาซึ่ ง Real GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 3.1โดยแรงขับเคลื่ อนทาง
เศรษฐกิ จยังคงมาจากการบริ โภคของภาคครัวเรื อนเป็ นหลัก โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากรายได้เพิ่มขึ้น
ของประชากร ทั้งนี้ การลงทุนที่ค่อนข้างจากัดในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเนื่ องจากการดาเนิน
โครงการต่ า งๆ โดยใช้เ งิ น อุ ด หนุ น ของสหภาพยุโ รป (EU’s Assistance for Structural Reforms and
Cohesion Process) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐที่ลดลงเล็กน้อย
ในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2560-2561
2. GDP/การบริโภคของภาคครัวเรื อน
ในปี 2559 Real GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าร้ อยละ 3.1 และคาดว่าในปี 2560 และปี
2561 อัตราการขยายตัวของ GDP จะอยู่ที่ร้อยละ 3.4 และ 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากประมาณการ
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริ โภคของภาคครัวเรื อนที่ยงั คงเป็ นตัวขับเคลื่อนหลักในปี 2559 และ
ปี 2560 ทั้งนี้ ตลาดแรงงานมีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการว่างงานยังคงลดลงอย่างต่อเนื่ อง
โดยในปี 2559 อยู่ที่ ร้ อ ยละ 6.2 และคาดว่า ในปี 2560-2561 จะอยู่ที่ ร้ อ ยละ 5.6 และ 4.7 ตามล าดับ
ประกอบกับนโยบาย 500+ ซึ่ งเป็ นการจ่ายเงินอุดหนุ นแก่ครอบครัวชาวโปแลนด์ที่มีบุตรแต่มีรายได้ต่า
ปั จจัยเหล่านี้ถือเป็ นปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้และกาลังซื้ อของภาคครัวเรื อนเพิ่มขึ้น
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3. การลงทุน
ในช่ วงไตรมาสแรกของปี 2559 มูลค่าการลงทุนลดลงจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ
0.1 และในช่วงไตรมาสที่ 2 การลงทุนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ดี การส่ งออกที่ขยายตัวได้ช่วย
ให้การเติบโตของ GDP ในช่วงดังกล่าวขยายตัวร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 สาเหตุสาคัญที่
ทาให้การลงทุนหดตัวเนื่ องจากความล่าช้าในการเริ่ มดาเนิ นโครงการที่ได้รับเงิ นอุดหนุ นจากสหภาพ
ยุโรป ประกอบกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานที่กากับดู แลโดยภาครัฐลดลงภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงปลายปี 2558 อย่างไรก็ดี การลงทุนได้ฟ้ื นตัวในช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึง
ปี 2560 เนื่ องจากหลายโครงการภายใต้งบอุดหนุ นของสหภาพยุโรปอยู่ในขั้นตอนการเริ่ มดาเนิ นการ
แล้ว นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติม ได้แก่ ความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น การ
ขยายตัวของการส่ งออก อัตราดอกเบี้ยที่ต่า และผลกาไรของผูป้ ระกอบการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปั จจัยที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคต คือ ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
4. การส่ งออก
การส่ งออกของโปแลนด์คาดว่าจะยังคงเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยสนับสนุ นทางด้าน
ความสามารถในการแข่ง ขัน ของต้นทุ นการผลิ ต (Cost Competitiveness) จากค่าจ้างแรงงานที่ อ ยู่ใ น
ระดับต่ า ประกอบกับค่าเงิ นท้องถิ่ นอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงิ นสกุลหลัก เช่ น เหรี ยญสหรัฐฯ และ
ยูโร รวมถึงอุปสงค์ภายนอกประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การส่ งออกสุ ทธิ ในปี 2560
และปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวเพียงเล็กน้อ ย เนื่ องจากคาดว่าความต้องการนาเข้า น้ ามันเชื้ อเพลิ ง มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศที่ขยายตัว
5. อัตราเงินเฟ้ อ
ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะปรากฏ โดยในปี 2559 ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคลดลงร้อยละ 0.2 จากปี
ก่ อนหน้า แต่ในปี 2560 ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะเพิ่มเป็ นร้ อยละ 1.3 และเพิ่มอย่างต่อเนื่ องเป็ น
ร้อยละ 1.8 ในปี 2561
6. การจ้ างงาน
ค่าจ้างแรงงานมี แนวโน้ม เพิ่มขึ้ นในระดับ ต่ า แต่อตั ราการว่างงานลดลงอย่างต่ อเนื่ อง ทั้งนี้
ตลาดแรงงานมีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการว่างงานลดต่าลงกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2557 และ
ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2559 อยูท่ ี่ร้อยละ 6.2 และคาดว่าในปี 2560-2561 จะอยูท่ ี่ร้อยละ 5.6
และ 4.7 ตามล าดับ ส่ ว นหนึ่ งเป็ นเพราะนโยบายการลดจ านวนของประชากรวัย ท างานลงตาม
การกาหนดเกณฑ์การเกษียณอายุใหม่จากเดิ มที่ 67 ปี มาอยู่ที่ 65 ปี และ 60 ปี สาหรับชายและหญิง
ตามลาดับ โดยจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
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7. ปัจจัยบวกและลบต่ อภาวะเศรษฐกิจ
จากการคาดการณ์ในระดับมหภาค ปั จจัยเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจของโปแลนด์ ได้แก่
ความไม่แน่นอนและชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจ เช่น มาตรการการเก็บภาษีและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ
บทบาทของรัฐวิสาหกิ จ รวมถึ งประสิ ทธิ ภาพในการออกกฎหมาย ในขณะที่ การลงทุนของทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีแนวโน้มจะสู งกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ถือเป็ นปั จจัยบวกที่ช่วยลดผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ยง
ดังกล่าว
8. การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ
ในปี 2559 การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐได้ลดต่าลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 2.4 ของ GDP ซึ่ งเป็ น
ตัวเลขที่ ต่ า สุ ดนับ แต่ ปี 2550 โดยปั จจัย สนับสนุ นมาจากรายได้ของภาครั ฐในการขายคลื่ นความถี่
โทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ดีในปี 2560 และปี 2561 คาดว่า การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ จะเพิ่มขึ้น
เป็ นร้อยละ 3.0 และร้อยละ 3.1 ของ GDP ตามลาดับ เนื่องจากภาระของรัฐบาลในการจ่ายเงินอุ ดหนุ น
แก่ครอบครัวชาวโปแลนด์ภายใต้นโยบาย 500+ และแผนการลดอายุเกษียณของภาคแรงงานในประเทศ
แม้วา่ จะมีรายรับของภาครัฐจากการเรี ยกเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นและเงินบริ จาคเพื่อสังคมต่างๆ
9. หนีภ้ าครัฐ
สัดส่ วนหนี้ ภาครั ฐต่อ GDP คาดว่าจะเพิ่มขึ้ นจากร้ อยละ 51 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 56 ในปี
2561 อย่างไรก็ดี ตัวเลขการคาดการณ์อาจมีความคลาดเคลื่อนได้เนื่ องจากภาวะหนี้ ดงั กล่าวเป็ นสกุลเงิน
ต่างชาติซ่ ึ งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในแต่ละช่วงจะมีบทบาทสาคัญต่อภาระหนี้สินฯ
10. ผลกระทบจาก Brexit
10.1 ในภาพรวม Brexit ของสหราชอาณาจักรจะส่ งผลให้โปแลนด์สูญเสี ยพันธมิตรที่มีอิทธิ พล
อย่างมากในสหภาพยุโรป ทั้งในมุมมองของตลาดการค้าและในด้านมาตรการคว่าบาตรทางการค้าต่อ
รัสเซีย
10.2 การค้ากับสหราชอาณาจักรย่อมได้รับผลกระทบจาก Brexit เนื่องจากเรื่ องของภาษีนาเข้า
ในการค้าระหว่างกัน โดยสหราชอาณาจักรถื อเป็ นตลาดส่ งออกสาคัญของโปแลนด์คิดเป็ นมูลค่ากว่า
12,000 ล้านยูโรต่อปี
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10.3 Brexit ส่ งผลกระทบต่อชาวโปแลนด์ซ่ ึ งทางานอยูใ่ นสหราชอาณาจักร โดยนับแต่โปแลนด์
เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กสหภาพยุโรปเมื่อปี 2547 ชาวโปแลนด์ประมาณ 2 ล้านคนได้ไปหางานทาในสหราช
อาณาจักรเนื่องจากรายได้ที่สูงกว่าในประเทศประมาณ 4 เท่า โดยปั จจุบนั คาดว่ามีชาวโปแลนด์ประมาณ
850,000 คนที่ อาศัย อยู่ใ นสหราอาณาจัก ร ซึ่ ง ถื อว่า มี จานวนมากที่ สุ ดในพลเมื อ งกลุ่ ม Non-British
Nationality โดย National Bank ของโปแลนด์ ป ระเมิ น ว่ า กลุ่ ม คนดัง กล่ า วส่ ง เงิ น กลับ บ้า นมากกว่ า
1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี
10.4 Brexit ยังทาให้เกิดความไม่แน่นอนสาหรับชาวโปแลนด์ที่อาศัยในสหราชอาณาจักรน้อย
กว่า 5 ปี ซึ่ งตามกฎหมายต้องยื่นขออนุ ญาตให้มีถิ่นพานักถาวร โดย Brexit ทาให้สหราชอาณาจักรต้อง
เจรจาตกลงความสัมพันธ์ ในหลายมิติกบั สหภาพยุโรปในอนาคต ซึ่ งรวมถึงประเด็นการขอใบอนุ ญาต
ทางาน (Work Permits) และการขอ Visa เข้าประเทศ
Key Economic Indicators ของโปแลนด์

ความเห็น/ข้อสังเกต
1. การที่ European Commission คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจของโปแลนด์ยงั คงขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ในช่วงปี 2560 และปี 2561 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศส่ วนหนึ่ งเกิ ด
จากเงิ นสนับสนุ นของสหภาพยุโรปต่อโปแลนด์ในด้านต่างๆ นอกเหนื อไปจากประมาณการผลผลิ ต
และการส่ งออกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริ โภคของภาคครัวเรื อนที่ขยายตัวตามรายได้และกาลังซื้ อที่
เพิ่มขึ้น
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2. รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้อานาจซื้ อของชาวโปแลนด์โดยรวมสู งขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ กระตุน้
ให้ผบู ้ ริ โภคท้องถิ่นเกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ท้ งั จากสิ นค้าและบริ การที่ผลิตในประเทศและนาเข้า
3. โปแลนด์ ส ามารถที่ จ ะใช้ ก ารค้า ระหว่า งประเทศเป็ นปั จ จัย สนับ สนุ น การขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ ง ดังจะเห็นได้จากภาวะเกินดุลการค้าที่เริ่ มเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 และต่อเนื่ องมาถึง
ปี 2559 ซึ่ งต่ า งจากช่ ว งก่ อ นหน้ า ซึ่ งโปแลนด์ ป ระสบภาวะขาดดุ ล การค้า ระหว่ า งประเทศ โดย
ความสามารถในการแข่ง ขันของต้นทุ นการผลิ ต (Cost Competitiveness) จากค่าจ้างแรงงานที่ อ ยู่ใ น
ระดับต่า ประกอบกับค่าเงินท้องถิ่นอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เป็ นปัจจัยสนับสนุนให้การ
ส่ งออกขยายตัวอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. ในปี 2560 รัฐบาลโปแลนด์มีแผนที่ จะเปิ ดสานักงานเพื่อส่ งเสริ มการค้าและการลงทุ นใน
ต่างประเทศรวม 60 แห่ง โดยทางการโปแลนด์คาดหวังว่าสานักงานฯ จะเป็ นกลไกที่ช่วยส่ งเสริ มโอกาส
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
5. ประเด็ น ส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบทางเศรษฐกิ จ เช่ น มาตรการการจัด เก็ บ ภาษี การให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ต่า งๆ การก าหนดความชัดเจนของบทบาทรั ฐวิสาหกิ จ รวมถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพในการออก
กฎหมายถื อเป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของเศรษฐกิ จโปแลนด์ที่ตอ้ งจับตามองใน
อนาคต
สานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งวอร์ ซอ
มกราคม 2560
ที่มา
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