ผลกระทบ COVID-19 ต่ อภาคธุรกิจในประเทศโปแลนด์
Statistics Poland ได้จดั ท ำกำรสำรวจผลกระทบของ COVID-19 ต่ อภำคธุ รกิ จประเภทต่ ำงๆ ใน
ประเทศโปแลนด์ ระหว่ำงช่วงเดือนเมษำยนและพฤษภำคม 2563 โดยกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผูป้ ระกอบกำรที่
ดำเนินธุ รกิจในภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรก่อสร้ำง ภำคกำรค้ำปลีกและส่ ง ภำคกำรคมนำคมและขนส่ ง และ
ภำคธุ รกิ จบริ ก ำรและอำหำร โดยในภำพรวมกว่ำ ร้ อยละ เห็ นว่ำ กำรระบำดของ COVID-19 นั้น ส่ ง ผล
กระทบรุ นแรงต่อธุ รกิจที่ดำเนิ นอยู่ โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรค้ำปลีก และภำคกำรคมนำคมและ
ขนส่ ง โดยในภำคธุ รกิ จทุกประเภทมีผลประกอบกำรลดลงจำกช่ วงก่อนกำรระบำดสู งสุ ดถึงร้ อยละ 70 ใน
ภำคธุ รกิจบริ กำรและอำหำร ทั้งนี้ รำยละเอียดของรำยงำนผลกระทบดังกล่ำวสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลกระทบต่ อภาพรวมของธุรกิจ
ในเดือนพฤษภำคม 2563 ผลกระทบ COVID-19 ต่อภำพรวมของธุ รกิ จประเภทต่ำงๆ ในประเทศ
โปแลนด์สำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
ประเภทธุ รกิจ
ผลกระทบต่อ
กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบ
ภำพรวมของธุ รกิจ
(ร้อยละ)
ภำคบริ กำรและอำหำร
-60.4
ผู ้ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ม ำ ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ ก ลุ่ ม
ผู ้ ป ระ กอบกำ ร ร้ ำ น อำ ห ำ ร รองมำ ไ ด้ แ ก่
ผู ้ ป ระกอบกำรที่ พ ั ก และกลุ่ ม บริ กำรอื่ น ๆ
ตำมลำดับ
ภำคกำรค้ำปลีก
-43.4
ร้ ำนค้ำปลี กเสื้ อผ้ำเครื่ องแต่งกำยและรองเท้ำ อยู่
ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุด
ภำคกำรคมนำคมและขนส่ ง
-39.4
ผู ้ไ ด้ รั บ ผลกระทบมำกที่ สุ ด ได้ แ ก่ บริ ษัท ที่ มี
จำนวนพนักงำนไม่เกิน 50 คน
ภำคกำรก่อสร้ำง
-38.8
ผลกระทบเกิ ดขึ้นมำกที่สุดกับบริ ษทั ขนำดเล็กที่
มีจำนวนพนักงำนไม่เกิน 50 คน ขณะที่บริ ษทั ที่มี
จำนวนพนักงำนเกินกว่ำ 250 คนขึ้นไป ไม่ได้รับ
ผลกระทบมำกนัก
ภำคภำคอุตสำหกรรม
-34.9
ผลกระทบเกิ ดขึ้ นมำกที่ สุดกับผูผ้ ลิ ตเครื่ องแต่ ง
กำย เครื่ องหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่
ผูไ้ ด้รับผลกระทบน้อยที่สุดได้แก่ ผูผ้ ลิตเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

-2ประเภทธุ รกิจ

ภำคกำรค้ำส่ ง
ภำคกำรเงินและกำรประกันภัย

ภำคกำรสื่ อสำรและข้อมูล
สำรสนเทศ

ผลกระทบต่อ
ภำพรวมของธุ รกิจ
(ร้อยละ)
-33.3
-18.8

-12.9

กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบ

ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรเงินได้รับผลกระทบมำกที่สุด
รองมำได้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรประกันภัย และ
ผูบ้ ริ หำรจัดกำรกองทุน
ผูไ้ ด้รับผลกระทบมำกที่สุดได้แก่ ผูป้ ระกอบกำร
publishing activities ขณะที่ ก ลุ่ ม ผูป้ ระกอบกำร
Television programming and broadcasting ได้รับ
ผลบวกจำกกำรระบำดโดยในภำพรวมของธุ รกิ จ
มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4

ขณะที่ขอ้ มูลจำกงำนกำรสำรวจเมื่อเดื อนเมษำยน 2563 (ไม่มีกำรสำรวจในธุ รกิ จภำคกำรสื่ อสำร
และข้อมูลสำรสนเทศ และภำคกำรเงินและกำรประกันภัย) พบว่ำ ภำคธุ รกิจทุกประเภทส่ วนใหญ่ประมำณ
ร้อยละ 40 เห็นว่ำกำรระบำดส่ งผลกระทบอย่ำงรุ นแรงต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจ ภำคอุตสำหกรรม (ร้อยละ 47.2)
ภำคกำรค้ำปลี ก (ร้ อยละ 45.9) ภำคกำรคมนำคมและขนส่ ง (ร้ อยละ 45.3) ภำคธุ รกิ จบริ กำรและอำหำร
(ร้อยละ 41.4) ภำคกำรก่อสร้ำง (ร้อยละ 41.3) และภำคกำรค้ำส่ ง (ร้อยละ 39.3) ตำมลำดับ ขณะที่ภำคธุ รกิจ
บริ กำรและอำหำรเห็ นว่ำกำรระบำดของ COVID-19 สำมำรถส่ งผลต่อควำมมัน่ คงของธุ รกิ จในอนำคตถึง
ร้อยละ 47.5

ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบกำรคำดว่ำหำกสถำนกำรณ์ กำรระบำดยังคงดำเนิ นต่อไป จะส่ งผลให้ธุรกิ จขำด
สภำพคล่ องทำงกำรเงิ น โดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 25 เห็ นว่ำจะสำมำรถดำเนิ นได้ต่อไปเพียงระยะ 2-3 เดื อน
โดยเฉพำะภำคธุ รกิจบริ กำรและอำหำร ขณะที่ในภำคกำรคมนำคมและขนส่ ง และภำคอุตสำหกรรมเห็ นว่ำ
ธุ รกิจของตนสำมำรถเดินอย่ำงต่อเนื่องได้มำกกว่ำ 6 เดือน แม้วำ่ จะยังมีกำรระบำดของ COVID-19

-32. ผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจ
กำรระบำดของ COVID-19 ส่ งผลให้ธุรกิจประเภทต่ำงๆ ต้องมีกำรปรับตัวในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ ง
กว่ำ ร้ อยละ 50 ของทุ ก ประเภทธุ ร กิ จได้มี ก ำรแก้ไ ขปั ญหำเฉพำะหน้ำ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ เพื่ อบรรเทำ
ผลกระทบในช่วงกำรระบำด อย่ำงไรก็ดีพบว่ำเป็ นเพียงปั ญหำที่ไม่ส่งผลกระทบกับธุ รกิ จมำกนัก เช่น กำร
ปรับเวลำกำรทำงำน เป็ นต้น ขณะกำรจ้ำงงำนและกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล เป็ นสิ่ งที่ธุรกิจทุก
ประเภทให้ควำมสำคัญโดยมีกำรจัดให้พนักงำนสำมำรถทำงำนจำกที่บำ้ นโดยไม่ตอ้ งเข้ำมำที่สำนักงำน ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของธุ รกิจนั้น โดยภำคกำรค้ำส่ ง (ร้อยละ 34.5) ภำคกำรคมนำคมและขนส่ ง (ร้อยละ 21.6)
ภำคอุตสำหกรรม (ร้ อยละ 16.7) ภำคกำรค้ำปลี ก (ร้ อยละ 16) ภำคธุ รกิ จบริ กำรและอำหำร (ร้อยละ 12.5)
และภำคกำรก่อสร้ำง (ร้อยละ 11.9) ตำมลำดับ
3. ผลกระทบต่ อรายได้
ข้อมูลจำกกำรสำรวจเมื่อเดื อนเมษำยน 2563 พบว่ำภำยหลังกำรระบำดของ COVID-19 ภำคธุ รกิจ
บริ กำรและอำหำรได้รับผลกระทบมำกที่สุดโดยมีรำยได้ลดลงร้อยละ 71.8 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อนกำร
ระบำด รองมำได้แก่ ภำคกำรคมนำคมและขนส่ ง (ลดลงร้อยละ 35.2) ภำคกำรค้ำปลีก (ลดลงร้อยละ 28.7)
ภำคกำรก่อสร้ ำง (ลดลงร้อยละ 26.7) ภำคอุตสำหกรรม (ลดลงร้อยละ 23.5) และภำคกำรค้ำส่ ง (ลดลงร้ อยละ
21.7) ตำมลำดับ ขณะที่จำนวนกำรสั่งซื้ อจำกคู่คำ้ มีกำรปรับตัวลดลงเช่นกัน
ความเห็น/ข้ อสั งเกต
1. การระบาดของ COVID-19 ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมทางเศรษฐกิ จของโปแลนด์ โดย
คาดว่าผลกระทบจากการระบาดจะส่ งผลให้ GDP ของประเทศในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้ อยละ 3.4 ทั้งนี้
ภาคธุ รกิ จที่ได้รับผลกระทบในลาดับต้นๆ ได้แก่ ภำคบริ กำรและอำหำร และภำคค้ำปลีก โดยเป็ นผลจำก
มำตรกำรป้ องกันที่รัฐบำลได้ประกำศใช้บงั คับ อำทิเช่น กำรปิ ดพรมแดน กำรระงับเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ
กำรปิ ดบริ กำรสถำนที่ ต่ำงๆ เช่ น ห้ำงสรรพสิ นค้ำ ร้ ำนค้ำ ร้ ำนอำหำร และโรงแรม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
โปแลนด์ถือเป็ นประเทศที่มีการหดตัวทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดในสหภาพยุโรป โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัว
อีกครั้งในปี 2564 ซึ่ งคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1
2. รัฐบาลโปแลนด์ได้ดาเนิ นการออกมาตรการเมื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคธุ รกิจ
ในระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศใช้มาตรการผ่อนปรนทางการเงิน Quantitative Easing (QE)
เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กบั ธนาคารกลางและธนาคารพาณิ ชย์ การออกมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการใน
กลุ่ ม Micro Enterprise และ SMEs ภายใต้ง บประมาณกว่ า 16 พัน ล้า นยู โ ร และโปแลนด์ ย งั ได้รั บ เงิ น
สนับสนุนจาก European Commission จานวน 7.4 พันล้านยูโร เพื่อใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่
ระบาดอีกด้วย

-43. ผูป้ ระกอบกำรโปแลนด์ได้มีกำรปรับตัวทั้งในด้ำนกำรบริ กำรจัดกำรและกำรสร้ำงสภำพคล่องใน
กำรดำเนินธุ รกิจในช่วงกำรระบำดของ COVID-19 โดยเฉพำะกำรปรับตัวเข้ำสู่ กำรให้บริ กำรระบบออนไลน์
และ E-commerce ซึ่ งในช่วง 3 เดือนของกำรระบำดเพิ่มขึ้นกว่ำ 1,700 รำย ขณะที่ทำงด้ำนผูบ้ ริ โภคก็มีกำร
จับ จ่ ำ ยใช้ส อยและซื้ อสิ นค้ำ ผ่ำ นระบบออนไลน์ เพิ่ ม ขึ้ นกว่ำ ร้ อยละ 60 ส่ ง ผลให้ตลำด E-commerce ใน
โปแลนด์มีทิศทำงขยำยตัวเพิม่ ขึ้นในอนำคต
4. กำรเดินทำงเพื่อเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศอำจประสบปั ญหำติดขัดในช่วงของกำรระบำดของ
COVID-19 และอำจรวมไปถึงระยะเวลำภำยหลังกำรระบำด โดยเฉพำะกำรเดินทำงจำกเอเชียเข้ำสู่ สหภำพ
ยุโรป ดัง นั้นกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศเพื่ อช่ วยในกำรดำเนิ น ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบกำรไทย ทั้ง กำร
ติดต่อสื่ อสำรเพื่อเจรจำกำรค้ำ และกำรปรับโครงสร้ำงของธุ รกิ จสู่ กำรค้ำออนไลน์ขำ้ มพรมแดนจะช่ วยให้
กำรค้ำระหว่ำงประเทศสำมำรถดำเนินไปในช่วงเวลำดังกล่ำว
-----------------------------------------------สำนักงำนส่ งเสริ มกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุ งวอร์ ซอ
มิถุนำยน 2563
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