
 
ผลกระทบ COVID-19 ต่อภาคธุรกจิในประเทศโปแลนด์ 

 
Statistics Poland ได้จดัท ำกำรส ำรวจผลกระทบของ COVID-19 ต่อภำคธุรกิจประเภทต่ำงๆ ใน

ประเทศโปแลนด์ ระหวำ่งช่วงเดือนเมษำยนและพฤษภำคม 2563 โดยกลุ่มตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรท่ี
ด ำเนินธุรกิจในภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรก่อสร้ำง ภำคกำรคำ้ปลีกและส่ง ภำคกำรคมนำคมและขนส่ง และ
ภำคธุรกิจบริกำรและอำหำร โดยในภำพรวมกว่ำร้อยละ  เห็นว่ำกำรระบำดของ COVID-19 นั้น ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อธุรกิจท่ีด ำเนินอยู ่โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรคำ้ปลีก และภำคกำรคมนำคมและ
ขนส่ง โดยในภำคธุรกิจทุกประเภทมีผลประกอบกำรลดลงจำกช่วงก่อนกำรระบำดสูงสุดถึงร้อยละ 70 ใน
ภำคธุรกิจบริกำรและอำหำร ทั้งน้ี รำยละเอียดของรำยงำนผลกระทบดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกจิ 
 ในเดือนพฤษภำคม 2563 ผลกระทบ COVID-19 ต่อภำพรวมของธุรกิจประเภทต่ำงๆ ในประเทศ
โปแลนดส์ำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

ประเภทธุรกิจ ผลกระทบต่อ
ภำพรวมของธุรกิจ 

(ร้อยละ) 

กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

ภำคบริกำรและอำหำร -60.4 ผู ้ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ม ำ ก ท่ี สุ ด ไ ด้ แ ก่ ก ลุ่ ม
ผู ้ป ระกอบกำ ร ร้ ำนอำห ำ ร  รองมำ ได้แ ก่
ผู ้ประกอบกำร ท่ีพัก  และก ลุ่มบริกำร อ่ืนๆ 
ตำมล ำดบั 

ภำคกำรคำ้ปลีก -43.4 ร้ำนคำ้ปลีกเส้ือผำ้เคร่ืองแต่งกำยและรองเทำ้อยู่
ในกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบมำกท่ีสุด 

ภำคกำรคมนำคมและขนส่ง -39.4 ผู ้ได้รับผลกระทบมำกท่ีสุดได้แก่ บริษัทท่ีมี
จ  ำนวนพนกังำนไม่เกิน 50 คน 

ภำคกำรก่อสร้ำง -38.8 ผลกระทบเกิดข้ึนมำกท่ีสุดกบับริษทัขนำดเล็กท่ี
มีจ  ำนวนพนกังำนไม่เกิน 50 คน ขณะท่ีบริษทัท่ีมี
จ  ำนวนพนกังำนเกินกวำ่ 250 คนข้ึนไป ไม่ไดรั้บ
ผลกระทบมำกนกั 

ภำคภำคอุตสำหกรรม -34.9 ผลกระทบเกิดข้ึนมำกท่ีสุดกบัผูผ้ลิตเคร่ืองแต่ง
กำย เคร่ืองหนงั และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขณะท่ี
ผูไ้ดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเวชภณัฑ์
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์
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ประเภทธุรกิจ ผลกระทบต่อ
ภำพรวมของธุรกิจ 

(ร้อยละ) 

กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

ภำคกำรคำ้ส่ง -33.3 - 
ภำคกำรเงินและกำรประกนัภยั -18.8 ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรเงินไดรั้บผลกระทบมำกท่ีสุด 

รองมำไดแ้ก่ผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรประกนัภยั และ
ผูบ้ริหำรจดักำรกองทุน 

ภำคกำรส่ือสำรและขอ้มูล
สำรสนเทศ 

-12.9 ผูไ้ดรั้บผลกระทบมำกท่ีสุดไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำร 
publishing activities ขณะท่ีกลุ่มผูป้ระกอบกำร 
Television programming and broadcasting ไดรั้บ
ผลบวกจำกกำรระบำดโดยในภำพรวมของธุรกิจ
มีกำรขยำยตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.4 

 ขณะท่ีขอ้มูลจำกงำนกำรส ำรวจเม่ือเดือนเมษำยน 2563 (ไม่มีกำรส ำรวจในธุรกิจภำคกำรส่ือสำร
และขอ้มูลสำรสนเทศ และภำคกำรเงินและกำรประกนัภยั) พบวำ่ ภำคธุรกิจทุกประเภทส่วนใหญ่ประมำณ
ร้อยละ 40 เห็นวำ่กำรระบำดส่งผลกระทบอยำ่งรุนแรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม (ร้อยละ 47.2) 
ภำคกำรคำ้ปลีก (ร้อยละ 45.9) ภำคกำรคมนำคมและขนส่ง (ร้อยละ 45.3) ภำคธุรกิจบริกำรและอำหำร  
(ร้อยละ 41.4) ภำคกำรก่อสร้ำง (ร้อยละ 41.3) และภำคกำรคำ้ส่ง (ร้อยละ 39.3) ตำมล ำดบั ขณะท่ีภำคธุรกิจ
บริกำรและอำหำรเห็นว่ำกำรระบำดของ COVID-19 สำมำรถส่งผลต่อควำมมัน่คงของธุรกิจในอนำคตถึง
ร้อยละ 47.5 

 
 

 ทั้งน้ี ผูป้ระกอบกำรคำดว่ำหำกสถำนกำรณ์กำรระบำดยงัคงด ำเนินต่อไป จะส่งผลให้ธุรกิจขำด
สภำพคล่องทำงกำรเงิน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 25 เห็นว่ำจะสำมำรถด ำเนินได้ต่อไปเพียงระยะ 2-3 เดือน 
โดยเฉพำะภำคธุรกิจบริกำรและอำหำร ขณะท่ีในภำคกำรคมนำคมและขนส่ง และภำคอุตสำหกรรมเห็นว่ำ
ธุรกิจของตนสำมำรถเดินอยำ่งต่อเน่ืองไดม้ำกกวำ่ 6 เดือน แมว้ำ่จะยงัมีกำรระบำดของ COVID-19 
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2. ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
 กำรระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจประเภทต่ำงๆ ตอ้งมีกำรปรับตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึง
กว่ำร้อยละ 50 ของทุกประเภทธุรกิจได้มีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อบรรเทำ
ผลกระทบในช่วงกำรระบำด อยำ่งไรก็ดีพบวำ่เป็นเพียงปัญหำท่ีไม่ส่งผลกระทบกบัธุรกิจมำกนกั เช่น กำร
ปรับเวลำกำรท ำงำน เป็นตน้ ขณะกำรจำ้งงำนและกำรบริหำรจดักำรดำ้นทรัพยำกรบุคคล เป็นส่ิงท่ีธุรกิจทุก
ประเภทใหค้วำมส ำคญัโดยมีกำรจดัใหพ้นกังำนสำมำรถท ำงำนจำกท่ีบำ้นโดยไม่ตอ้งเขำ้มำท่ีส ำนกังำน ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจนั้น โดยภำคกำรคำ้ส่ง (ร้อยละ 34.5) ภำคกำรคมนำคมและขนส่ง (ร้อยละ 21.6) 
ภำคอุตสำหกรรม (ร้อยละ 16.7) ภำคกำรคำ้ปลีก (ร้อยละ 16) ภำคธุรกิจบริกำรและอำหำร (ร้อยละ 12.5) 
และภำคกำรก่อสร้ำง (ร้อยละ 11.9) ตำมล ำดบั 

3. ผลกระทบต่อรายได้ 
 ขอ้มูลจำกกำรส ำรวจเม่ือเดือนเมษำยน 2563 พบว่ำภำยหลงักำรระบำดของ COVID-19 ภำคธุรกิจ
บริกำรและอำหำรไดรั้บผลกระทบมำกท่ีสุดโดยมีรำยไดล้ดลงร้อยละ 71.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงก่อนกำร
ระบำด รองมำไดแ้ก่ ภำคกำรคมนำคมและขนส่ง (ลดลงร้อยละ 35.2) ภำคกำรคำ้ปลีก (ลดลงร้อยละ 28.7) 
ภำคกำรก่อสร้ำง (ลดลงร้อยละ 26.7) ภำคอุตสำหกรรม (ลดลงร้อยละ 23.5)  และภำคกำรคำ้ส่ง (ลดลงร้อยละ 
21.7) ตำมล ำดบั ขณะท่ีจ ำนวนกำรสั่งซ้ือจำกคู่คำ้มีกำรปรับตวัลดลงเช่นกนั 

ความเห็น/ข้อสังเกต 
 1. การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ โดย
คาดว่าผลกระทบจากการระบาดจะส่งผลให้ GDP ของประเทศในปี 2563 ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.4 ทั้งน้ี  
ภาคธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ภำคบริกำรและอำหำร และภำคคำ้ปลีก โดยเป็นผลจำก
มำตรกำรป้องกนัท่ีรัฐบำลไดป้ระกำศใชบ้งัคบั อำทิเช่น กำรปิดพรมแดน กำรระงบัเท่ียวบินระหวำ่งประเทศ 
กำรปิดบริกำรสถำนท่ีต่ำงๆ เช่น ห้ำงสรรพสินคำ้ ร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำร และโรงแรม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม 
โปแลนดถื์อเป็นประเทศท่ีมีการหดตวัทางเศรษฐกิจนอ้ยท่ีสุดในสหภาพยุโรป โดยคาดวา่เศรษฐกิจจะฟ้ืนตวั
อีกคร้ังในปี 2564 ซ่ึงคาดวา่จะมีอตัราการเติบโตของ GDP เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 
 2. รัฐบาลโปแลนด์ไดด้ าเนินการออกมาตรการเม่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคธุรกิจ
ในระดบัต่างๆ มาอยา่งต่อเน่ือง เช่น การประกาศใชม้าตรการผอ่นปรนทางการเงิน Quantitative Easing (QE) 
เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กบัธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย ์การออกมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการใน
กลุ่ม Micro Enterprise และ SMEs ภายใต้งบประมาณกว่า 16 พันล้านยูโร และโปแลนด์ยงัได้รับเงิน
สนบัสนุนจาก European Commission จ านวน 7.4 พนัลา้นยโูร เพื่อใชใ้นการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่
ระบาดอีกดว้ย 
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 3. ผูป้ระกอบกำรโปแลนดไ์ดมี้กำรปรับตวัทั้งในดำ้นกำรบริกำรจดักำรและกำรสร้ำงสภำพคล่องใน
กำรด ำเนินธุรกิจในช่วงกำรระบำดของ COVID-19 โดยเฉพำะกำรปรับตวัเขำ้สู่กำรใหบ้ริกำรระบบออนไลน์ 
และ E-commerce ซ่ึงในช่วง 3 เดือนของกำรระบำดเพิ่มข้ึนกวำ่ 1,700 รำย ขณะท่ีทำงดำ้นผูบ้ริโภคก็มีกำร
จบัจ่ำยใช้สอยและซ้ือสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์เพิ่มข้ึนกว่ำร้อยละ 60 ส่งผลให้ตลำด E-commerce ใน
โปแลนดมี์ทิศทำงขยำยตวัเพิ่มข้ึนในอนำคต 
 4. กำรเดินทำงเพื่อเจรจำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศอำจประสบปัญหำติดขดัในช่วงของกำรระบำดของ 
COVID-19 และอำจรวมไปถึงระยะเวลำภำยหลงักำรระบำด โดยเฉพำะกำรเดินทำงจำกเอเชียเขำ้สู่สหภำพ
ยุโรป ดังนั้นกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรด ำเนินธุรกิจของผูป้ระกอบกำรไทย ทั้งกำร
ติดต่อส่ือสำรเพื่อเจรจำกำรคำ้และกำรปรับโครงสร้ำงของธุรกิจสู่กำรคำ้ออนไลน์ขำ้มพรมแดนจะช่วยให้
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศสำมำรถด ำเนินไปในช่วงเวลำดงักล่ำว 

------------------------------------------------ 

ส ำนกังำนส่งเสริมกำรคำ้ในต่ำงประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
มิถุนำยน 2563 

 
 
 
ท่ีมำ: Statistics Poland 


