
คาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกจิของ COVID-19 ระลอกที ่2  
ในโปแลนด์ กลุ่มประเทศบอลติก และยูเครน  

 
ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (ระหว่างเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2563) ซ่ึงอากาศเร่ิมมีความเปล่ียนแปลงและ

อุณหภูมิปรับตวัลดลง ประกอบกบัการผ่อนปรนมาตรการควบคุมในแต่ละประเทศ ได้ส่งผลให้เกิดการ
ระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ี 2 ในหลายประเทศในยุโรป ซ่ึงรวมถึงโปแลนด์ กลุ่มประเทศบอลติก และ
ยเูครน โดยโปแลนดถื์อเป็นหน่ึงในประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมากในสหภาพยโุรปตั้งแต่เกิดการระบาด
คร้ังท่ี 1 เม่ือตน้ปี 2563 อยา่งไรก็ตาม นกัวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจคาดว่าโปแลนด์จะไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
การระบาดระลอกท่ีสองรุนแรงเท่ากบัคร้ังแรก ในส่วนของกลุ่มประเทศบอลติกยงัถือวา่ไม่ไดรั้บผลกระทบ
จากการระบาดทั้งสองคร้ังมากนกั ขณะท่ียูเครนพบวา่ไดรั้บผลกระทบมากเช่นเดียวกบัโปแลนด์และคาดวา่
จะได้รับผลกระทบเพิ่มข้ึนจากการระบาดคร้ังใหม่ ทั้ งน้ี ได้รวบรวมการคาดการณ์และประมาณการ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนภายหลงัการระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ี 2 ในโปแลนด์ 
ลิทวัเนีย ลตัเวยี เอสโตเนีย และยเูครน จากหน่วยงานต่างๆ ไวด้งัน้ี 

 

1. โปแลนด์ 

 รัฐบาลโปแลนด์ได้ประเมินว่า GDP ของประเทศในปี 2563 จะปรับตวัลดลงร้อยละ 4.3 หรือ 
ในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรงท่ีสุดจะปรับตวัลดลงร้อยละ 4.7 และคาดวา่เศรษฐกิจในภาพรวมจะฟ้ืนตวั
อีกคร้ังในปี 2564 ทั้งน้ี ผลกระทบจาก COVID-19 ในการระบาดคร้ังแรกท าให้ GDP ในไตรมาสท่ี 2 ของ 
ปี 2563 ปรับตวัลดลงถึงร้อยละ 7.9 เม่ือเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ล่าสุด European 
Commission (EC) ไดจ้ดัใหโ้ปแลนดอ์ยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศในสหภาพยโุรปท่ีมีศกัยภาพในการจดัการ
และปรับตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 โดยคาดว่า GDP ของโปแลนด์ในปี 2563  
จะปรับตวัลดลงเพียงร้อยละ 3.6 
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 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโปแลนด์จากการระบาดของ COVID-19 ในระลอกท่ี 2 ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในภาคธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ อาทิเช่น  

- ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากกรณีท่ีมีการประกาศ Lockdown 
ภายในประเทศ ทั้งน้ี ปัจจุบนัยงัไม่มีการประกาศ Lockdown แต่ไดมี้ประกาศควบคุมกิจกรรมและการด าเนิน
ธุรกิจบางประเภท ซ่ึงเร่ิมส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการประเภทร้านอาหาร Café และสถานบนัเทิง รวมไปถึง
ธุรกิจโรงแรม หอ้งพกั และบริการทวัร์ เป็นตน้ 

- การค้าปลีกเร่ิมมีแนวโน้มดีข้ึนภายหลังจากผูบ้ริโภคปรับตวัและเร่ิมจับจ่ายใช้สอยอีกคร้ัง 
อย่างไรก็ตาม คาดว่า ธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้าเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและสินค้าฟุ่มเฟือยอาจได้รับ
ผลกระทบเช่นเดียวกบัท่ีเกิดข้ึนในการระบาดคร้ังแรก 

- ผลจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจมีการปรับตวัลดลงท าให้ค่าเงินสวอ๊ตต้ีซ่ึงเป็นสกุลเงินทอ้งถ่ินอ่อน
ตวัตามไปดว้ย และคาดวา่จะยงัคงมีการแกวง่ตวัในระดบัต ่า ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหวา่ง
ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินดงักล่าว 

- ส าหรับธุรกิจท่ีเร่ิมมีการฟ้ืนตวัจากการระบาดในคร้ังแรก และมีแนวโน้มไดรั้บผลกระทบน้อย
ในการระบาดระลอกท่ีสอง ได้แก่ ธุรกิจการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ การคา้ปลีกในส่วนของสินคา้อุปโภค
บริโภค ธุรกิจออนไลน์ และการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยเกิดจากการบริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึน 

- รัฐบาลโปแลนด์คาดวา่ผลกระทบจากการระบาดอาจส่งผลถึงปัญหาการจา้งงานภายในประเทศ 
โดย Polish Development Fund (PFR) ได้ระบุว่า อตัราการว่างงานของประชากรในประเทศปรับตัวเพิ่ม
สูงข้ึนหลงัจากการระบาดคร้ังแรกและมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัอตัราการวา่งงาน
ของโปแลนดอ์ยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6.1 ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2563 
 

2. กลุ่มประเทศบอลติก 

 กลุ่มประเทศบอลติก ได้แก่ ลิทวัเนีย ลตัเวีย และเอสโตเนีย เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปแล้วถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 มากนักแม้ว่าการระบาดใน
ระลอกท่ี 2 จะมีความรุนแรงกว่าคร้ังแรก แต่การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัคงเป็นผลบวก โดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 2.1 ลทิวัเนีย 

 ลิทวัเนียนบัเป็นประเทศเดียวในสหภาพยโุรปท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ในไตรมาสแรก
ของปี 2563 อย่างไรก็ดีในไตรมาสท่ี 2 พบว่า GDP ของประเทศมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 5.9 ทั้ งน้ี 
European Commission (EC) คาดว่า GDP ของลิทวัเนียในปี 2563 จะปรับตวัลดลงเพียงร้อยละ 2.2 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ซ่ึงถือเป็นประเทศท่ีมีการจดัการและปรับตวัทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ 
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COVID-19 ไดดี้ท่ีสุดของสหภาพยโุรป ทั้งน้ี รัฐบาลลิทวัเนีย ไดมี้การคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
จากการระบาดระลอกท่ี 2 เบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 

 
- ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอาหาร คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจากการบริโภค

ภายในประเทศอาจมีการปรับตวัลดลงภายหลงัจากท่ีรัฐบาลประกาศ Lockdown  
- การเลิกจา้งและอตัราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน รายได้ของประชากรมีแนวโน้มปรับตัว

ลดลง ส่งผลให้ก าลงัซ้ือภายในประเทศลดลงตามไปดว้ย และเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

- การลงทุนของนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง ทั้งน้ีเร่ิมไดรั้บผลกระทบ
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

- คาดว่าประเทศจะขาดดุลทางการค้าระหว่างประเทศ เน่ืองจากความต้องการสินค้าจาก
ต่างประเทศลดลง และส่งผลกระทบต่อการจา้งงานในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม 

- ธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม อาจไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากมิใช่สาขา
เศรษฐกิจหลักของประเทศลิทัวเนีย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อรองรับผูบ้ริโภค
ภายในประเทศเป็นหลกั 

 2.2 ลตัเวยี 

 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 คร้ังแรก ลตัเวียไดรั้บผลกระทบมากกวา่อีกสองประเทศในกลุ่ม
ประเทศบอลติก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 พบวา่ GDP ของประเทศลดลงถึงร้อยละ 9.2 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2562 โดยปัจจยัหลกัได้แก่ ปริมาณการส่งออกท่ีลดลงและการบริโภค
ภายในประเทศท่ีลดลง อยา่งไรก็ตาม European Commission (EC) คาดวา่ GDP ของลตัเวียจะปรับตวัลดลง
ในปี 2563 ประมาณร้อยละ 5.5 และภาพรวมเศรษฐกิจจะกลบัมาฟ้ืนตวัข้ึนในปี 2564 โดยอาศยัการกระตุน้
ดา้นภาษีใหเ้กิดการลงทุนภายในประเทศเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี รัฐบาลลตัเวยีไดมี้การประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการระบาดระลอกท่ี 2 เบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
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- ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบรุนแรงท่ีสุด ธุรกิจส่งออกและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

จะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัความตอ้งการของสินคา้จากต่างประเทศเป็นส าคญั 
- การลงทุนภายในประเทศเร่ิมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงท าให้รัฐสามารถบริหารจดัการงบประมาณ

เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลจะยงัเดินหนา้ใชม้าตรการสนบัสนุน
ทางดา้นภาษีเพื่อกระตุน้การลงทุนภายในประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

- รัฐบาลลตัเวียไดมุ้่งบรรเทาปัญหาการจา้งงานมาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 
คร้ังแรก โดยอตัราการจา้งงานลดลงเพียงร้อยละ 3 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 อยา่งไรก็ดีอตัราการวา่งงาน
ยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

- ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบ อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว รวมไปถึง
ธุรกิจร้านอาหาร เน่ืองจากปริมาณนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศมีจ านวนลดลง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจาก
ลิทวัเนียและเอสโตเนียหลงัมีการควบคุมการเดินทางระหวา่งประเทศในกลุ่มบอลติกท่ีเขม้งวดข้ึน 

 2.3 เอสโตเนีย 

 European Commission (EC) ไดค้าดการณ์วา่ GDP ของเอสโตเนียในปี 2563 จะมีการปรับตวัลดลง
ร้อยละ 4.5 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ตาม คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึงสองปีก่อนภาพรวม
เศรษฐกิจของประเทศจะกลับมาฟ้ืนตวัอีกคร้ังในปี 2565 ทั้งน้ีรัฐบาลเอสโตเนียได้มีการประเมินและ
คาดการณ์ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
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- การคา้ระหว่างประเทศในปี 2562 โดยเฉพาะการส่งออกคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 ขณะท่ีการน าเขา้มีสัดส่วนลดลงประมาณร้อยละ 5 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการผลิต
เพิ่มข้ึนและคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการระบาดในระลอกท่ี 2 นอ้ยกวา่คร้ังแรก 

- การท่องเท่ียวภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มข้ึน ขณะท่ีการท่องเท่ียวจากต่างประเทศ
ลดลง เน่ืองจากปัจจุบันรัฐบาลยงัไม่มีการประกาศ Lockdown เพียงแต่มีการควบคุมจ านวนผูใ้ช้งาน 
ในสถานท่ีต่างๆ และรณรงคก์ารรักษาระยะห่างทางสังคมเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม หากการระบาดในประเทศ
มีอตัราสูงข้ึนอาจส่งผลต่อธุรกิจการท่องเท่ียวในภาพรวม 

- ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึน และคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ในระลอกท่ี 2 เน่ืองจากผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคมีการปรับตวัไดดี้กบัสถานการณ์และมาตรการควบคุม
ของรัฐบาล  

 

3. ยูเครน 

 รัฐบาลยูเครนไดมี้การประเมินว่าผลกระทบจาก COVID-19 ในระลอกท่ี 2 จะส่งผลให้ GDP ของ
ประเทศในปี 2563 ปรับตวัลดลงร้อยละ 6.2 และปรับตวัลดลงถึงร้อยละ 8 ในกรณีท่ีมีการระบาดรุนแรง 
ขณะท่ี World Monetary Fund (IMF) คาดว่า GDP ของยูเครนในปี 2563 จะปรับตวัลดลงร้อยละ 7.2  โดย  
IMF ไดป้ระเมินผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจของยเูครนไวเ้บ้ืองตน้ดงัน้ี 

- อตัราการวา่งงานในปี 2563 จะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งกา้วกระโดดเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีอตัรา
การว่างงานอยู่ท่ีร้อยละ 9 นอกจากน้ีจะมีจ านวนแรงงานนอกระบบเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 30 ขณะท่ีรายได ้
ของประชากรมีแนวโนม้ปรับตวัลดลง 

- ภาคธุรกิจเกือบทุกสาขามีแนวโนม้จะไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะการคา้ระหวา่งประเทศ การคา้ปลีก 
และธุรกิจในภาคบริการ เน่ืองจากค่าเงิน Hryvnia (UAH) ซ่ึงเป็นสกุลเงินท้องถ่ินของยูเครนมีแนวโน้ม 
อ่อนตวัลงอยา่งต่อเน่ือง โดยช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 คร้ังแรก ค่าเงิน Hryvnia ไดป้รับตวัอ่อนลง
ถึงร้อยละ 12 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการตอบสนองของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาในช่วงการ
ระบาดคร้ังแรก ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจของยูเครนก่อนการระบาดยงัคงอยู่ในช่วงฟ้ืนตวัจากวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศ นบัเป็นปัจจยัส่งเสริมท่ีท าให้ยูเครนไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
เกินกวา่ท่ีประเมินไว ้
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ความเห็น/ข้อสังเกต 
 1. การระบาดของ COVID-19 ในระลอกท่ี 2 ส่งผลกระทบทัว่ทั้งทวีปยุโรปและมีสถานการณ์ท่ี
รุนแรงกว่าการระบาดคร้ังแรก โดย EC ไดค้าดการณ์ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปจะปรับตวั
ลดลงประมาณร้อยละ 7.4 ในปี 2563 และจะปรับเพิ่มในอตัราร้อยละ 4.1 ในปี 2564 และปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 
3 ในปี 2565 อยา่งไรก็ดี EC คาดวา่เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศภายในทวปียุโรป
อาจจะตอ้งใชเ้วลาจนถึงปี 2566 เพื่อฟ้ืนตวักลบัมาเทียบเท่าช่วงระยะเวลาก่อนการระบาดของ COVID-19  
 2. ลิทัวเนียและโปแลนด์ ถือเป็นประเทศในสหภาพยุโรปท่ีมีการบริหารจัดการเพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการระบาดของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้ งน้ี รัฐบาลลิทวัเนียและ
โปแลนดไ์ดเ้ตรียมมาตรการสนบัทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ระบาดระลอกท่ี 2 น้ี โดยลิทวัเนียใช้การบริหารจดัการงบประมาณภายในประเทศ เพื่อสร้างก าลังซ้ือ
ภายในประเทศ เช่น การปรับเพิ่มค่าจา้งขั้นต ่า การปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือการเล้ียงดูบุตร และการเพิ่มเงิน
บ านาญเป็นตน้ ขณะท่ีโปแลนด์ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากสหภาพยุโรป เพื่อใช้ในการบรรเทาผลกระทบไป
แลว้กวา่ 4 หม่ืนลา้นบาทซ่ึงถูกน ามาใชใ้นการสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ผูป้ระกอบการและพนกังาน ในส่วน
ของประเทศลตัเวีย และเอสโตเนีย นั้น แมว้า่จะไม่ไดรั้บผลกระทบมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของสหภาพยุโรป 
แต่ยงัคงตอ้งใช้เวลาในการฟ้ืนเศรษฐกิจในภาพรวม เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีความแปรผนั
ตามการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศเป็นส าคญั 
 3. ยูเครนซ่ึงมีรัฐบาลชุดใหม่ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาบริหารประเทศเม่ือเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึง
แสดงถึงเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ และมีนโยบายในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการคา้ระหว่าง
ประเทศเป็นส าคญั ส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนมากข้ึน แต่ดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ียงัอยูใ่นช่วงฟ้ืน
ตวัจากวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ีสองท่ีรุนแรงมากข้ึน ท าให้
คาดไดว้า่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัและจะยงัคงไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 

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

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
พฤศจิกายน 2563 
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