
สรุปผลกระทบทางเศรษฐกจิจาก COVID-19 ในปี 2563 ของโปแลนด์ 
 

1. ผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกจิ 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 European Commission (EC) ไดค้าดการณ์ GDP ของโปแลนด์ในปี 2563 
วา่จะมีการปรับตวัลดลงร้อยละ 3.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากภาคธุรกิจโปแลนดมี์การปรับตวัเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของโปแลนด์ในสาขาส าคญัมี
ทิศทางขยายตวัเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ดี รัฐบาลโปแลนดไ์ดมี้การประมาณการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศวา่
จะกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ังในปี 2564 และคาดวา่ GDP ของประเทศในปี 2563 จะปรับตวัลดลงร้อยละ 4.3-4.7 
ทั้งน้ี ณ เดือนมกราคม 2564 ยงัไม่มีการประกาศตวัเลข GDP ปี 2563 อยา่งเป็นทางการ 

Statistics Poland ได้จดัท าการส ารวจผลกระทบของ COVID-19 ต่อภาคธุรกิจประเภทต่างๆ ใน
ประเทศโปแลนด ์ภายหลงัการระบาดคร้ังท่ีสอง ในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2563 พบวา่ ภาคธุรกิจส่วน
ใหญ่มีการปรับตวัและบริหารจดัการธุรกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดในคร้ังท่ีสองไดเ้ป็นอยา่งดี 
และไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่การระบาดคร้ังแรก โดยผลการส ารวจพบวา่ ภาคบริการและอาหารยงัคงไดรั้บ
ผลกระทบมากท่ีสุดโดยปรับตวัลดลงร้อยละ 56.9 (เปรียบเทียบกบัช่วงการการระบาดคร้ังท่ีสอง) รองมา
ไดแ้ก่ภาคการก่อสร้างปรับตวัลดลงร้อยละ 22.6 ภาคการคา้ปลีกปรับตวัลดลงร้อยละ 19.1 ภาคอุตสาหกรรม
ปรับตวัลดลงร้อยละ 14.8 ภาคการคมนาคมและขนส่งปรับตวัลดลงร้อยละ 11.5 และภาคการคา้ส่งปรับตวั
ลดลงร้อยละ 11.1 ขณะท่ีภาคการส่ือสารและขอ้มูลสารสนเทศ และภาคการเงินและการประกนัภยั มีการ
ปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 5.8 และ 0.4 ตามล าดบั ทั้งน้ี Statistics Poland ไดส้ ารวจผลกระทบของการระบาดคร้ังแรก 
เม่ือเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 ซ่ึงสคต. ไดร้ายงานไวก่้อนหนา้แลว้ 
 
2. ภาคธุรกจิทีไ่ด้รับผลกระทบในเชิงลบ 

 ในเดือนธันวาคม 2563 ผลกระทบ COVID-19 ต่อภาพรวมของธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศ
โปแลนดส์ามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

2.1 ภาคบริการและอาหาร ยงัคงไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากการระบาดของ COVID-19 ในคร้ัง
ท่ีสอง โดยพบวา่มีการปรับตวัลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 56.9  ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการประเภทธุรกิจบริการมีการปรับตวั
ลดลงประมาณร้อยละ 69.6 โดยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ขณะท่ีธุรกิจ
อาหารปรับตวัลดลงร้อยละ 49.2 โดยเฉพาะธุรกิจ HORECA ถือวา่ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด 

2.2 ภาคการก่อสร้าง มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 22.6 โดยการก่อสร้างอาคารส านักงานได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด ขณะท่ีการก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัมีการปรับตวัลดลงแต่ยงัคงเป็นผลบวก ขณะท่ีการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของภาครัฐถือวา่ไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด 

2.3 ภาคการคา้ปลีก มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 19.1 แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของเดือน
พฤศจิกายน 2563 พบวา่มีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนการระบาดคร้ังท่ีสอง (ตุลาคม 2563) 
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และถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าช่วงการระบาดคร้ังแรกกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการ
ห้างสรรพสินคา้ เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โดยเป็นผลมาจากการประกาศ Lockdown และการ
ปรับลดสาขาของผูป้ระกอบการคา้ปลีกในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองแต่งกายและรองเทา้ รวมถึงการขยายตวัของ
ธุรกิจออนไลน์ 

2.4 ภาคอุตสาหกรรม ถือไดก้วา่เป็นภาคธุรกิจท่ีมีการปรับตวัไดดี้หลงัจากการระบาดคร้ังแรก โดย
มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 14.8 โดยเฉพาะธุรกิจพลงังานซ่ึงมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนทั้งพลงังานหลกัและ
พลงังานทดแทน ขณะท่ีสินคา้ท่ีมีจ านวนการผลิตเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มฟ้ืนตวั เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินคา้
อุปโภคบริโภค เวชภณัฑ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมยานยนต์ของ
โปแลนด์ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการระบาดทั้งสองคร้ัง โดยส่งผลกระทบทั้งผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์ 
ผูผ้ลิตช้ินส่วน รวมไปถึงบริการหลงัการขาย และผูใ้หบ้ริการรายยอ่ย 

2.5 ภาคการคมนาคมและขนส่ง มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 11.5 ซ่ึงถือวา่ไดรั้บผลกระทบนอ้ยมาก
เม่ือเปรียบเทียบกับการระบาดในคร้ังแรก (ไม่นับภาคธุรกิจการบิน) ทั้งน้ี ภาคการคมนาคมและขนส่ง
โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งสินคา้ ไดรั้บผลบวกโดยตรงจากการท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมปรับตวัและใชบ้ริการสั่งซ้ือ
สินคา้ผา่นระบบออนไลน์เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจคลงัสินคา้ท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนในช่วงการระบาดของ 
COVID-19 ขณะท่ีธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดไดแ้ก่ ธุรกิจการบินระหวา่งประเทศ 

2.6 ภาคการคา้ส่ง ถือวา่ไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด โดยพบวา่มีการปรับตวัลดลงเพียงร้อยละ 11.1 
ซ่ึงปัจจยัหลกัมาจากการขยายตวัของธุรกิจคลงัสินคา้ รวมถึงการปรับตวัของธุรกิจคา้ปลีก 

 

 

 
 

 
3. ภาคธุรกจิทีไ่ด้รับผลกระทบในเชิงบวก 

3.1 ภาคการส่ือสารและขอ้มูลสารสนเทศ ปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 โดยธุรกิจท่ีมีการขยายตวัมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ธุรกิจออนไลน์ โดยในเดือนมิถุนายน 2563 โปแลนด์มีร้านคา้ออนไลน์ท่ีจดทะเบียนเพิ่มข้ึนกวา่ 
5,000 ราย และมูลค่าตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 7.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงก่อนการระบาด รองมา
ได้แก่ ธุรกิจ Digital Contents เช่น เกมคอมพิวเตอร์ และส่ือบนัเทิงออนไลน์ ซ่ึงได้รับผลบวกจากการท่ี
ผูบ้ริโภคใชเ้วลาในท่ีพกัอาศยัเพิ่มมากข้ึน 

3.2 ภาคการเงินและการประกนัภยั มีการปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 แมว้า่จะมีการขยายตวัไม่มาก
แต่แสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางของเศรษฐกิจท่ีปรับตวัและเร่ิมมีเสถียรภาพมากข้ึน อยา่งไรก็ดี สถาบนัการเงินถือ
ว่ายงัคงได้รับผลกระทบจากการระบาด เน่ืองจากผูป้ระกอบการบางส่วนไม่สามารถช าระหน้ีได้ตาม
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ระยะเวลา และจ านวนสินเช่ือรายใหม่ท่ีลดลง รวมถึงนโยบายดา้นการเงินของรัฐบาล เช่น การปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียจากธนาคารกลาง เป็นตน้ 

ตารางแสดงผลกระทบจากการระบาดคร้ังแรก (มีนาคม-มิถุนายน 2563) เปรียบเทียบกับการระบาด 
คร้ังทีส่อง (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 

ประเภทธุรกิจ ผลกระทบจากการระบาด 
คร้ังแรก (ร้อยละ) 

ผลกระทบจากการระบาด
คร้ังท่ีสอง (ร้อยละ) 

ภาคบริการและอาหาร -60.4 -56.9 
ภาคการก่อสร้าง -38.8 -22.6 
ภาคการคา้ปลีก -43.4 -19.1 
ภาคภาคอุตสาหกรรม -34.9 -14.8 
ภาคการคมนาคมและขนส่ง -39.4 -11.5 
ภาคการคา้ส่ง -33.3 -11.1 
ภาคการส่ือสารและขอ้มูลสารสนเทศ -12.9 +5.8 
ภาคการเงินและการประกนัภยั -18.8 +0.4 

ท่ีมา: Statistics Poland 
 
ความเห็น/ข้อสังเกต 
 1. โปแลนด์ถือเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 คร้ังท่ีหน่ึงเป็นอย่างมาก ขณะท่ีการระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ีสอง โปแลนด์สามารถ
บริหารจดัการเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดดี้กวา่การระบาดคร้ังแรก โดย European Commission (EC) 
ไดจ้ดัให้โปแลนด์อยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศในสหภาพยุโรปท่ีมีศกัยภาพในการจดัการและปรับตวัทาง
เศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 เป็นอยา่งดี 
 2. รัฐบาลโปแลนด์ได้มีการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19  
มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่การระบาดคร้ังแรก โดยให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่
ผูป้ระกอบการรวมกนัแลว้กว่า 1.7 ลา้นลา้นบาท ส่งผลให้สาขาเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศมีแนวโน้ม
ขยายตวัเพิ่มข้ึนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคมนาคมและขนส่ง และภาค
การค้าส่ง เป็นต้น ขณะเดียวกันภาคบริการและอาหาร ยงัคงได้รับผลกระทบเน่ืองจากการประกาศ 
Lockdown และคาดวา่จะต่อเน่ืองไปจนกวา่จะส้ินสุดการระบาด 
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 3. ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและมีความโดดเด่นในการขยายตวัในช่วงการระบาดของ COVID-19 ไดแ้ก่ 
ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ Digital Contents และธุรกิจให้บริการจดัส่งสินคา้และอาหาร เป็นตน้ โดยสินคา้ท่ี
ไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบั หนงัสือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
เกมคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ือง เช่น ธุรกิจ HORECA ห้างสรรพสินคา้ 
ร้านคา้ปลีกเคร่ืองแต่งกายและรองเทา้ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 4. การขยายตลาดเขา้สู่โปแลนดอ์าจพิจารณาแนวโนม้การขยายตวัและการฟ้ืนตวัของสาขาเศรษฐกิจ
ส าคญัท่ีได้น าเสนอไวข้้างต้น ซ่ึงรวมไปถึงกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสาขาเศรษฐกิจนั้นๆ เช่น  
การจดัหาวตัถุดิบ การผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ เป็นตน้ โดยหากโปแลนด์ฟ้ืนเศรษฐกิจกลบัมาเทียบเท่าช่วง
ก่อนการระบาดของ COVID-19 ก็ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีศกัยภาพเพื่อเร่ิมต้นขยายตลาดเขา้สู่
สหภาพยโุรป รวมไปถึง ยเูครน รัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS 

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

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
มกราคม 2564 

ท่ีมา: 1. Statistics Poland 
2. Polish Economic Institute 


