ตลาดค้าปลีกโปแลนด์ 2021
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศโปแลนด์ ในปี 2564 ถือว่าอยูใ่ นภาวะที่สามารถ
ควบคุมการระบาดและการติดเชื้อได้เป็ นอย่างดี ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ระบุวา่ ประชากรกว่าร้อยละ
40 ได้รับวัคซีนเรี ยบร้อยแล้ว ขณะที่ผตู ้ ิดเชื้อมีจานวนลดลงอยู่ที่ประมาณ 100 รายต่อวัน ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
เริ่ มกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นซึ่งช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ วหลังจากได้รับ ผลกระทบอย่างหนักในช่วงปี 2563 ทั้งนี้ สามารถสรุ ป ภาพรวมของตลาดและทิศ
ทางการขยายตัวในอนาคตได้ดงั นี้
1. ภาพรวมตลาดค้าปลีกโปแลนด์ (มกราคม-มิถุนายน 2564)
ภาพรวมตลาดค้าปลีกในโปแลนด์ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบว่ามีการปรับตัวเพิ่ม ขึ้น
อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 (ขยายตัวประมาณร้อยละ 15) เดือนเมษายน 2564 (ขยายตัวเพิ่มขึ้น
มากที่สุดอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 21) เดือนพฤษภาคม 2564 (ขยายตัวประมาณร้อยละ 13.9) และล่าสุดในเดือน
มิถุนายน 2564 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.6 ทั้งนี้ เป็ นผลจากการที่ผูบ้ ริ โภคเริ่ มกลับมา
จับ จ่ า ยใช้ส อยมากยิ่ง ขึ้น โดย Polish Council of Shopping Centres (PRCH) ได้ส ารวจจานวนผูใ้ ช้บริ ก าร
ภายในอาคารห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าปลีกภายหลังการระบาดของ COVID-19 พบว่า ในเดือนพฤษภาคม
2564 มีจานวนผูใ้ ช้บริ การคิดเป็ นประมาณร้อยละ 96 ของผูใ้ ช้บริ การในช่วงเวลาก่อนการระบาด ซึ่ งถือได้
กว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ
อัตราการขยายตัวของตลาดค้าปลีกโปแลนด์ เดือนมิถุนายน 2564

ที่มา: Statistics Poland

-22. กลุ่มสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพ
เมื่อพิจารณาในส่ วนของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า สิ นค้าทุก
ประเภทมี การขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยสิ นค้าที่มีศกั ยภาพในตลาดค้าปลีกของโปแลนด์ภายหลังการ
ระบาดของ COVID-19 อาทิเช่น
- กลุ่มสิ นค้ายานยนต์และชิ้นส่ วนประกอบ โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 118 ในเดือนเมษายน และขยายตัวต่อเนื่ องในอัตราลดลง เดือนพฤษภาคม (ร้อยละ 51.2)
และมิถุนายน (ร้อยละ 7.7) ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผูบ้ ริ โภคได้ชะลอการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าดังกล่าวส่ งผลให้โรงงานประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่หยุดสายการผลิตเป็ นการชัว่ คราว

- กลุ่มสิ นค้าสิ่ งทอ เครื่ องนุ่งห่ ม และร้องเท้า มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 75.9 ในเดือน
เมษายน และขยายตัวต่อเนื่องในอัตราลดลง เดือนพฤษภาคม (ร้อยละ 46.1) และมิถุนายน (ร้อยละ 22.3) โดย
การเปิ ดให้บ ริ การร้ า นค้าและห้า งสรรพสิ นค้า อี กครั้ ง ส่ งผลให้มีการขยายตัวของสิ นค้า ดังกล่า วเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคโปแลนด์ ส่วนใหญ่ยงั คงนิ ยมจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าประเภทเครื่ องนุ่ งห่ มและรองเท้า ณ
ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสิ นค้าเป็ นหลัก

- กลุ่มสิ นค้าเวชภัณฑ์และเครื่ องสาอาง เป็ นสิ นค้าอีกกลุ่มที่มีการขยายตัว มากตั้งแต่ช่วงการระบาด
ของ COVID-19 โดยเฉพาะสิ นค้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่ องใน
อัตราคงที่ เดือนเมษายน ร้อยละ 16.9 เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 18.5 และมิถุนายน ร้อยละ 17.5
3. อุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้ องกับตลาดค้าปลีก
นอกเหนือจากการบริ โภคภายในประเทศแล้วอีกปัจจัยสาคัญที่ช่วยกระตุน้ ให้เศรษฐกิจของโปแลนด์
ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังการระบาดของ COVID-19 ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
กับ ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ในปั จ จุ บ ัน โดยเฉพาะการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง อาคารต่ า งๆ ใช้ เ ป็ นร้ า นสะดวกซื้ อ

-3Supermarket และการก่ อสร้ างห้างสรรพสิ นค้า รวมไปถึ งคลังสิ นค้าและศู นย์ขนส่ งสิ นค้าในธุ รกิ จการค้า
ออนไลน์ ซึ่ ง ก่ อให้ เกิ ดการลงทุ นในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น โดยในช่ วง 6 เดื อนแรกของปี 2564 มี ก ารลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกไปแล้วกว่า 13,000 ล้านบาท
Jones Lang LaSalle ผูบ้ ริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่ ได้จดั ทารายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ที่ เกี่ ย วข้องกับ ตลาดค้า ปลี ก ของโปแลนด์ (Retail Supply 2021) ในช่ วง 6 เดื อนแรกของปี 2564 พบว่ า
มีการพัฒนาโครงการที่ มีพ้ืนที่ สาหรั บการค้าในโปแลนด์ประมาณ 242,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 43 โดยพื้นที่ ส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 50 เป็ นการพัฒนาร้ านค้าปลีกแบบ Stand-alone และคลังสิ นค้า
รองมาได้แก่ การพัฒนาร้ านค้าปลี ก ขนาดกลาง (ประมาณ 200 ตารางเมตรขึ้ นไป) และโครงการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์แบบผสมผสาน (Mix-use) ที่ ประกอบด้วยสานักงาน ที่ พกั อาศัย และพื้นที่ การค้า เป็ นต้น
ขณะที่พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 10 เป็ นโครงการพัฒนาห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ (มากกว่า 2,500 ตารางเมตร)
ทั้งนี้ ในช่ วงครึ่ งปี หลังของปี 2564 คาดว่าจะมี โครงการพัฒนาที่ จะแล้วเสร็ จและเปิ ดใช้งานอี กประมาณ
400,000 ตารางเมตร ในกรุ งวอร์ซอและเมืองหลังของโปแลนด์
4. ทิศทางการขยายตัวในอนาคตของตลาดค้าปลีกโปแลนด์
The Oxford Economics สถานบันวิจยั ด้านการตลาดของอังกฤษได้คาดการณ์ว่าตลาดค้าปลีกของ
โปแลนด์จะมีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 โดยกลุ่มสิ นค้าหลักที่จะ
ขยายตัว อาทิ อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้าน (DIY) สิ นค้าเครื่ องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์และเครื่ องสาอาง ขณะที่
สิ นค้าอาหารอาจปรับตัวลดลงเล็กน้อยเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ต่อปี ในส่ วนของตลาดการค้าออนไลน์จะขยาย
สัดส่ วนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 8.4 ต่อปี
คาดการณ์การขยายตัวของตลาดค้าปลีกโปแลนด์ปี 2564-2568

ที่มา: Oxford Economics, Centre for Retail Research, Statista, JLL (March 2021)

-4ทิศทางการพัฒนาของอุปทานในตลาดค้าปลีก พบว่า แนวโน้มการลงทุนของผูป้ ระกอบการใน
อนาคตจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจานวนร้านค้าปลีกประเภท Stand-alone
และร้านสะดวกซื้ อ ขณะที่ปรับลดขนาดพื้นที่ของร้านค้าปลีกในรู ปแบบ Supermarket และปรับลดจานวน
ของสาขาร้านค้าปลีกในรู ปแบบ Hypermarket

ในส่ วนของห้างสรรพสิ นค้า ยังคงมีพ้นื ที่ก่อสร้างที่รอเปิ ดให้บริ การอยูจ่ านวนมาก อย่างไรก็ดี ยังไม่
มีแนวโน้มที่จะเกิดการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในเวลาอันสั้น เพียงแต่มีการปรับปรุ งรู ปแบบการตกแต่งให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พบว่าผูป้ ระกอบการต่างชาติได้ให้ความสนใจในการขยายตลาดเข้าสู่ โปแลนด์โดยเปิ ด
ให้บ ริ ก ารร้ า น Flag-ship store ในกรุ ง วอร์ ซ อ อาทิ เช่ น LEGO (เดนมาร์ ก ), Camissima (อิ ตาลี ), Yargici
(ตุรกี) และ Philip Plain (เยอรมนี) เป็ นต้น

ความเห็น/ข้อสังเกต
1. การที่ผบู ้ ริ โภคเริ่ มมีความมัน่ ใจในการดาเนิ นชีวิตประจาวันตามปกติทาให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย
มากขึ้น ขณะที่ผูใ้ ห้บริ การก็มี การพัฒนาปรับปรุ งสถานที่ และลงทุนเปิ ดสาขาใหม่เพื่ อตอบรับกับความ
ต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้ภาพรวมตลาดค้าปลีกขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าตลาดค้า
ปลีกจะกลับมาขยายตัวเท่ากับช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ภายในระยะเวลา 1-2 ปี ข้างหน้า และจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยของการระบาด ทาให้เกิดการพัฒนาร้านค้าปลีก
ในรู ปแบบของ Stand-alone เพิ่มขึ้น เนื่องจากผูป้ ระกอบการที่มีร้านค้าอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าหรื อกลุ่มอาคาร
อื่นๆ จะต้องปิ ดให้บริ การในกรณี ที่มีประกาศ Lockdown พื้นที่เสี่ ยงการติดเชื้ อ ขณะที่ร้านค้าแบบ Standalone สามารถเปิ ดให้บริ การได้แบบมีเงื่อนไข ซึ่งส่ งผลดีต่อผูผ้ ลิตสิ นค้าเนื่องจากการมีสถานที่วางจาหน่าย
สิ นค้าเพิ่มขึ้นย่อมทาให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสเห็นสิ นค้ามากขึ้น

-53. แนวโน้มสิ นค้าที่มีศกั ยภาพและขยายตัวในอนาคต เช่น อุปกรณ์ตกแต่งบ้า น และเครื่ องสาอาง
ถือเป็ นโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการไทยที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าดังกล่าว นาเสนอสิ นค้าทางเลือกเพื่อขยายตลาดเข้า
สู่โปแลนด์ รวมถึงตลาดในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกได้ในอนาคต
-----------------------------------------------สานักงานส่งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งวอร์ซอ
กรกฎาคม 2564
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