แนวโน้ มตลาดแรงงานโปแลนด์ หลัง COVID-19
1. ภาพรวมตลาดแรงงานโปแลนด์
1.1 ประชากรวัยทางาน
จากการส ารวจ Labour Force Survey ของ Statistics Poland พบว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
โปแลนด์มี ป ระชากรวัย ท างานที่ อยู่ใ นช่ วงอายุระหว่าง 15-89 ปี จานวนประมาณร้ อยละ 29.8 ล้านคน
จากจานวนประชากรทั้ง ประเทศประมาณ 38 ล้านคน โดยเป็ นประชากรที่ อยู่ใ นก าลัง แรงงานจานวน
ประมาณ 17,120,000 คน โดยในจานวนดังกล่าว แบ่งเป็ นผูม้ ีงานทาประมาณ 16,433,000 คน และผูว้ ่างงาน
ประมาณ 687,000 คน ขณะที่มีประชากรที่อยูน่ อกกาลังแรงงานจานวนประมาณ 12,778,000 คน
1.1 ผู้มงี านทา
ประชากรโปแลนด์ ผูม้ ี ง านท าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มี จ านวนประมาณ 16,433,000 คน
ในจานวนดัง กล่ า ว แบ่ ง เป็ นผูท้ างาน Full-time จานวน 15,348,000 คน และผูท้ างาน Part-time จานวน
1,085,000 คน โดยมีชวั่ โมงการทางานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 39.3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ประชากรผูม้ ีงานทา
ส่ ว นใหญ่ ก ว่ า ร้ อ ยละ 80 เป็ นพนั ก งานบริ ษัท ขณะที่ มี ผู ้เ ป็ นเจ้า ของกิ จ การประมาณร้ อ ยละ 18.5
และผูป้ ระกอบการธุรกิจในครอบครัวร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
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1.2 ผู้ว่างงาน
จานวนผูว้ ่างงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มีจานวนประมาณ 687,000 คน โดยกว่าร้อยละ 59.8
เป็ นประชากรที่ พกั อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เมือง สาหรับกลุ่มช่วงอายุที่มีจานวนผูว้ ่างงานมากที่ สุดได้แก่กลุ่ม
ประชากรอายุระหว่าง 15-24 ปี (ร้อยละ 14.0) รองมาได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง 25-34 ปี (ร้อยละ 4.4) กลุ่มอายุ
ระหว่าง 35-44 ปี (ร้อยละ 3.4) และกลุ่มอายุระหว่าง 45-89 ปี (ร้อยละ 2.7) ตามลาดับ โดยในจานวนผู ้
ว่างงานทั้งหมดร้อยละ 49.6 มีสาเหตุจากการเลิกจ้างงาน ขณะที่มีผทู ้ ี่รอการจ้างงานหลังหมดสัญญาร้อยละ
27.8 ผูร้ อจ้างงานใหญ่ร้อยละ 14.1 และผูท้ ี่ลาออกจากงานร้อยละ 8.5 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานของโปแลนด์ ณ
เดือนกรกฎาคม 2564 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.4 ซึ่งจัดอยูใ่ นอันดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศที่มีอตั ราการว่างงานน้อยที่สุด
ในสหภาพยุโรป รองจาก สาธารณรัฐเชค เนเธอร์แลนด์ และมอลตา
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2. แรงงานต่างชาติ
ในปี 2563 โปแลนด์มีการออกใบอนุญาตทางานให้แก่ชาวต่างชาติจานวนทั้งสิ้ น 406,496 ราย จาก
129 ประเทศ กว่าร้ อยละ 73 เป็ นแรงงานจากยูเครน รองมาได้แก่ เบลารุ ส จอร์ เจีย อินเดีย และมัลโดวา
ตามลาดับ โดยแรงงานส่ วนใหญ่เข้ามาทางานในสาขาการก่อสร้างร้อยละ 23.5 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ
23.3 สาขาการคมนาคมและขนส่ ง ร้ อยละ 17.8 ซึ่ งส่ วนใหญ่กระจุ กตัวอยู่ในกรุ งวอร์ ซอ รวมถึงเมืองหลัก
และเมืองอุตสาหกรรมของโปแลนด์
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ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 โปแลนด์มีการออกใบอนุญาตทางานให้แก่ชาวต่างชาติไปแล้ว
จานวน 232,543 ราย โดยส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นแรงงานจากยูเครน (159,340 ราย) รองมาได้แก่ เบลารุ ส (16,526
ราย) และอินเดีย (5,662 ราย) นอกจากนี้ ยงั มีการออกใบอนุ ญาตทางานให้แก่แรงงานจากเอเชียรวมกันกว่า
43,000 ราย จาก 38 ประเทศ ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นจากช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เกือบ 4 เท่าตัว โดย แรงงาน
จากเอเชียที่ได้รับใบอนุญาตทางานในโปแลนด์รองจากอินเดีย ได้แก่ เนปาล (4,650 ราย) และอุซเบกิสถาน
(4,524 ราย) และแรงงานจากกลุ่มประเทศอาเซี ยน อาทิ ฟิ ลิ ปปิ นส์ (4,178 ราย) อินโดนี เซี ย (3,535 ราย)
เวียดนาม (1,592 ราย) ไทย (233 ราย) มาเลเซี ย (24 ราย) สิ งคโปร์ (6 ราย) และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว (5 ราย) ทั้งนี้ แรงงานจากเอเชียส่ วนใหญ่เข้ามาทางานในภาคบริ การ โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร
ทั้งแรงงานในร้านอาหารและแรงงานในธุ รกิจบริ การจัดส่ งอาหาร ซึ่ งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในโปแลนด์มา
อย่างต่อเนื่อง

-33. แนวโน้ มตลาดแรงงานโปแลนด์ หลัง COVID-19
ในช่ วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เศรษฐกิจของโปแลนด์ เ ริ่ ม
กลับมาฟื้ นตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกับเงินสนับสนุนจาก EU
เพื่อใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากการระบาด โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน ส่ งผลให้
โปแลนด์ยงั คงมีอตั ราการว่างงานที่ต่าในอันดับต้นๆ ของสหภาพยุโรป และยังคงมีความต้องการการจ้างงาน
ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
จากการประเมิ นสภาวะการจ้างงานในปี 2564 ของ Statistics Poland คาดว่า ภายในปี 2564 จะมี
ความต้องการในการจ้างงานจากผูป้ ระกอบการและหน่วยงานราชการกว่า 1,022,600 ตาแหน่ง โดยกว่าร้อยละ 20
จะเกิ ดขึ้ นในช่ วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ขณะที่ คาดว่า จะมี การเลิกจ้างพนักงานและการออกจากงาน
ประมาณ 118,100 ตาแหน่ ง ขณะที่การจ้างแรงงานต่างชาติ จะขยายตัวเพิ่มขึ้ นเล็ก น้อย หลังจากที่มีก าร
ปรับตัวลดลงในปี 2563 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19
แนวโน้มการจ้างงานในปี 2564 คาดว่า กลุ่มงานที่มีความต้องการมากที่สุดได้แก่ กลุ่มแรงงานฝี มือ
และงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า (ร้อยละ 20.9) รองมาได้แก่ กลุ่มงานวิชาชีพ (ร้อยละ 19.9) กลุ่มงานบริ การและ
การขาย (ร้อยละ 15.9) กลุ่มงาน Elementary Occupations อาทิ แรงงานเหมือง และพนักงานทาความสะอาด
(ร้อยละ 12.8) และกลุ่มงานในสายงานการผลิต (ร้อยละ 12.8) ตามลาดับ
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-4ทั้งนี้ หากพิจารณาสาขาอาชี พ ที่มีความต้องการมากที่สุ ด ได้แก่ พนักงานขาย (ร้อยละ 5.7) ช่าง
ก่อสร้างงานโครงสร้าง (ร้อยละ 5.3) พนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสาร (ร้อยละ 5.0) ช่างก่อสร้างงาน
ตกแต่ง (ร้อยละ 3.8) นักบัญชี (ร้อยละ 3.3) นักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักวิเคราะห์ขอ้ มูล (ร้อยละ 2.7)
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ความเห็น/ข้อสังเกต
1. โปแลนด์ถือเป็ นหนึ่ งในประเทศที่มี อัตราการว่างงานต่าที่สุดในสหภาพยุโรป โดยอัตราการ
ว่า งงานของโปแลนด์ อ ยู่ที่ ร้ อ ยละ 3.4 ถื อ เป็ นอัน ดับ ที่ 4 ของสหภาพยุโ รป รองจาก สาธารณรั ฐ เชค
เนเธอร์ แลนด์ และมอลตา ทั้งนี้ ความต้องการในการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ของโปแลนด์เริ่ มขยายตัวเพิ่มขึ้นภายหลังการระบาดของ COVID-19 ด้วยเช่นกัน โดยสาขาเศรษฐกิจที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิเช่น สาขาอุตสาหกรรม สาขาการบริ การ สาขาการก่อสร้าง สาขาการขนส่ ง และสาขา
การบริ การธุรกิจ เป็ นต้น
2. สาขาการก่อสร้าง และสาขาการบริ การ ถือเป็ นหนึ่งในสาขาเศรษฐกิจที่โปแลนด์มีความต้องการ
แรงงานเป็ นจานวนมาก เนื่องจากแรงงานฝี มือชาวโปแลนด์เดินทางไปทางานในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก
เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ รวมถึงสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า ส่ งผลให้
โปแลนด์ต้อ งพึ่ ง พาแรงงานต่ า งชาติ โดยปั จจุ บัน คาดว่า จะมี จ านวนแรงงานต่า งชาติ ใ นโปแลนด์ อ ยู่ที่
ประมาณ 2 ล้านคน ส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานต่างชาติจากยูเครน (ประมาณ 1.7 ล้านคน) รองมาได้แก่ เบลารุ ส
จอร์เจีย และแรงงานจากมัลโดวา
3. ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา แรงงานจากเอเชี ยเริ่ มมีบทบาทในตลาดแรงงานโปแลนด์มากขึ้น
โดยเฉพาะแรงงานจากอินเดีย จอร์ เจีย เนปาล อุซเบกิสถาน ฟิ ลิ ปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย ซึ่ งส่ วนใหญ่เข้ามา
ทางานในภาคบริ การ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารทั้งแรงงานในร้านอาหารและแรงงานในธุ รกิจบริ การจัดส่ งอาหาร
รวมไปถึงธุ รกิจค้าปลีก เช่น พนักงานขาย พนักงานบรรจุสินค้า และพนักงานจัดส่ งสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่ งถือว่ามี
การขยายตัวของเพิ่มขึ้นในโปแลนด์มาอย่างต่อเนื่ อง

-54. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ที่สะท้อนจากความต้องการในตลาดแรงงาน ถือเป็ นโอกาส
ทางธุ รกิจสาหรับผูป้ ระกอบการต่างชาติ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาเศรษฐกิ จนั้นๆ อาทิเช่น ความต้องการ
แรงงานจากเอเชียในสาขาการบริ การและการค้า อาทิ ธุรกิจ HORECA และธุรกิจการค้าปลีกค้าส่ ง ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความนิยมในสิ นค้าและบริ การจากเอเชีย ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการต่างชาติ รวมถึงผูป้ ระกอบการ
ไทยที่ดาเนินธุรกิจทั้งในส่ วนของการส่ งออกและนาเข้าวัตถุดิบ เครื่ องปรุ ง ข้าว ผักและผลไม้ รวมไปถึงสิ นค้า
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์เครื่ องครัว เฟอร์นิเจอร์และสิ นค้าสาหรับการตกแต่งภาย เป็ นต้น
-----------------------------------------------สานักงานส่งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งวอร์ซอ
กันยายน 2564
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