
จับตาทศิทางเศรษฐกจิกลุ่มประเทศ Baltic ในปี 2560 
 

1. เอสโตเนีย 
 ในปี 2559 Real GDP ขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 1.1 ลดลงจากปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.4 สาเหตุ
ส าคญัเป็นเพราะการน าเขา้มีมากกว่าการส่งออกในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้
สินคา้ทุน (Capital Goods) แต่ในปี 2560 และปี 2561 คาดการณ์ GDP จะขยายตวัในอตัราร้อยละ 2.3 และ 
2.6 ตามล าดบั โดยมีอุปสงค์ภายในประเทศเป็นตวัขบัเคล่ือน รวมถึงการลงทุนเร่ิมฟ้ืนตวัตามการเร่ิมตน้
ด าเนินโครงการท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป รวมถึง อุปสงค์ในภูมิภาคท่ีคาดว่าจะขยายตวั 
โดยเฉพาะจากฟินแลนด์ รวมถึงลตัเวียและเอสโตเนีย ซ่ึงเป็นประเทศคู่คา้ส าคญั ส่งผลให้การส่งออกในปี 
2560 มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7จากปีก่อนหนา้ อยา่งไรก็ดี คาดวา่การขาดดุลการคา้ยงัคงปรากฏ
ในปี 2560 แมว้า่จะอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ปี 2559 ก็ตาม รวมถึงปัจจยัลบส าหรับการคา้ระหวา่งประเทศยงัคง
ปรากฏเน่ืองจากปัญหาการคา้ผา่นแดน (Transit Trade) กบัรัสเซีย  

 
 

ทั้งน้ี อตัราการวา่งงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 6.5 ในปี 2560 ส่วน
หน่ึงเป็นเพราะผูป้ระกอบการมีการลงทุนเพิ่มข้ึนในอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อทดแทนการใชแ้รงงานซ่ึงมี
ตน้ทุนการจา้งงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี ในปี 2560-2561 คาดว่าหน้ีสาธารณะจะอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า    
ร้อยละ 10 ของ GDP 
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 ส าหรับการบริโภคของภาคครัวเรือนคาดวา่จะขยายตวัลดลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
3.3 ในปี 2560 ตามราคาสินคา้ท่ีคาดวา่จะปรับตวัสูงข้ึนตามอตัราค่าจา้งท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อจะ
ขยายตวัจากปี 2559 ในระดบัร้อยละ 2.7 ในปี 2560-2561 ตามการเพิ่มข้ึนของราคาพลงังาน ค่าจา้งแรงงาน
ในประเทศ และอตัราภาษีสรรพสามิตในสินคา้พลงังาน ยาสูบ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์    
 

Key Economic Indicators ของเอสโตเนีย 
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2. ลตัเวยี 
ในปี 2559 อตัราการขยายตวัของ GDP อยู่ท่ีร้อยละ 1.9 ซ่ึงขยายตวัในอตัราท่ีลดต ่าลงจากปี 2558

โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการใชจ่้ายงบประมาณภายใตเ้งินสนบัสนุนของสหภาพยุโรปไม่เป็นไปตามเป้าท่ีได้
วางแผนไว ้ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวส่งผลกระทบให้ภาคการก่อสร้างหดตวัลงเกือบร้อยละ 20 ในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2559 อย่างไรก็ดี ในปี 2560-2561 การขยายตวัของ GDP คาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 2.8 และร้อยละ 3.0 
ตามล าดบั เน่ืองจากการลงทุนมีแนวโนม้ฟ้ืนตวั การขยายตวัของการบริโภคของภาคครัวเรือน ประกอบกบั
ตลาดแรงงานท่ีปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงส่งผลให้การจดัเก็บภาษีจากการบริโภคและภาษีเงินไดมี้แนวโน้มเพิ่มข้ึน
ตามไปดว้ย   
 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 การน าเขา้ขยายตวัในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่การส่งออก และคาดวา่การ
ขาดดุลการคา้ระหว่างประเทศจะขยายตวัเพิ่มข้ึนในปี 2560-2561 เน่ืองจากแนวโน้มดงักล่าวยงัคาดว่าจะ
ปรากฏอยู่เช่นเดิม นอกจากน้ี ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มท่ีจะอยู่ท่ีร้อยละ 1.8 ในปี 2560 ตามสมมุติฐานของ
ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน  
 

 
  

ในปี 2559 อตัราการว่างงานลดต ่าลงจากปีก่อนหน้ามาอยู่ท่ีร้อยละ 9.6 แม้ว่าการขยายตวัของ
เศรษฐกิจต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหน้า เน่ืองจากมีการสร้างงานเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของอตัรา
ค่าจา้งอยูใ่นระดบัต ่า ทั้งน้ี ภาคการก่อสร้างท่ีหดตวัลงส่งผลกระทบไม่มากนกัเน่ืองจากเกิดข้ึนในส่วนของ
กิจกรรมท่ีใช้แรงงานไม่มาก ตลอดจนการจา้งงานท่ีลดลงดงักล่าวได้รับการชดเชยจากภาคอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ  
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Key Economic Indicators ของลตัเวยี 
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3. ลทิวัเนีย 
ในปี 2559 Real GDP ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้แต่ต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้แมว้า่จะมีการบริโภค

ของภาคครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึน โดยการลงทุนท่ีหดตวัลงเป็นปัจจยัลบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัดงักล่าว    
ในปี 2560 GDP มีแนวโนม้การขยายตวัร้อยละ 2.7 ซ่ึงเป็นอตัราการขยายตวัท่ีสูงข้ึนจากปีก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่
ร้อยละ 2 โดยปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัการขยายตวัดงักล่าวมาจากการลงทุนท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัโดยมีปัจจยัสนบัสนุน
จากการด าเนินโครงการภายใตเ้งินอุดหนุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะขยายตวั
เพิ่มข้ึนส่งผลกระทบต่อการบริโภคของภาคครัวเรือน ซ่ึงมีผลกระทบตามมาต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมเช่นกนั 

การส่งออกไดฟ้ื้นตวัในปี 2559 โดยมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า ในขณะท่ี การ
น าเขา้ชะลอตวัลงโดยมีสาเหตุส าคญัมาจากการลงทุนท่ีขยายตวัลดลงในช่วงดงักล่าว และในปี 2560 คาดวา่ 
การส่งออกจะยงัคงขยายตวัแต่อยูใ่นอตัราท่ีลดลงจากปี 2559 โดยคาดวา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 2.8 โดยมีสาเหตุมา
จากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนตามอตัราค่าจา้งแรงงาน ซ่ึงส่งผลต่อการแข่งขนัดา้นราคาในตลาดต่างประเทศ 
ในขณะท่ี การน าเขา้จะขยายตวัในอตัราร้อยละ 4.5 ซ่ึงสูงกว่าอตัราการขยายตวัของปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี     
ร้อยละ 0.9 
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 การจ้างงานคาดว่าจะขยายตวัไม่มากนักเน่ืองจากอยู่ในจุดสูงสุดของอุปทานจากภาคแรงงาน 
ในขณะท่ี อตัราการว่างงานคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 7.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 7.4 และ    
ร้อยละ 7.0 ในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั นอกจากน้ี อตัราเงินเฟ้อคาดวา่จะเพิ่มข้ึนจากปี 2559 โดยในปี 
2560-2561 คาดวา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 2 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากราคาน ้ามนัท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน  
 

Key Economic Indicators ของลิทวัเนีย 
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4. ผลกระทบจาก Brexit โดยรวมต่อกลุ่มประเทศบอลติค  

4.1 Brexit กระทบต่อความเป็น “องคก์ร” ของสหภาพยุโรป รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการ
ตดัสินใจขององคก์รต่างๆ ในสหภาพยโุรป และอาจส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ใหป้ระเทศสมาชิกอ่ืนออกจาก
สหภาพยุโรปไดเ้ช่นกนั ซ่ึงแน่นอนยอ่มส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศ Baltic ในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรป
ไม่มากก็นอ้ย 

2. Brexit ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและท าให้ประเทศสมาชิกต้องให้
ความส าคญัในปัจจยัภายในเพื่อพยายามรักษาสถานะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคไม่ใหถ้ดถอยไปยิง่กวา่น้ี ทั้งน้ี
ยงัไม่นบัภยัคุกคามทางเศรษฐกิจจากฝ่ังเอเชียท่ีทวีความส าคญัยิ่งข้ึนเร่ือยๆ และอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
ประเทศ Baltic มากยิง่ข้ึนในอนาคต 

3. Brexit จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเงินกองทุนช่วยเหลือประเทศสมาชิก ทั้งน้ีในปี 2562 ซ่ึงเป็น
รอบใหม่ของโครงการต่างๆ ท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ เน่ืองจากเงินบริจาคจะลดลง และยอ่มส่งผล
ให้อตัราการขยายตวัของ GDP ของประเทศ Baltic ซ่ึงพึ่งพาการลงทุนจากโครงการต่างๆ ภายใตเ้งินอุดหนุนฯ
เป็นปัจจยัสนบัสนุนไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย 
 

5. ความเห็น/ข้อสังเกต 
5.1 ทิศทางภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศบอลติคยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัต่อไปในปี 2560 

โดยอตัราการขยายตวัคาดวา่จะอยูร่ะหวา่งร้อยละ 2.3-2.8 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีฟ้ืนตวัจากปี 2559 ทั้ง 3 ประเทศ  
5.2 ปัจจยัเส่ียงท่ีจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศบอลติคแมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกนั  

แต่ก็มีบางประเด็นท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยปัจจยัหลกัท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเอสโตเนีย คือ 
ปัญหาการคา้ผ่านแดน (Transit Trade) กบัรัสเซีย และอตัราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพราะมีการน า
เทคโนโลยีมาทดแทน ส าหรับลตัเวียนั้น การขยายตวัของภาคการก่อสร้างและการด าเนินโครงการต่างๆ    
จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศดงัเช่นในปี 2559 หากไม่เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้และใน
กรณีของลิทวัเนีย การลงทุนและภาวะเงินเฟ้อเป็นส่ิงท่ีตอ้งจบัตา เน่ืองจากมีผลกระทบส าคญัต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศในช่วงก่อนหนา้ 
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5.3 เงินอุดหนุนจากสหภาพยุโรปยงัคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้ ง
เอสโตเนีย ลตัเวีย และลิทวัเนีย อยา่งไรก็ดี Brexit ยอ่มส่งผลต่อปริมาณเงินกองทุนฯ ท่ีมีแนวโนม้ลดต ่าลง 
เน่ืองจากสหราชอาณาจกัรเป็นหน่ึงในประเทศหลกัท่ีสมทบเงินในกองทุนดงักล่าว ดงันั้น กลุ่มประเทศบอล
ติคมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งพึ่งพาตนเองเพื่อผลกัดนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศมากข้ึน 

      

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 

มกราคม 2560 
 

ท่ีมา  European Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


