จับตาทิศทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ Baltic ในปี 2560-2561
1. เอสโตเนีย
ในปี 2560 และปี 2561 คาดการณ์ GDP จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.3 และ 2.8 ตามลาดับ โดยมี
อุปสงค์ภายในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวเป็ นตัวขับเคลื่อน ควบคู่ไปกับการลงทุนที่เริ่ มฟื้ นตัวตามการ
เริ่ มต้นดาเนิ นโครงการที่ได้รับเงิ นสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป ปั จจัยดังกล่าวมี ผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศมากกว่าการบริ โภคของภาคเอกชน รวมถึงคาดว่าอุปสงค์จากประเทศคู่คา้ สาคัญ
เช่ น สวีเดน และเยอรมนี มีแนวโน้มขยายตัว และจากฟิ นแลนด์และรั สเซี ยที่ เริ่ มฟื้ นตัว ส่ งผลให้การ
ส่ งออกในปี 2560-2561 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้ง นี้ จ านวนแรงงานในตลาดมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นหนึ่ งเป็ นเพราะการกลับ มาท างาน
ภายในประเทศของแรงงานเอสโตเนี ยที่ เคยเดิ นทางไปทางานในต่างประเทศ ปั จจัยดังกล่าวส่ ง ผลให้
อัตราการว่างงานมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 6.8 ในปี 2559 เป็ นร้อยละ 8.6 ในปี 2561 นอกจากนี้
ค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 ในปี 2560 และปี 2561 ตามลาดับ
ในช่วงต้นปี 2560 ภาวะเงินเฟ้อได้ขยายตัวในระดับร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ตามการ
ปรั บเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและพลังงานในตลาดโลก รวมถึงการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตในสิ นค้า
หลาบชนิด เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ยาสู บ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
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2. ลัตเวีย
ในปี 2560 การขยายตัวของ GDP คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.2 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มเป็ นร้ อย
ละ 3.5 ในปี 2561 เนื่ องจากโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุ นจากสหภาพยุโรปเริ่ มฟื้ นตัว โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในภาคการก่อสร้าง รวมถึงการบริ โภคภายในประเทศที่ขยายตัว ซึ่ งรวมถึงการบริ โภคของภาคเอกชน
ที่มีแนวโน้ม ปรั บตัวเพิ่มขึ้นตามค่า จ้างขั้นต่ า ที่ ป รั บเพิ่ ม ขึ้ นจากอัตราเดื อนละ 380 ยูโร เป็ น 430 ยูโร
รวมถึงการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากร้อยละ 23 เป็ นร้อยละ 20
การบริ โภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้ นมี ผลให้การนาเข้าขยายตัว รวมถึงราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่ งผลลบต่อดุลการค้าระหว่างประเทศของลัตเวีย
อัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 8.7 ในปี 2561 ทั้งนี้ ตลาดแรงงานในประเทศจะ
สะท้อนให้เห็ นถึ งแรงงานตามโครงสร้ างประชากรของประเทศมากขึ้ น เนื่ องจากจานวนผูอ้ พยพเข้า
ประเทศมีแนวโน้มลดลง
นอกจากนี้ ภาวะเงิ นเฟ้ อมีแนวโน้ม ที่จะปรั บเพิ่มเป็ นร้ อยละ 2.3 ในปี 2560 ตามราคาน้ า มัน
เชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับตัวสู งขึ้น และอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟ้ื นตัว
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สัดส่ วนหนี้สินต่อ GDP มีแนวโน้มที่จะลดลงจากร้อยละ 40 ในปี 2559 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 36 ภายใน
ปี 2561 อันเป็ นผลมาจากการลดลงของเงินทุนสารองที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2559
Key Economic Indicators ของลัตเวีย

4

3. ลิทวั เนีย
ในปี 2560 GDP ของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวร้อยละ 2.9 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.1 ในปี 2561 โดยปั จจัยสาคัญที่ผลักดันการขยายตัวดังกล่าวมาจากการลงทุนที่เริ่ มฟื้ นตัวโดยมี
ปัจจัยสนับสนุ นจากการดาเนินโครงการภายใต้เงินอุดหนุ นจากสหภาพยุโรป และการส่ งออกที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิ จที่ ปรั บตัวดี ข้ ึนของประเทศคู่ คา้ สาคัญ เช่ น ประเทศในสหภาพยุโรป และ
รัสเซีย แต่กระนั้นก็ตาม การส่ งออกมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่ปรั บตัวสู งขึ้น
เช่นกัน
อัตราการว่างงานมีแนวโน้มปรั บตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.6 และร้อยละ 7.2 ในปี 2560 และปี
2561 ตามลาดับ เนื่องจากแรงงานมีแนวโน้มที่จะอยูท่ างานต่อภายหลังครบอายุเกษียณมากขึ้น นอกจากนี้
การจ้างงานและตลาดแรงงานมีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเที ย บกับปี ก่ อนหน้า แม้ว่าอัตราการขยายตัวจะ
ต่ากว่าในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา

นอกจากนี้ อัตราเงิ นเฟ้ อคาดว่ าจะเพิ่ม ขึ้นจากปี ก่ อนหน้า มาอยู่ที่ ร้อยละ 2.8 ในปี 2560 และ
มี แนวโน้มที่ จะลดต่ า ลงอี กครั้ งในปี 2561 ทั้ง นี้ เป็ นผลมาจากราคาน้ า มันที่ มีแ นวโน้ม ปรั บตัว สู ง ขึ้ น
ประกอบกับการปรั บเพิ่ มขึ้นของภาษีสรรพสามิ ตและภาษี มูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงอัตราค่าจ้างที่ ปรั บตัว
สู งขึ้นด้วย
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4. ความเห็น/ข้ อสั งเกต
4.1 ทิ ศทางภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ มประเทศบอลติ คยัง คงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ อไปในปี
2560-2561 โดยอัตราการขยายตัวคาดว่าจะอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 2.3-3.5 ซึ่ งเป็ นอัตราที่ฟ้ื นตัวจากปี 2559
ทั้ง 3 ประเทศ โดยเศรษฐกิ จของลัตเวียมี แนวโน้มที่ จะปรั บตัวมากกว่าอีก 2 ประเทศในกลุ่มประเทศ
บอลติก
4.2 เงิ นอุ ดหนุ นจากสหภาพยุโรปยัง คงมี บทบาทสาคัญต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของทั้ง
เอสโตเนี ย ลัตเวีย และลิทวั เนี ย ควบคู่ไปกับอุ ปสงค์ภายในประเทศที่ ขยายตัวตามค่าจ้างแรงงานและ
อัตราการจ้างงานที่ขยายตัวเพิ่มสู งขึ้น และการส่ งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
คู่คา้ สาคัญที่เริ่ มฟื้ นตัว
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4.3 ปัจจัยเสี่ ยงที่จะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศบอลติคแม้จะมีความคล้ายคลึงกัน
แต่ก็มีบางประเด็นที่แตกต่างกันออกไป โดยปั จจัยหลักที่คาดว่าจะส่ งผลกระทบเชิงลบต่อเอสโตเนีย คือ
ภาวะเงิ นเฟ้ อจากราคาเชื้ อเพลิง ราคาอาหาร และภาษีสรรพสามิตที่ปรั บเพิ่มสู งขึ้น และสาหรับลัตเวีย
ดุลการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจากการนาเข้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และการปรั บตัวเพิ่มขึ้นของ
ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก และในกรณี ของลิทวั เนีย ภาวะเงินเฟ้อและการบริ โภคของภาคครัวเรื อนเป็ น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

สานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งวอร์ ซอ
กันยายน 2560
ที่มา

European Commission

