ฉบับที่ 29/2555

วันที่ 26 มีนาคม 2555

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2555
“เศรษฐกิจไทยป 2555คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 5.0 – 6.0 ฟนตัวกลับเขาสูภาวะปกติ
ภายหลังสถานการณอุทกภัยคลี่คลายลง”
________________________________
นายสมชัย สัจจพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงขาวประมาณการเศรษฐกิจ
ไทย ณ เดือนมีนาคม2555 วา “เศรษฐกิจไทยในป 2555 คาดวาจะขยายตัวในอัตราเรงที่รอยละ 5.5 (โดยมีชวง
คาดการณที่รอยละ 5.0 – 6.0)ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไวเดิมเมื่อเดือนธันวาคม 2554 และเปนการฟนตัวกลับ
เขาสูภาวะปกติจากปกอนหนาที่ขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 ภายหลังสถานการณอุทกภัยคลี่คลายลง โดยคาดวาในป
2555 อุปสงคภายในประเทศจะเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย จากความจําเปนในการบริโภคสินคาเพื่อ
ทดแทนทรัพ ยส ิน ที ่เ สีย หายจากสถานการณอ ุท กภัย และการลงทุน เพื ่อ ฟ น ฟูอ าคารบา นเรือ นและเครื ่อ งมือ
เครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมประกอบกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใชจาย เชน มาตรการปรับเพิ่ม
รายไดแรงงานรายวันและเงินเดือนขาราชการและโครงการจํานําขาวเปลือก อยางไรก็ตาม ภาคการสงออกคาดวา
จะชะลอลงตามเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโนมออนแอตอไปอีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะปญหาหนี้สาธารณะในกลุม
ประเทศสหภาพยุโรปที่ยังรุนแรง และแนวโนมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัวลง
สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศในป 2555 คาดวาจะยังคงแข็งแกรง โดยคาดวาอัตรา
เงินเฟอทั่วไปในป 2555 จะอยูที่รอยละ 3.6 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.1– 4.1) ลดลงจากปกอนหนา ตามราคา
น้ํามันในตลาดโลกที่คาดวาจะขยายตัวในอัตราชะลอลง อันเนื่องมาจากแรงกดดันดานอุปสงคน้ํามันในตลาดโลกที่
ชะลอลงตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง ขณะที่เสถียรภาพภายนอกประเทศคาดวาจะ
เริ่มไดรับปจจัยเสี่ยงจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่คาดวาจะขาดดุลรอยละ 0.9 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ
0.4 – 1.4 ของ GDP) ตามการเกิน ดุลการคาที่มีแนวโนมลดลงจากปกอนหนา เนื่องจากการฟนตัวของอุปสงค
ภายในประเทศคาดวา จะสง ผลใหมูล คา การนํา เขา สิน คา ขยายตัว ในอัต ราเรง ที่รอ ยละ 23.3 เมื่อ เทีย บกับ มูล คา
สงออกสินคาที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 13.5”

ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจป 2555 (ณ เดือนมีนาคม 2555)
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ชวง

4.0
105.6
5.6
10.1

3.8
118.0
5.2
5.8

3.3-4.3
113.0-123.0
4.2-6.2
4.8-6.8

30.5
3.25
2.77

31.0
3.25
2.95

30.0-32.0
2.75-3.75
2.95-2.96

0.1
1.3
1.3
1.4
3.3
7.3
-8.7
9.5
13.6
23.9
16.6
24.7
11.9
3.4
3.7
2.0
0.7

5.5
4.5
4.5
4.5
11.9
11.9
12.1
8.8
13.5
7.3
13.5
23.3
-3.5
-0.9
3.6
2.3
0.6

5.0-6.0
4.0-5.0
4.0-5.0
4.0-5.0
10.9-12.9
10.9-12.9
11.1-13.1
7.8-9.8
12.5-14.5
6.3-8.3
12.5-14.5
22.3-24.3
-5.2 ถึง -1.5
-1.4 ถึง -0.4
3.1-4.1
1.8-2.8
0.5-0.7

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก
1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 14 ประเทศคูคาหลัก(รอยละตอป)
2) ราคาน้ํามันดิบดูไบ(ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล)
3) ราคาสินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)
4) ราคาสินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)
สมมติฐานดานนโยบาย
5) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลารสหรัฐ)
6) อัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทยณ สิ้นป (รอยละตอป)
7) รายจายภาคสาธารณะตามปงบประมาณ (ลานลานบาท)
ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป)
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภครวม(รอยละตอป)
- การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่)(รอยละตอป)
- การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)
3) อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม(รอยละตอป)
- การลงทุนภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่)(รอยละตอป)
- การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)
4) อัตราการขยายตัวปริมาณสงออกสินคาและบริการ(รอยละตอป)
5) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเขาสินคาและบริการ(รอยละตอป)
6) ดุลการคา (พันลานดอลลารสหรัฐ)
- สินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)
- สินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)
7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐ)
- รอยละของ GDP
8) อัตราเงินเฟอทั่วไป(รอยละตอป)
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (รอยละตอป)
9) อัตราการวางงาน (รอยละของกําลังแรงงานรวม)
สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการการคลัง
โทร. 0-2273-9020ตอ 3255

เอกสารแนบ
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2555
1. เศรษฐกิจไทยในป 2554
1.1 ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในป 2555คาดวาจะขยายตัวในอัตรารอยละ 5.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 5.0 –
6.0) ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไวเดิมเมื่อเดือนธันวาคม 2554 และเปนการฟนตัวกลับเขาสูภาวะปกติจากปกอนหนาที่
ขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 ภายหลังสถานการณอุทกภัยคลี่คลายลงโดยคาดวาในป 2555 อุปสงคภายในประเทศจะเปนแรง
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอย
ละ 4.0 – 5.0) เร งขึ้ นจากป กอนหน า เนื่ องจากความจํ าเป นในการบริ โภคสินค าเพื่ อทดแทนทรั พยสิ นที่ เสี ยหายจาก
สถานการณอุทกภัย ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใชจาย เชน มาตรการปรับเพิ่มรายไดแรงงาน
รายวันและเงินเดือนขาราชการและโครงการจํานําขาวเปลือก ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวรอยละ 11.9
(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 10.9 – 12.9) เรงขึ้นตามความจําเปนในการฟนฟูอาคารบานเรือนและเครื่องมือเครื่องจักรใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับความเสียหายจากสถานการณอุทกภัย ประกอบกับคาดวาผูประกอบการอุตสาหกรรมบางสาขา
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตยังคงไดรับคําสั่งซื้อทั้งจากในประเทศและตางประเทศ จึงมีแนวโนม
เรงฟนฟูเพื่อกลับมาทําการผลิตอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ปริมาณการสงออกสินคาและบริการคาดวาจะขยายตัวชะลอลง
เล็กนอยมาอยูที่รอยละ 13.5 ตามเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโนมออนแอตอไปอีกระยะหนึ่งโดยเฉพาะปญหาหนี้สาธารณะใน
กลุมประเทศสหภาพยุโรปที่ยังรุนแรง และแนวโนมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัวลงสําหรับการใชจาย
ภาครัฐในป 2555 คาดวาการบริโภคภาครัฐจะขยายตัวรอยละ 4.5เรงขึ้นจากปกอนหนา ตามการเบิกจายงบประมาณประจําป
ของรัฐบาลในป 2555 ที่คาดวาจะเปนไปอยางตอเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาครัฐคาดวาจะขยายตัวในอัตราเรงที่รอยละ 12.1
โดยไดรับแรงสนับสนุนจากแผนการกูเงินจากพระราชกําหนดกูเงินเพื่อบริหารจัดการน้ําวงเงิน 3.5 แสนลานบาท ที่จะเริ่ม
เบิกจายไดตั้งแตชวงกลางป 2555
1.2 ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2555 คาดวาจะอยูที่รอยละ 3.6
ตอป (ชวงคาดการณที่รอยละ 3.1 – 4.1)ชะลอลงเล็กนอยจากป 2554อันเปนผลจากความเปราะบางของการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศคูคาของไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ที่คาดวาจะสงผลใหอุปสงคน้ํามันใน
ตลาดโลกชะลอลง ประกอบกับแนวโนมการชะลอตัวของราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกสวนอัตราการวางงานคาดวาจะ
ยังคงอยูในระดับต่ําที่รอยละ 0.6 ของกําลังแรงงานรวม (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 0.5–0.7 ของกําลังแรงงานรวม) ใน
ดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลที่ 3.5 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 0.9 ของ
GDP (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 1.4ถึง0.4 ของ GDP) เนื่องจากดุลการคาที่คาดวาจะเกินดุลลดลงมาอยูที่ 7.3 พันลาน
เหรียญสหรัฐ (โดยมีชวงคาดการณที่ 6.3–8.3 พันลานเหรียญสหรัฐ) ตามมูลคาสินคานําเขาที่คาดวาจะขยายตัวในอัตราเรง
กวามูลคาสินคาสงออก โดยคาดวามูลคานําเขาสินคาในป 2554 จะขยายตัวรอยละ 23.3 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 22.3–
24.3) ขณะที่มูลคาสงออกสินคาคาดวาจะขยายตัวรอยละ 13.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 12.5–14.5)
________________________________
สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ตอ 3255

