ฉบับส่งสือมวลชน

การเมืองยืดเยือ ... กดดันเศรษฐกิจไทยปี ’ 57
ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8
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ปี ที 20 ฉบับที 3491
วันที 31 มีนาคม 2557

ประเด็นสําคัญ
§ จากปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมืองทียืดเยือยาวนานกว่ าทีคาด ทําให้ ภาวะสุญญากาศทาง
การเมืองส่งผลกระทบต่อการใช้ จ่ายภายในประเทศมากกว่าที เคยคาดการณ์ ไว้ ในขณะที การ
เบิกจ่ายเม็ดเงินงบประมาณของภาครัฐ ก็คงทําได้ ในกรอบทีค่อนข้ างจํากัด และอาจมีกระบวนการที
ล่าช้ า ซึงส่งผลทําให้ แรงขับเคลือนเศรษฐกิจไทยในปี นี คงเหลือเพียงภาคการส่งออกเป็ นหลักเท่านัน
§ ดังนัน ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย จึงปรั บประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี
2557 ลงมาทีร้ อยละ 1.8 ในกรณีพืนฐาน (จากประมาณการเดิมอยู่ทีร้ อยละ 3.0 บนสมมติฐาน
ว่ามีรัฐบาลใหม่ได้ ภายในกลางปี ) และปรับกรอบประมาณการลงมาอยู่ในช่ วงร้ อยละ 1.3-2.4
โดยสัญญาณการฟื นตัวของการบริ โภคและการลงทุนในภาพรวม อาจไม่สะท้ อนภาพทีชัดเจนได้
มากนักในปี นี

การเมืองทีส่ อเค้ าไร้ ข้อสรุป...กดดันการใช้ จ่ายในประเทศนานกว่ าทีคาด
สืบเนื องจากปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมื องทีส่ อเค้ าว่ าจะยืดเยือยาวนานกว่ าทีคาด ทําให้
สมมติฐานทีประเทศไทยจะมีรัฐบาลเข้ ามาทําหน้ าทีได้ ภายในกลางปี นัน เริมมีความเป็ นไปได้ น้อยลง ซึง
ภายใต้ ภาวะสุญญากาศทีไม่มรี ฐั บาลทีแท้ จริ งดังทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ สง่ ผลกระทบให้ การดําเนินนโยบายของรัฐ
ในหลายด้ าน ต้ องประสบกับอุปสรรคไม่สามารถเดินหน้ าได้ อีกทังโครงการลงทุนของภาคเอกชน ก็ติดปั ญหาใน
ขันตอนการอนุมตั ิโครงการจากหน่วยงานภาครัฐเช่นกัน และ ณ ขณะนี ก็ยังไม่ สามารถระบุตารางเวลาทีแน่
ชัดว่ า กระบวนการจัดตังรั ฐบาลทีสามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจได้ นันจะเกิดขึนเมือใด (ภายหลังจาก
ทีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ การเลือกตังทัวไปเมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ)
ความไม่แน่นอนทางการเมืองดังกล่าวข้ างต้ นนี ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนของทังภาครัฐ
และภาคเอกชนมากกว่าทีเคยคาดการณ์ไว้ รวมถึงย่อมมีผลกระทบต่อเนืองเป็ นลูกโซ่ไปยังภาวะการจ้ างงาน และ
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การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคตามมา ทําให้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่ า แรงขับเคลือนจากอุปสงค์ ในประเทศ
อาจซบเซายาวนานข้ ามเข้ าสู่ช่วงครึ งหลังของปี 2557 ดังนั น คาดว่ า การบริ โภคภาคเอกชนในปี 2557
อาจขยายตัวเพียงร้ อยละ 0.1 (กรอบคาดการณ์ หดตัวร้ อยละ 0.2 ถึงขยายตัวร้ อยละ 0.6) จากคาดการณ์
เดิมทีร้ อยละ 1.4 ขณะที การลงทุนโดยรวมในปี 2557 อาจหดตัวลงร้ อยละ 2.2 (กรอบคาดการณ์ หดตัว
ร้ อยละ 2.7 ถึงหดตัวร้ อยละ 1.5)

ศูนย์ วจิ ยั กสิกรไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2557 ลงมาทีร้ อยละ 1.8
ท่ ามกลางทิศทางการใช้ จ่ายภายในประเทศทีมีโอกาสอ่ อนแอกว่ าทีคาด ส่ งผลให้ การส่ งออกที
คาดว่ า จะขยายตัวร้ อยละ 5.0 ในปี นี กลายเป็ นแรงขับเคลือนหลักเพียงด้ านเดียวของเศรษฐกิจไทย ทํา
ให้ ศนู ย์ วิจยั กสิกรไทยปรั บลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ลงมาทีร้ อยละ
1.8 ในกรณีพืนฐาน (จากประมาณการเดิม ณ เดือ นมกราคม คาดการณ์ ไว้ ทีร้ อ ยละ 3.0 บนสมมติฐานว่า
สามารถมีรั ฐ บาลภายในกลางปี ) โดยคาดว่า สถานการณ์ ท างการเมื องอาจยัง คงยืด เยือ ขณะที งบประมาณ
รายจ่ายของรัฐบาลประจําปี งบประมาณ 2558 คงมีผลบังคับใช้ ไม่ทนั ภายในปี นี เป็ นผลให้ เม็ดเงินงบประมาณ
ของรัฐหายไปในช่วงไตรมาสที 4/2557 โดยภาครัฐอาจสามารถใช้ จ่ายได้ เฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจํา และ
ไม่เกินวงเงินของปี งบประมาณก่อนหน้ า เท่านัน
สําหรั บกรอบประมาณการเศรษฐกิจในปี 2557 นัน ในกรณีดี ทีสามารถจัดตังรัฐบาลได้ เร็ วภายใน
เดือนกรกฎาคม 2557 แม้ มองว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างน้ อย แต่ถ้าทําได้ ก็อาจสนับสนุนให้ การดําเนินนโยบาย
ของภาครัฐและกิจกรรมการลงทุนเดินหน้ าได้ คล่องตัวและรวดเร็ วขึน โดยหากการใช้ จ่ายของภาคเอกชนกลับมา
ฟื นตัวชดเชยกับผลจากความล่าช้ าของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ได้ ก็อาจช่วยกระตุ้นให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ในระดับร้ อยละ 2.4 แต่สําหรับกรณีเลวร้ าย หากปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมือง
ยืดเยือจนมีผลกระทบต่อการบริ โภคและการลงทุนในระดับทีรุ นแรงขึน รวมทังหากการส่งออกฟื นตัวช้ ากว่าทีคาด
มาขยายตัวเพียงร้ อยละ 3.0 เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ก็อาจขยายตัวได้ เพียงร้ อยละ 1.3 เท่ านัน ด้ วยเหตุนี
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย จึงปรั บลดกรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2557 ลงมาทีร้ อยละ 1.3-2.4 จากกรอบ
คาดการณ์เดิมทีร้ อยละ 2.2-3.7
Thai Economic Outlook 2014
Indicators

2014

2013
Base Case

2014

Thai GDP Growth

2.9

1.8

1.3-2.4

Previous
Forecast
3.0

Private Consumption

0.2

0.1

-0.2 to 0.6

1.4

(%YoY or otherw ise indicated)

Forecast Range

Investment

-1.9

-2.2

-2.7 to -1.5

2.2

Exports

-0.2

5.0

3.0-6.0

5.0

Imports

-0.4

0.5

-1.5 to 2.0

2.0

Current Account Balance (USD Bn)

-2.8

5.0

3.9-6.0

1.7

2.2

2.4

2.2-2.6

2.4

Headline CPI

Source: NESDB, BOT, MOC, and KResearch Forecast (as of 31 March 2014)
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Disclaimer
รายงานวิจัยฉบับนีจัดทําเพือเผยแพร่ทัวไป โดยจัดทําขึนจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ทีน่าเชือถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความ
น่าเชือถือ หรื อความสมบูรณ์เพือใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อืนใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลียนแปลงปรับปรุงข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทังนีผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียงเองทังสิน บริ ษัทฯ จะไม่รับผิด
ต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนีจึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิน
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