
   

 
ฉบบัท่ี 126/2556                                    วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 

 

รายงานประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2556 และ 2557 
“เศรษฐกจิไทยปี 2556 คาดว่าจะขยายตวัในอตัราร้อยละ 2.8   

และมีแนวโน้มฟ้ืนตวัดขีึน้ในปี 2557”  
_____________________________________________________________ 

 

นายสมชยั สัจจพงษ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ 
เดือนธนัวาคม 2556 ว่า “เศรษฐกจิไทยในปี 2556 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิมที่
ร้อยละ 3.7 เน่ืองจากเศรษฐกจิโลกที่ฟ้ืนตัวอย่างล่าช้าส่งผลกระทบให้ความต้องการสินค้าส่งออกของไทยลดลง ประกอบ
กบัอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ตามความเช่ือม่ันของผู้บริโภค
และผู้ประกอบการที่ปรับตัวลดลงและส่งผลให้ครัวเรือนและภาคธุรกิจระมัดระวังการใช้จ่ายและการลงทุนมากขึ้น 
นอกจากนี ้การลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มลดลงจากที่เคยคาดไว้ อนัเป็นผลมาจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ อย่างไรกต็าม การส่งออกสินค้าและบริการคาดว่าจะเติบโตใน
อตัราเร่งขึน้จากปีก่อน โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออกด้านบริการที่จะขยายตัวตามจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากเกอืบทุกภูมิภาค สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกจิภายในประเทศ คาดว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2556 
จะอยู่ทีร้่อยละ 2.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า ตามการชะลอตัวลงของอุปสงค์ภาคเอกชนประกอบกบัราคานํ้ามันและสินค้าโภค
ภัณฑ์ในตลาดโลกทีมี่แนวโน้มลดลงอนัเป็นผลมาจากอุปสงค์ในตลาดโลกทีช่ะลอลง   

 

สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2557 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัว
ขึน้มาขยายตัวทีร้่อยละ 4.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้่อยละ 3.5 – 4.5) ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ร้อยละ 5.1 โดยมีปัจจัย
หลกัจากการลงทุนในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่อาจมีความล่าช้ากว่าที่คาด โดยเฉพาะการ
เบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่ต้องมีการทําประชาพจิารณ์ตามคําส่ังของศาลปกครอง และการ
เบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐทีอ่ยู่ระหว่างรอผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี ้
การประกาศยุบสภาของรัฐบาลยงัคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐให้เกดิความล่าช้าได้ อย่างไรก็
ตาม เศรษฐกจิไทยคาดว่าจะยังคงได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึน้ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุน
การขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการ นอกจากนี ้สถานการณ์การจ้างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีและภาวะทางการเงินที่
ผ่อนคลายจากอัตราดอกเบีย้ที่อยู่ในระดับตํ่าจะช่วยสนับสนุนให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนสามารถขยายตัวได้ 
ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอตัราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2557 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
1.9 – 2.9) ตามอุปสงค์ภาคเอกชนทีด่ีขึน้”  
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ทั้งน้ี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ไดก้ล่าวท้ิงทา้ยว่า “หากปัญหาความไม่แน่นอนทาง
การเมืองยืดเยือ้ออกไปจะส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเที่ยวของไทย ผ่านจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายัง
ประเทศไทยที่คาดว่าอาจลดลงถึง 3 ล้านคน และอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐมีความล่าช้า
ออกไปอีก ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 – 4.0) นอกจากนี้ ในการประมาณการเศรษฐกิจยังต้องคํานึงถึงปัจจัยเส่ียง อาทิ การดําเนิน
นโยบายทางการเงินของประเทศพฒันาแล้วทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความผนัผวนของการเคลือ่นย้ายเงินทุนของไทย ภัย
ธรรมชาติและโรคระบาด อกีทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอุตสาหกรรม” 

 
______________________________________ 

 
 

 
 
 
สาํนกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สาํนกังานเศรษฐกิจการการคลงั   
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3273 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกจิปี 2556 และ 2557 (ณ เดือนธันวาคม 2556) 

 
 

 2555 

2556 f  
(ณ ธันวาคม 2556) 

2557 f  
(ณ ธันวาคม 2556) 

เฉลีย่ เฉลีย่ ช่วง 

สมมตฐิานหลกั     

สมมตฐิานภายนอก     
1) อตัราการขยายตวัเฉล่ีย 14 ประเทศคู่คา้หลกั (ร้อยละต่อปี) 3.3 3.3 3.8 3.3 - 4.3 
2) ราคานํ้ามนัดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล) 109.1 105.0 105.0 100.0 - 110.0 
3) ราคาสินคา้ส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) 0.6 -0.3 0.5 0.0 - 1.0 
4) ราคาสินคา้นาํเขา้ในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) 1.6 -2.2 0.0 -0.5 ถึง 0.5 
สมมตฐิานด้านนโยบาย     
5) อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) 31.1 30.7 31.2 30.2 - 32.2 
6) อตัราดอกเบ้ียนโยบายของไทย ณ ส้ินปี (ร้อยละต่อปี) 2.75 2.25 2.25 1.75 - 2.75 
7) รายจ่ายภาคสาธารณะตามปีงบประมาณ (ลา้นลา้นบาท) 2.89 3.03 3.24 3.23 - 3.25 

ผลการประมาณการ     
1) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 6.5 2.8 4.0 3.5 - 4.5 
2) อตัราการขยายตวัของการบริโภครวม (ร้อยละต่อปี) 
    - การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี) (ร้อยละต่อปี) 
    - การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงท่ี) (ร้อยละต่อปี)  

6.8 
6.7 
7.5 

1.3 
0.4 
5.6 

2.7 
2.8 
2.1 

2.2 – 3.2 
2.3 - 3.3 
1.6 - 2.6 

3) อตัราการขยายตวัของการลงทุนรวม (ร้อยละต่อปี) 
    - การลงทุนภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี) (ร้อยละต่อปี) 
    - การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงท่ี) (ร้อยละต่อปี) 

13.2 
14.4 
8.9 

-1.1 
-0.3 
-4.1 

8.3 
7.0 

13.2 

7.8 - 8.8 
6.0 - 8.0 

6.1 - 14.2 
4) อตัราการขยายตวัปริมาณส่งออกสินคา้และบริการ (ร้อยละต่อปี) 3.1 4.1 7.0 6.0 - 8.0 
5) อตัราการขยายตวัปริมาณนาํเขา้สินคา้และบริการ (ร้อยละต่อปี) 6.2 2.9 4.4 3.4 - 5.4 
6) ดุลการคา้ (พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
  - สินคา้ส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) 
  - สินคา้นาํเขา้ในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) 

6.0 
3.1 
8.8 

5.2 
-0.6 
-0.2 

8.9 
6.5 
5.0 

7.9 – 8.9 
4.5 - 8.5 
3.0 – 7.0 

7) ดุลบญัชีเดินสะพดั (พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
  - ร้อยละของ GDP 

-1.5 
-0.4 

-6.2 
-1.6 

4.4 
1.0 

3.4 - 5.4 
0.7 - 1.3 

8) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (ร้อยละต่อปี) 
    อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ร้อยละต่อปี) 

3.0 
2.1 

2.2 
1.0 

2.4 
1.2 

1.9 - 2.9 
0.7 - 1.7 

9) อตัราการวา่งงาน (ร้อยละของกาํลงัแรงงานรวม) 0.7 0.7 0.7 0.6 – 0.8 
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เอกสารแนบ 

รายงานประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2556 และ 2557  
 

1. เศรษฐกจิไทยในปี 2556  
1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะสามารถขยายตวัไดร้้อยละ 2.8 ชะลอลงจากปีก่อน
หนา้ และลดลงจากท่ีคาดการณ์ไวเ้ดิมท่ีร้อยละ 3.7 อนัเป็นผลมาจากอุปสงคภ์ายในประเทศท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัลดลงหลงัจาก
ท่ีเร่งข้ึนไปมากในช่วงก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ชะลอตวัลงมาขยายตวัท่ีร้อยละ 0.4 ตามความตอ้งการซ้ือ
สินคา้คงทนโดยเฉพาะยานยนตท่ี์ชะลอลง อยา่งไรก็ดี การใชจ่้ายในหมวดสินคา้ไม่คงทนและบริการคาดว่าจะยงัคงขยายตวั
ได ้ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะหดตวัร้อยละ -0.3 ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการเปรียบเทียบกบัฐานท่ีสูงในปีก่อนจาก
การเร่งการลงทุนในหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภยั ประกอบกับความเช่ือมัน่ของ
ผูป้ระกอบการปรับตวัลดลงส่งผลให้ภาคธุรกิจระมดัระวงัการลงทุนมากข้ึน นอกจากน้ี การลงทุนภาครัฐท่ีชะลอออกไปยงั
ส่งผลใหกิ้จกรรมการลงทุนภาคเอกชนชะลอตวัลงตาม อยา่งไรก็ดี การลงทุนในหมวดก่อสร้างคาดว่าจะขยายตวัไดดี้ สะทอ้น
ไดจ้ากยอดจาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นประเทศท่ีเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกบัการใชจ่้ายภาครัฐมีแนวโนม้ลดลงจากท่ีเคยคาดไว ้โดยคาดว่า
การบริโภคภาครัฐจะขยายตวัร้อยละ 5.6 และการลงทุนภาครัฐจะหดตวัร้อยละ -4.1 อนัเป็นผลมาจากความล่าชา้ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดรั้บจดัสรรมีความล่าชา้ ตลอดจนการ
เบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีมีการเบิกจ่ายไดไ้ม่มากนกั เน่ืองจากโครงการบางส่วนอยู่ระหว่างการ
จดัทาํประชาพิจารณ์ก่อนเร่ิมดาํเนินโครงการตามคาํสั่งศาลปกครอง สาํหรับอุปสงคภ์ายนอกประเทศนั้น การส่งออกสินคา้
และบริการคาดว่าจะเติบโตในอตัราเร่งข้ึนจากปีก่อนมาขยายตวัท่ีร้อยละ 4.1 โดยไดรั้บอานิสงส์จากการส่งออกดา้นบริการท่ี
จะขยายตวัตามจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจากจีนและรัสเซีย 
อยา่งไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินคา้คาดว่าจะหดตวัลงมาอยูท่ี่ร้อยละ -0.6 เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัอยา่งล่าชา้ส่งผล
กระทบให้ความตอ้งการสินคา้ส่งออกของไทยลดลง ประกอบกบัการส่งออกสินคา้ประมงมีแนวโน้มหดตวัจากปัญหาขาด
แคลนวตัถุดิบกุง้เพื่อผลิตอาหารทะเลแช่แขง็ ขณะท่ีปริมาณการนาํเขา้สินคา้และบริการคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.9 ชะลอลง
เลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้ ตามการชะลอตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน   

 

1.2  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกจิ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2556 จะอยูท่ี่ร้อยละ 

2.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า จากแรงกดดนัดา้นอุปสงคท่ี์ลดลงตามการชะลอตวัของอุปสงคภ์าคเอกชน และแนวโนม้ราคา
นํ้ ามนัดิบและสินคา้โภคภณัฑ์ในตลาดโลกท่ีลดลงอนัเป็นผลมาจากอุปสงคใ์นตลาดโลกท่ีชะลอลง รวมทั้งผลจากแนว
ทางการดูแลราคานํ้ามนัขายปลีกของภาครัฐ ในส่วนของอตัราการวา่งงาน คาดว่าจะยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีร้อยละ 0.7 ของกาํลงั
แรงงานรวม ในดา้นเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบญัชีเดินสะพดัจะขาดดุลท่ี 6.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.6 ของ GDP ส่วนหน่ึงมาจากการส่งกาํไรและเงินปันผลกลบัต่างประเทศของผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
ประกอบกบัดุลการคา้คาดว่าจะเกินดุลลดลงจากปีก่อนมาอยูท่ี่ 5.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ตามมูลค่าสินคา้นาํเขา้ท่ีคาดว่าจะ
ขยายตวัในอตัราเร่งกวา่มูลค่าสินคา้ส่งออก  
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2. เศรษฐกจิไทยในปี 2557 

2.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตวัไดร้้อยละ 4.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.5 – 

4.5) ลดลงจากท่ีคาดการณ์ไวเ้ดิมท่ีร้อยละ 5.1 โดยมีปัจจยัหลกัจากการใชจ่้ายภาครัฐท่ีอาจมีความล่าชา้กว่าท่ีคาด ทั้งในส่วน
ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเมด็เงินตามแผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีตอ้งมีการ
ทาํประชาพิจารณ์ตามคาํสั่งของศาลปกครอง และการเบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐท่ีอยู่
ระหว่างขั้นตอนการวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ี การประกาศยบุสภาของรัฐบาลยงัคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐใหเ้กิดความล่าชา้ได ้โดยคาดว่าการบริโภคภาครัฐจะขยายตวัร้อยละ 2.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ี
ร้อยละ 1.6 – 2.6) และการลงทุนภาครัฐจะขยายตวัไดร้้อยละ 13.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 12.2 – 14.2) อยา่งไรก็ตาม 
เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะยงัคงไดรั้บอานิสงส์จากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตวัดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการ
ขยายตวัของการส่งออกสินคา้และบริการ ทั้งน้ี การส่งออกสินคา้และบริการมีแนวโนม้เติบโตในอตัราเร่งข้ึนจากปีก่อนมา
ขยายตวัท่ีร้อยละ 7.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 6.0 – 8.0) เน่ืองจากคาดวา่การส่งออกสินคา้จะไดรั้บอานิสงส์จากแนวโนม้
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีปรับตวัดีข้ึนต่อเน่ืองตามการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน และเศรษฐกิจญ่ีปุ่น
ท่ีมีแนวโน้มขยายตวัเร่งข้ึนโดยไดรั้บอานิสงส์จากโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ แมว้่าเศรษฐกิจจีนจะยงัอยู่ในช่วงของการ
ปรับตวัต่อเสถียรภาพในระบบการเงินก็ตาม ขณะท่ีการส่งออกดา้นบริการคาดว่าจะขยายตวัตามจาํนวนนักท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราเร่งข้ึนมาอยู่ท่ีร้อยละ 2.8 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 2.3 ถึง 3.3) ตามสถานการณ์การจา้งงานท่ียงัอยูใ่นเกณฑดี์ สะทอ้นจากอตัราการว่างงานท่ีมี
แนวโนม้อยูใ่นระดบัตํ่า นอกจากน้ี ภาวะการเงินโดยรวมท่ีผอ่นคลาย สะทอ้นจากอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะยงัอยูใ่นระดบัตํ่า
จะยงัคงเอ้ือต่อการใชจ่้ายของภาคเอกชน เช่นเดียวกบัการลงทุนภาคเอกชนท่ีคาดว่าจะกลบัมาฟ้ืนตวัไดช้ดัเจนข้ึน โดยจะ
ขยายตวัร้อยละ 7.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 6.0 – 8.0) จากปัจจยัสนบัสนุนสาํคญั อาทิ ความจาํเป็นในการลงทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมูลค่าการขอรับและออกบตัรส่งเสริมการลงทุนของ
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงต่อเน่ือง ขณะท่ีปริมาณการนาํเขา้สินคา้และบริการคาด
ว่าจะมีแนวโนม้ขยายตวัเร่งข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 4.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.4 – 5.4) สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การใชจ่้าย
ภาคเอกชนท่ีคาดวา่จะเร่งข้ึน และการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออก  

 

2.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกจิ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2557 จะอยูท่ี่ร้อยละ 

2.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 1.9 – 2.9) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ อนัเป็นผลจากการเร่งข้ึนของอุปสงค์
ภายในประเทศ ขณะท่ีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตวั จากอุปสงคน์ํ้ ามนัดิบท่ีคาดว่าจะเร่ิมปรับเพิ่มข้ึนตาม
แนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอุปทานนํ้ ามนัดิบในตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มปรับ
เพิ่มข้ึนเช่นกนัตามการผลิตนอกกลุ่ม OPEC ในส่วนของอตัราการว่างงาน คาดว่าจะยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีร้อยละ 0.7 ของ
กาํลงัแรงงานรวม (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ (0.6 – 0.8 ของกาํลงัแรงงานรวม) สาํหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่า
ดุลบญัชีเดินสะพดัจะเกินดุล 4.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.7 ถึง 
1.3 ของ GDP) เน่ืองจากดุลการคา้ท่ีคาดว่าจะเกินดุลเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 8.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ี 7.9 ถึง 
9.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินคา้ส่งออกท่ีคาดวา่จะขยายตวัในอตัราเร่งกวา่มูลค่าสินคา้นาํเขา้ 


