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เศรษฐกิจรัสเซียจะถดถอยต่อเนื่องในปี 2559 แต่ในอัตราชะลอตัวจากปีที่ผ่านมา สาเหตุ
สําคัญมาจากราคาน้ํามันที่เป็นรายได้หลักของประเทศยังไม่มีทีท่ากระเตื้องขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ และยังถูก
ประเทศทางฝั่งตะวันตกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ ทําให้การใช้จ่ายและการลงทุนของภาคธุรกิจหดตัว พร้อมทั้ง
ฝ่ายภาครัฐเองก็ตัดค่าใช้จ่ายลงอีกร้อยละ 10 ส่วนค่าเงินรูเบิลก็ทําสถิติต่ําสุดในช่วงต้นปีนี้ควบคู่ไปกับอัตรา
เงินเฟ้อที่ขยับเพิ่มเป็นเงาตามตัว โดยคาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะพลิกฟื้นได้ก็ต้องรอไปถึงปี 2560
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
⋅ สหภาพยุโรป ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คว่ําบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย
⋅ ในปี 2558 GDP ติดลบร้อยละ 3.3 และคาดว่าจะหดตัวลงอีกอย่างต่อเนื่องในปี 2559 อีก
ร้อยละ 2
⋅ ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงแล้วแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับร้อย
ละ 8.6 ในปี 2559 (เพิ่มร้อยละ 15.6 ในปี 2558)
⋅ การใช้จ่ายภาคธุรกิจลดลงร้อยละ 9.5 ในปี 2558 และคาดว่าจะลดลงอีกร้อยละ 2 ในปี
2559 เนื่องมาจากอัตราค่าจ้างที่ปรั บตัวลดลง ขณะที่ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นและระดั บ
ความมั่นใจน้อยลง รายได้ภาคครัวเรือนก็หดตัวลงร้อยละ 5 ในปี 2558 อีกทั้งการใช้จ่ าย
ภาครัฐถูกตัดงบประมาณลงร้อยละ 10 ในปี 2559
⋅ ค่าเงิน Ruble ปรับตัวลดลงเป็นประวัติการณ์กว่าร้อยละ 40
⋅ ราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลง ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศ
⋅ ในปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปีไปตลอดระยะ
ปานกลาง
ขนาดพื้นที่ของประเทศ
16,376,900 ตารางกิโลเมตร
สกุลเงิน
Rouble (RUB = 100 kopecks)
ที่ตั้ง
เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากสุดขอบฝั่งตะวันที่มีพรมแดนติดกับประเทศ
ฟินแลนด์จรดขอบฝั่งตะวันออกบริเวณช่องแคบเบริ่งมีความยาวเกือบ 9,000 กิโลเมตร ทิศเหนือนับตั้งแต่ผืน
แผ่นดินที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็งริมฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกลงมาจนถึงทะเลสาบแคสเปียนทางทิศใต้
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เมืองหลวง
กรุงมอสโก
ประมุขของรัฐ
ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012)
หัวหน้าคณะรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ดมิทรี เมดเวเดฟ (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012)
พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายปกครอง
รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยพรรค United Russia ร่วมกับนักวิชาการที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ความมั่นคงและความเสี่ยงทางการเมือง
นักลงทุนย้ายเงินออก 63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 และย้ายออกอีก 130 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 ซึ่งยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปี 2558 นอกจากนั้น อัตราคนยากจนได้เพิ่มขึ้นเกือบ
ร้อยละ 50 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ในปัจจุบันนี้ประชากรราว 22 ล้านคนเป็นคนยากจน
จํานวนประชากรในรัสเซียลดลงมากกว่า 5 แสนคนต่อปีโดยเฉลี่ยนับตั้งแต่ปี 2543 ส่วนหนึ่ง
มาจากการแพร่ระบาดโรคเอดส์ การฆ่าตัวตาย และความเครียดด้านชาติพันธ์และดินแดน
ด้านการต่างประเทศ
สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ร่วมกันคว่ําบาตรรัสเซียตั้งแต่ปี 2558 เพื่อตอบโต้การเข้ายึดครอง
พื้นที่บางส่วนของยูเครน และรัสเซียถูกพักการเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ G8 ขณะที่รัสเซียก็ตอบโต้โดยการไม่
นําเข้าสินค้าอาหารจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ แคนาดา และออสเตรเลีย ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการ
คว่ําบาตรจะต่อเนื่องไปหลังจากปี 2559
ในปี 2558 รัสเซียถอนการเจรจา Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
(CFE) ซึ่งเป็นเวทีเจรจาควบคุมอาวุธในยุโรป
ฐานะการเงินของรัฐบาล
ระดับหนี้สาธารณะมูลค่า 15 ล้านล้านรูเบิล หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 20.7 ของ GDP ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ในปี 2558 เครดิตของประเทศถูกจัดอยู่ในระดับ Junk
ในปี 2558 รัสเซียคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะขาดดุลงบประมาณร้อยละ 0.6 ของ GDP แต่จาก
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลงมากทําให้สถานการณ์ย่ําแย่ หากจะทําให้ได้ตามที่คาดการณ์จะต้องให้ราคา
น้ํามันปรับสูงขึ้นในระดับราคาบาร์เรลละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ในปี 2558 อัตราการขาดดุลจึงกระโดด
ขึ้นไปถึงร้อยละ 13 ของ GDP และคาดว่าจะขาดดุลงบประมาณอีกร้อยละ 3 ของ GDP ในปี 2559 โดยได้ตัด
ลดการใช้จ่ายภาครัฐลงร้อยละ 10
ทั้งนี้ การใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าประกันสังคมและสงครามได้กัดกินงบประมาณไปถึงร้อยละ 30.6
ในปี 2558 ตามมาด้วยการให้บริการสาธารณะอีกร้อยละ 23.8 โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมร้อยละ 4.8
ของ GDP ในปี 2558 และเพิ่มขึ้นสูงมากนับจากนั้น
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
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ข้อมูลเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลัก
ภาคเกษตรกรรม มีบทบาทน้อยมากต่อ GDP คิดเป็นสัดส่วนแรงงานเพียงร้อยละ 5.9 ถึงแม้
ดินจะมีสภาพดี แต่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีทําให้มีอัตราผลตอบแทนทางการผลิตเพียงแค่หนึ่งในสามเมื่อเทียบ
กับฝั่งยุโรปตะวันตก ขณะที่เกษตรกรปรับตัวไม่ทันกับนโยบายพึ่งพาตนเองจากการถูกคว่ําบาตรโดยสหภาพ
ยุโรป
ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 14.4 ของ GDP และมีแรงงานร้อยละ 13.2 มีโรงงานผลิต
รถยนต์จากต่างชาติหลายรายซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการคว่ําบาตรของสหภาพยุโรป ยอด
จําหน่ายรถยนต์ตกลงมากกว่าหนึ่งในสามในปี 2558 บริษัท GM ปิดธุรกิจเกือบทั้งหมดในปีเดียวกัน ขณะที่
อุตสาหกรรมอาหารและเคมีภัณฑ์ขยายตัวดีขึ้นหลังการงดนําเข้าจากฝั่งตะวันตก แต่อีกหลายอุตสาหกรรม
กําลังตกอยู่ความลําบาก การลงทุนในโรงงานการผลิตหดหาย อย่างไรก็ตาม รัสเซียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสินแร่นานาชนิดและป่าไม้ แต่เครื่องไม้เครื่องมื อไม่ได้รับการพัฒ นาเท่ าที่ ควร โดย
วัตถุดิบอย่างน้ํามัน แก๊สธรรมชาติ และสินแร่โลหะ เป็นตัวสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าสองในสามของ
การส่งออก โดยมีเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน ได้เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างหลักประกั นด้า นพลังงานและ
วัตถุดิบ และคาดว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่จะเติบโตได้ร้อยละ 4.7 ในปี 2558
ภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 61.8 ของ GDP โดยมีธนาคารหลักเพียงแค่ 2 แห่งที่ครอบครอง
เงินฝากถึงร้อยละ 60-70 ของทั้งประเทศ ได้แก่ Sberbank และ VTB ความไม่มั่นคงทางเคตดิตที่เพิ่มขึ้นทําให้
มีความเสี่ยงด้านการเงินสูงขึ้น ส่วนธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่าขยายตัวร้อยละ 6.9 ในปี 2558 และคาดว่าจะ
ปรับขึ้นอีกร้อยละ 1.8 ในปี 2559 ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกหดตัวร้อยละ 10 ในปี 2558 และต่อเนื่องในปี 2559
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
รายได้ต่อหัวเทียบจากระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 เป็นร้อย
ละ 51 ในช่วงระหว่างปี 2543 จนถึงปี 2555 หลังจากนั้น ต้องเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่อง การลงทุนทางธุรกิจรัดตัว ผลผลิตตกต่ํา และค่าเงินรูเบิลลดลงเกินกว่าร้อยละ 50 เทียบกับสกุลเงิน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ เมื่ อถู กคว่ํ า บาตรทางเศรษฐกิ จ และราคาน้ํ า มั น โลกที่ ล ดลง ส่ งผลให้ อัต ราการเติ บโตทาง
เศรษฐกิจลดลงร้อยละ 3.3 ในปี 2558 ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ําสุดในรอบ 6 ปี ถึงแม้ว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO
แล้ว แต่ก็ไม่เป็นประโยชน์มากนัก
การค้าระหว่างประเทศ
การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 28.3 ของ GDP ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบจากร้อยละ 28.1
ในปี 2553 แต่มูลค่าการส่งออกตกลงร้อยละ 31.6 ในปี 2558 และคาดว่าจะลดลงอีกร้อยละ 11.5 ในปี 2559
โดยคาดหวั งว่ า การส่ ง ออกจะดี ขึ้ น เมื่ อ อิ ห ร่ า นบรรลุ ข้ อ ตกลงเรื่ องการปลดอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ถึ งแม้ ว่ า จะมี
ผลกระทบจากการส่งออกน้ํามันของอิหร่านก็ตาม ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO เป็นการบังคับให้รัสเซีย
ต้องเร่งลดการกีดกันทางการค้าลงภายในปี 2561
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การส่งออกพลังงานเป็นส่วนสําคัญที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 70.7 โดยรัสเซีย
เป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันรายใหญ่อันดับแปดของโลก
ตั้งแต่รัสเซียงดการนําเข้าอาหารจากยุโรปตะวันตกในปี 2557 ก็ได้พยายามใช้มาตรการ
พึ่งพาการผลิตภายในประเทศ ถึงแม้จะมีพื้นที่สําหรับทําการเพาะปลูกจํานวนมากแต่ก็พึ่งพาการนําเข้าอาหาร
ถึงร้อยละ 40 ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาอีกหลายปีและเงินลงทุนอีกปริมาณมหาศาลที่จะทําให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ในปี 2558 รัสเซียส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีสัดส่วนร้อยละ 49.8 ขณะที่การค้ากับประเทศ
ในยุโรปตะวันตกก็หดตัวลงอย่างแรงจากมาตรการคว่ําบาตรและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดต่ําลง
รัสเซียเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 5.5 ของ GDP ในปี 2558 และจะ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.7 ในปี 2559
แนวโน้มเศรษฐกิจ
จากอัตราการเติบโตของ GDP ติดลบร้อยละ 3.3 ในปี 2558 และต่อเนื่องอีกร้อยละ 2 ในปี
2559 ทําให้ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วง อีกทั้งถูกคว่ําบาตรจากประเทศฝั่งตะวันตกยิ่งทําให้
สถานการณ์เลวร้า ยลงไปอี ก การบริโภคและการลงทุน ของภาคธุร กิจ ก็ล ดลงพร้ อมๆ กับรัฐบาลก็ป รั บ ลด
งบประมาณร้อยละ 10
ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลง แต่ก็ยังอยู่ในอัตราที่สูง ขณะที่ค่าเงินรูเบิลก็อ่อนค่าลง
เป็นประวัติการณ์ในปี 2559 ก็ยิ่งจะสร้างแรงกดดันผลักให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ธนาคารกลางได้พยายามปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงสถานการณ์ โดยครั้งสุดท้ายปรับลงร้อยละ 11 เพื่อหวังให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบร้อย
ละ 5
การลงทุนหดตัวอย่างแรงในปี 2558 และต่อเนื่องในปี 2559 ในอัตราชะลอตัว ซึ่งได้รั บ
ผลกระทบมาไม่เพียงจากมาตรการคว่ําบาตร แต่เป็นผลมาจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นและสิ่งแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่ไม่เอื้ออํานวย นอกจากนั้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เข้าสู่ภาวะถดถอยโดยเฉพาะในกรุงมอสโก
อัตราการว่างงานจะอยู่ในระดับร้อยละ 5.5 ในปี 2559 ลดลงจากร้อยละ 5.6 ในปีที่ผ่านมา
ผลจากอัตราเงินเฟ้อสูง ทําให้รายได้จากค่าจ้างลดลงร้อยละ 2-3 ในปี 2558 รวมทั้งอัตราการเติบโตของการ
ผลิตชะลอตัวลงด้วย ทั้งนี้ ประมาณหนึ่งในสี่ของแรงงานเป็นลูกจ้างของรัฐ
การประเมินศักยภาพตลาด
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ในปี 2560 แต่ทั้งนี้คงไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปีใน
ระยะปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากปราศจากการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาจากภาครัฐเพิ่มขึ้น
การบริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจยังคงอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากอัตราการเติบโตของรายได้
ติ ด ลบ ขณะที่ ก ารไหลออกของเงิ น ทุ น ยั ง มี ม ากและต่ อ เนื่ อ งไปอี ก หลายปี นอกจากนั้ น การพึ่ ง พากั บ
อุตสาหกรรมพลังงานเพียงอย่างเดียวจะยิ่งทําให้ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก
การลงทุนถาวรอยู่ในระดับที่ต่ํากว่ามาตรฐานของกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งอ่อนตัวลง
อย่างต่อเนื่องมาหลายปี หนทางที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก รัฐบาลพยายามจะ
เพิ่มการลงทุนให้ได้ร้อยละ 25 ในอนาคตอันใกล้ (เคยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2554) ซึ่งเป้าหมายนั้นแทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลยท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน อีกทั้งการเติบโตของผลผลิตก็ยังย่ําแย่ต่อไป
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สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
จากการที่รัสเซียสนับสนุนและปกป้ององค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ทําให้เป็นภาระของธุรกิจ
SMEs ทั้งๆ ที่ SMEs ได้พยายามปรับตัวและช่วยเหลือตัวเองในทุกๆ ด้าน แต่ก็ได้รับความสนใจจากภาครัฐ
น้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศในสหภาพยุโรปที่ SMEs มีสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 ของ GDP ขณะที่
รัสเซียมีบทบาทเพียงร้อยละ 15
แม้ว่ารัสเซียกําลังพิจารณาจะขายกิจการรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งสายการ
บิน บริษัทน้ํามัน และบริษัทพลังงาน แต่ทั้งนี้ยังพยายามขอรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอํานาจควบคุมส่วนใหญ่
เอาไว้
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของ WTO รัสเซียต้องปรับลดอัตราภาษีและโควตานําเข้าสินค้าต่างๆ
อย่ า งกว้ า งขวาง รวมทั้ งการเปิ ด ตลาดธุ ร กิ จ บริ การโดยการปลดล็ อคข้ อจํ า กั ด จากการเข้ า มาของทุ น จาก
ต่างประเทศในธุรกิจประกันภัย โทรคมนาคม ธนาคาร การขนส่ง และการกระจายสินค้า นอกจากนั้น การ
ควบคุมปริมาณการนํ าเข้า ที่ขัดแย้ งกั บข้ อบั งคับของ WTO ก็ต้องกําจัดหรือปรับให้ดี ขึ้น ทั้งนี้ การเข้าเป็ น
สมาชิก WTO จะเป็นแรงกดดันให้ต้องเร่งเปลี่ยนรูปแบบรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนมากขึ้น
ธุรกิจพลังงาน
รัสเซียเป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของโลกรายหนึ่งที่มีน้ํามันสํารองเป็นปริมาณกว่าหนึ่งแสน
ล้านบาร์เรล ในปี 2558 มีผลผลิตน้ํามัน 538 ล้านตัน อีกทั้งแหล่งผลิตใหม่ๆ จะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกอย่าง
ต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งประเทศในปี 2563
การถูกคว่ําบาตรโดยสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ทําให้เป็นข้อจํากัดของบริษัทผลิตน้ํามันราย
ใหญ่ของรัสเซียที่จะส่งไปยังตลาดฝั่งตะวันตก รวมทั้งการถูกห้ามส่งออกอุปกรณ์และเทคโนโลยีสําคัญ ด้วย
ดั งนั้ น บริ ษัทผลิ ต น้ํ า มั น รายใหญ่ รั ส เซี ย จึ งตกอยู่ ในฐานะลํ า บากที่ จ ะลงทุ น ในโครงการใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
โครงการที่พึ่งเงินลงทุนสูง ทั้งนี้ รัสเซียมีแก๊สธรรมชาติสํารองมากที่สุดของโลกประมาณ 32.9 ล้านล้านคิวบิค
เมตร โดยมีผลผลิต 514 ล้านตันในปี 2558
ด้านสังคม
จํานวนประชากรในปี 2558 มี 144 ล้านคน แต่คาดว่าจะลดลง 1.5 ล้านคนในช่วงปี 2558
ถึงปี 2573 อายุเฉลี่ยประชากร 38.6 ปี ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 2 ปี เมื่อเทียบกับปี 2543 แต่ในปี 2573 อายุ
เฉลียจะเพิ่มเป็น 42.8 ปี
อัตราการเกิดต่ําเป็นประวัติการณ์ในปี 2543 (บุตร 1.2 คน ต่อ ผู้หญิง 1 คน) และขยับสูงขึ้น
เป็นจํานวนบุตร 1.8 คนต่อผู้หญิง 1 คน ในปี 2558 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าผู้หญิงจะมีบุตรไม่เกิน 2 คน
และพบเห็นได้ทั่วไปว่ามีบุตรเพียงคนเดียว
รายได้และรายจ่ายประชากร
สัดส่วนอัตราการออมของชาวรัสเซียขยายตัวมาก ในปี 2558 จํานวนเงินออมคิดเป็นร้อยละ
10.6 ของรายได้สําหรับใช้จ่าย แต่คาดว่าอัตราส่วนจะลดลงเหลือ 10.5 ในปี 2559
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การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคต่อหัวประมาณ 265,216 รูเบิล (4,320 ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2558
และคาดว่าจะปรับลดลงร้อยละ 2 ในปี 2559 ส่วนมากของความมั่งคั่งจะกระจุกตัวอยู่ในเขตรอบกรุงมอสโก
แต่ช่องว่างของฐานะจะเป็นอุปสรรคให้เกิดสมดุลของการเติบโตของตลาดในทุกระดับรายได้ สําหรับช่วง 5 ปี
(2558-2563) ธุรกิจด้านการสื่อสาร การดูแลสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ จะเป็นกลุ่มที่ประชากรจะเพิ่ม
การใช้จ่ายมากที่สุด การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการสื่อสารเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ให้บริการ ขณะที่
ประชากรที่สูงอายุก็จะใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา
ในปี 2559 คาดว่าการใช้จ่ายของประชากรโดยรวมจะหดตัวลงร้อยละ 2.4 แต่สําหรับช่วงปี
2558 – 2563 จะมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.9 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นโดยรวมร้อยละ 14.5 ตลอดช่วงเวลานั้น
การใช้จ่ายภาคประชาชนคิดเป็นร้อยละ 51.7 ของ GDP ส่วนรายได้สําหรับใช้จ่ายต่อหัวเป็นเงิน 308,957 รู
เบิล (5,033 ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2558 ซึ่งจะปรับตัวลดลงร้อยละ 2 ในปี 2559
ช่วงระยะเวลา 5 ปี (2558-2563) รายได้สําหรับใช้จ่ายโดยรวมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 ด้วย
อัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ต่อปี
ที่มา: Euromonitor International 2016
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