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ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของรัสเซียท่ี
อาจจะกลับไปสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งหลังจากท่ี
เพ่ิงฟ้ืนตัวมาได้ไม่นาน ซึ่งถือว่าการวิพากย์วิจารณ์นี้
เป็นมุมมองเชิงลบท่ีตรงข้ามกับฝั่งรัฐบาลและสื่อ
ท่ัวไปท่ีเห็นว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวานักก็ตาม ส่วนเนื้อหา
ท่ีทํานายว่าประชากรจะประสบกับความยากลําบาก
มากข้ึนอย่างไรในปีนีน้ั้น มีดังนี้... 

เปิดศักราชปีใหม่มาประชากรรัสเซียก็ต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงใหญ่ 2 ประการ คือ การปฏิรูป
ระบบเงินบํานาญและการปรับข้ึนภาษีมูลค่าเพ่ิม โดย
สิ่งแรกอาจจะสร้างความรับรู้ต่อสาธารณะได้ไม่
ชัดเจนมากนักแต่อย่างหลังส่งผลให้ผู้ค้ารีบปรับป้าย
ราคากันยกใหญ่ จริงอยูท่ี่ดูเหมือนว่าราคาจะปรับข้ึน
เพียงร้อยละ 2-3 ไม่น่าจะมีผลกระทบมากเท่าใด แต่
มันเป็นโอกาสให้ผู้ผลิตหรือพ่อค้าถือโอกาสหา
ผลประโยชน์มากกว่าท่ีควรจะเป็น ในภาพรวม
รัฐบาลวางแผนว่าจะมีรายได้เ พ่ิมข้ึนจากส่วนนี้  
620,000 ล้านรูเบิลต่อปี แต่มันจะเป็นภาระแก่
ผู้บริโภคมากกว่านั้น 2 เท่าตัวเป็นอย่างน้อย อีกท้ัง
ยังมีการปรับภาษีสรรพสามิตจากสุรา บุหรี่ และ
ยาสูบอีกร้อยละ 10 ด้วย 

ปัจจุบันนี้อัตราภาษีสรรสามิตอยู่ในช่วงร้อยละ 25 
(เบียร์) ถึงร้อยละ 60-75 (เหล้าว็อดก้าและบุหรี่ราคา
ต่ํา) อันจะทําให้ประชาชนท่ัวไปต้องควักกระเป๋าเพ่ิม
ในส่วนนี้ 260,000 ล้านรูเบิลสําหรับปีนี้ ยังไม่รวม
ภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลและเบนซินท่ีจะปรับ

เ พ่ิม ข้ึนอีกเกือบร้อยละ 50 นั่นหมายความว่า
ผู้บริโภคต้องจ่ายเพ่ิมข้ึนอีก 3.1–3.6 รูเบิลต่อลิตร ณ 
ราคาในปัจจุบัน นับเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพลังงาน
น้ํามันนี้ต้องจ่ายเพ่ิมรวมอีก 450,000 ล้านรูเบิล 

นอกจากนั้น อัตราภาษีพิเศษข้ันต่ําก็ถูกปรับข้ึนด้วย
เช่น กันตามอัตรา เงิน เ ฟ้อ ส่วนค่าใช้จ่ ายของ
ผู้ ป ร ะกอบกา ร ท่ี เ ป็ น เ งิ น สมทบ เ ข้ า ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมก็ถูกปรับข้ึนอีกร้อยละ 10-13 ท่ีกล่าว
มาท้ังหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของระบบภาษีท่ีกําลัง
จะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2562 หากจะเหมารวมท้ังหมด
ของ ท้ั งประเทศแล้ วประชากรจะต้อง มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนท้ังสิ้นประมาณ 2.5 ล้านล้านรูเบิล
ในการจับจ่ายสินค้าและบริการ (ประมาณร้อยละ 
60-70 เข้ากระเป๋าภาครัฐ) 

ท่ีสําคัญไม่แพ้กันคือการข้ึนราคาของบริษัทในรูป
รัฐวิสาหกิจ อย่างเช่น ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคมปีนี้
อัตราค่าโดยสารสาธารณะโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 
ในเมืองใหญ่ (ร้อยละ 5.1 ในกรุงมอสโก) ไหนจะต้อง
จ่ายค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมอีกร้อยละ 1.7 และจะปรับ
ข้ึนถึงร้อยละ 2.4 ในช่วงกลางปีนี้ อีกท้ังประชากรใน
เมืองต่างๆ ท่ีใช้บริการสาธารณะอย่างท่ีจอดรถก็ต้อง
เตรียมควักกระเป๋าเพ่ิมอีกเช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่
ค่าบริการเก็บขยะของภาครัฐก็เตรียมข้ึนราคาอีก
ด้วย 

หันมามองเรื่องค่าใช้จ่ายในการสื่อสารบ้าง ก็จะพบ
คําตอบเดียวกันอีกว่าค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือและ
ค่าบํารุงรักษาเครือข่ายก็ต้องข้ึนราคาเหมือนกันจาก
กฎหมายใหม่ท่ีต้องการยกระดับให้ภาครัฐสามารถ
ติดตามควบคุมข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน ขณะเดียวกัน
มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะหาทางล้วงเงินสดจาก
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กระเป๋าประชากรอย่างแนบเนียน เช่น การข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีจะเพ่ิมภาระการชําระหนี้กับผู้กู้ ในปีท่ีผ่าน
มาเฉพาะการปล่อยสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว
สามารถสร้างกําไรได้มากถึง 3 ล้านล้านรูเบิล และ
หากข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1.5–2 ในปีนี้จะ
เป็นภาระเพ่ิมข้ึนของประชากรอย่างน้อย 200,000 
ล้านรูเบิล 

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคํานวณออกมาได้อย่างชัดเจน
ว่าผู้บริโภคจะต้องจ่ายเพ่ิมอีกเท่าไรจากมาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐ แต่เป็นท่ีแน่นอนว่าต้องมีภาระการ
ใช้จ่ายเพ่ิมเป็นเงินก้อนโตทีเดียว ขณะท่ีมองไม่เห็น
ว่าภาครัฐจะมีมาตรการอะไรท่ีจะช่วยยกระดับรายได้
เฉลี่ยให้ครอบคลุมภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ลําพังเงิน
เบี้ยบํานาญท่ีจะปรับเพ่ิมข้ึน 1,000 รูเบิลต่อเดือน 
(จากเงินงบประมาณ 500-520 พันล้านรูเบิล) ก็ไม่ได้
ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีข้ึนแม้แต่น้อยเลย
สําหรับปีนี้ สิ่งท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดคือรายได้
สําหรับการใช้จ่ายจะลดลงอย่างรวดเร็วเสียมากกว่า 

หากถามว่าประชากรจะตอบสนองอย่างไรต่อ
นโยบายของภาครัฐท่ีเปลี่ยนไป ก็น่าจะเกิดการ
หลีกเลี่ยงภาษีกันอย่างกว้างขวางถึงแม้ว่าจะมีการ
ออกมาตรการป้องกันอย่างเต็มท่ีก็ตามแต่ก็ยังคงไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมอง
หาสินค้าราคาถูกและหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าครั้งละ
มากๆ  

ด้วยเหตุนี้จะมีธุรกิจสีเทาเกิดมากข้ึนซึ่งส่งผลให้เกิด
ธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่อยู่ในระบบตามมา ธุรกิจ
ภาคเอกชนต้องดิ้นรนขวนขวายมากข้ึนและทําให้
เศรษฐกิจท่ัวไปชะลอตัวลงได้ โดยท่ีภาคธุรกิจเหล่านี้
ถือว่าเป็นตัวคูณสําคัญทางเศรษฐกิจของโครงการ
จากภาครัฐ 

แม้ว่าได้มีการปรับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ปี พ.ศ. 2562 ลงจากร้อยละ 2.2 เหลือ 1.5 แล้วก็
ตาม แต่ก็ถือว่ายังไม่ได้สะท้อนสภาพท่ีแท้จริง มอง
ย้อนไปในปี พ.ศ. 2560-2561 รายจ่ายเพ่ือการ
บริโภคโดยรวมของประชากรคิดเป็นร้อยละ 48 ของ 
GDP แล้วตั้งสมมติฐานว่าหากเงินก้อนนี้ถูกหักไปไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 4 จากปัจจัยเงินเฟ้อ มันจึงเป็นการ
ยากท่ีจะชี้ชัดว่าท่ีจริงแล้วเศรษฐกิจมีการเติบโต
เพียงใด แต่เป็นไปได้ว่า GDP อาจจะติดลบร้อยละ 
1.2–1.6 ด้วยซ้ําไป 

กล่าวโดยสรุป มีความเป็นไปได้ว่าในปี พ.ศ. 2562 
เศรษฐกิจของรัสเซียจะวนเวียนเข้าสู่สภาวะถดถอย
อีกครั้งถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังเติบโตและระดับ
ราคาน้ํามันโลกอยู่ท่ีบาร์เรลละ 58-65 ดอลลาร์สหรัฐ
ก็ตาม เศรษฐกิจรัสเซียจะมีสภาพคืบคลานไป
ข้างหน้าอย่างช้าๆ อีกยาวนาน  

ท่ีมา :  The Looming Russian Recession, by Vladislav 
inozemtsev, The Moscow Times, 29 January 2019 
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