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แนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2563 และการส่งออกของไทย

นาคารโลกแถลงว่าสภาพเศรษฐกิจของ
รัสเซียในปี พ.ศ. 2562 มีการเติบโตอย่าง
ชะลอตัว ด้วยภาคการลงทุนและการค้าต่ำ

กว่าที่คาดการณ์ อีกทั้งยังถูกใช้มาตรการคว่ำบาตร
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับในปี พ.ศ. 2563 ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจ
รัสเซียจะเติบโตได้ร้อยละ 1.6 และ 1.8 ในปีถัดไป 
แ ต ่ ธ น า คา ร เพ ื ่ อการ พ ั ฒน าร ะห ว ่า ง ปร ะเทศ 
( Multilateral Development Bank: MDB) มี
ความเห็นว ่าควรปรับลดคาดการณ์เศรษฐิจของ
รัสเซียในปี 2563 ลงอีกร้อยละ 0.1 เหลือร้อยละ 1.5 

จากราคาน้ำมันที่ค่อนข้างคงที่และแผนรายจ่ายเพ่ือ
การลงทุนจากภาครัฐจำนวน 400 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ควบด้วยการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในปีที่ผา่น
มา จะเป็นปัจจัยสำคัญบ่งชี้การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การลงท ุนของภาคเอกชนคาดว ่ าจะไม ่ค ึ ก คัก
เท่าท่ีควร เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายและ
ยังมองภาพการเติบโตในระยะยาวได ้ไม่ช ัดเจน 
รวมท้ังปัญหาโครงสร้าง เช่น ขีดความสามารถในการ
แข ่งข ันท ี ่สะสมมา ธนาคารโลกจ ึงประเม ินว่า
เศรษฐกิจของรัสเซียในปี พ.ศ. 2562 เติบโตขึ้นเพียง
ร้อยละ 1.2 เท่านั้น 

นอกจากนั้น กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมก็อ่อนตัว
ลง กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันโอเปคลดกำลังการผลิต และ
ปริมาณยอดการค้าปลีกท่ีหดตัวลงอย่างมากหลังจาก
มีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้ผู้บริโภคสูญเสีย
ความม่ันใจ 

อย่างไรก็ตาม รัสเซียเป็นหนึ่งในแปดประเทศกำลัง
พัฒนาท่ีช่วยผลักดันเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ โดย

อาร์เจนตินาและอิหร่านก็คาดว่าจะสามารถก้าวผ่าน
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งอีก 
5 ประเทศนอกเหนือจากรัสเซีย ได้แก่ บราซิล 
อินเดีย เม็กซิโก ซาอุดิอาระเบีย และตุรกี ที่น่าจะมี
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปีนี้หลังจากที่ต้องพยายามฝ่าฟัน
อุปสรรคในปีท่ีผ่านมา 

ส ่ ว น ก า ร ค า ด ก า ร ณ ์ เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ โ ล ก โ ด ย ร ว ม 
ธนาคารโลกได้ปรับลดการเติบโตลงร้อยละ 0.2 จาก
การพยากรณ์เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2562 เป็น ร้อยละ 
2.4 และร้อยละ 2.5 ในปีปัจจุบัน เนื่องจากมีการฟ้ืน
ตัวล่าช้ากว่าท่ีคาดการณ์ในด้านการค้าและการลงทุน
ถึงแม้ว่าความตึงเครียดของความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและรัสเซียปรับตัวดีขึ ้นแล้วก็ตาม ปี 
พ.ศ. 2562 ถือว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำท่ีสุด
นับตั้งแต่มีปัญหาวิกฤติการเงินโลกในทศวรรษที่ผ่าน
มา ส่วนปี พ.ศ. 2563 ก็คาดว่าจะดีขึ ้นได้เพียง
เล็กน้อยและยังอ่อนไหวกับความไม่แน่นอนของ
ภาวะการค้าและความตึงเคร ียดของภูม ิศาสตร์
การเมือง 

ไม ่ว ่าประเด ็นด ้านการค ้าหร ือการเต ิบโตทาง
เศรษฐกิจโลกล้วนขึ้นอยู่กับความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่อาจปะทุขึ้นเมื่อใดก็
ได้ ควบคู ่ ไปกับความตึงเคร ียดของภ ูม ิศาสตร์
การเมือง โดยที ่ขณะนี ้ธนาคารโลกยังไม่สามารถ
คาดการณ์ผลกระทบจากความขัดแย ้งระหว ่าง
สหรัฐอเมริกากับอิหร่านรอบใหม่ได้ บอกได้แต่เพียง
ว่ามันจะยิ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนและกระทบ
ต่อบรรยากาศการลงทุน 

ท่ีมา: World Bank Cuts Russia’s 2020 Growth 
Forecast, The Moscow Times, 9 January 2020 
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ากภาวะเศรษฐกิจที ่เติบโตได้ต่ำกว่าท่ี
คาดการณ์ย ่อมไม ่เอ ื ้ออำนวยในด ้าน
การค้าระหว่างประเทศ การส่งออกของ

ไทยไปยังตลาดรัสเซียในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมี
มูลค่าลดต่ำกว่าระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีก
ครั้ง หดตัวลงอย่างรุนแรงประมาณร้อยละ -18 เม่ือ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้นอกจากจะได้รับผลกระทบ
มาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
แล้ว รัสเซียยังคงถูกลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตร
ทางเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
อย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี อีกทั้งปัญหาภายในจาก
การปร ับข ึ ้นภาษีม ูลค ่าเพ ิ ่มและการลงทุนของ
ภาคเอกชนอ่อนแอ ล้วนแต่มีผลด้านลบต่อความ
มั ่นใจทางเศรษฐกิจของผู ้บริโภค ยังไม่นับปัญหา
ค่าเงินบาทแข็งที่ยิ่งซ้ำเติมต่อการส่งออกของไทยทำ
ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงอีกด้วย 

 ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าการส่งออกของไทยไปยัง
ตลาดรัสเซียยังคงมีความไม่แน่นอนและคาดการณ์ได้
ยาก เนื่องจากมูลค่าสินค้าสำคัญคือรถยนต์และรถ
ปิกอัพที่ประกอบในประเทศไทยที่จะต้องเผชิญกับ
ความต้องการรถใหม่ในตลาดที่อ่อนตัวลงจากภาวะ
เศรษฐกิจ อีกทั้งนโยบายของบริษัทแม่ในประเทศ
ญี ่ปุ่นที ่จะตัดสินใจปรับเปลี ่ยนฐานการผล ิตรุ่น
รถยนต์บางรุ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
เช่น รถอเนกประสงค์ยี ่ห้อ Mitsubishi รุ ่น Pajero 
Sport ที่เคยส่งออกจากโรงงานผลิตในประเทศไทย
ไปยังรัสเซียถูกปรับไปใช้จากแหล่งประกอบรถยนต์
ในประเทศรัสเซียเอง เป็นต้น  

สำหรับสินค้าสำคัญอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยางที่ส่วน
มากกว่าร ้อยละ 75 เป็นยางรถยนต์ ก็จะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไปด้วย เนื ่องจาก
ผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีราคาต่ำกว่าจะเป็นปัจจัยใน
การเลือกซื้อของผู้บริโภค ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งก็จะ
ยิ่งซ้ำเติมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เคยขยายตัวได้ดี
หลังก้าวผ่านภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี พ.ศ. 2557 
– 2559 ก็ปรับตัวลดลงอย่างแรงตลอดปี พ.ศ. 2562 
เนื่องจากถูกจัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นต่อ
การดำรงช ีพโดยเฉพาะในภาวะที ่ เศรษฐก ิจไม่
เอ้ืออำนวย 

สินค้าผลไม้กระป๋อง โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องท่ี
เคยสร้างมูลค่าการส่งออกให้ไทยอย่างโดดเด่น ก็
ประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและคุณภาพต่ำจาก
สภาวะอากาศท่ีไม่ดีต่อการเพาะปลูกต่อเนื่องจากปีท่ี
ผ่านมาจนถึงปีใหม่นี้ด้วย 

โดยสรุปแล้วสถานการณ์การส่งออกของไทยไปยัง
รัสเซียในปี พ.ศ. 2563 ก็ยังไม่สดใสนักเนื่องจาก
ปัจจัยลบต่าง ๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะ
ยิ่งได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย เช่น กรณีสหรัฐอเมริกา
และอิหร่าน อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกของไทยท่ี
ปรับฐานลงต่ำมากในปีที่ผ่านมา ในชั้นนี้คาดว่าในปี 
พ.ศ. 2563 จะกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 5 

การส่งออกของไทยไปยังรัสเซีย ควรเน้นสินค้าระดับ
คุณภาพและราคาปานกลางเพราะประชากรส่วน
ใหญ่มีรายได้ไม่มากนักและมีนิสัยเสพติดสินค้าราคา
ถูกมาตลอดหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเม่ือ 
5 ปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าระดับพรีเมียมก็มีความ
ต้องการตามเดิมไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ก็มี
ปัญหาที่มีจำนวนผู้บริโภคในกลุ่มนี้ไม่มากนักและมัก
จำกัดอยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้น � 
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