
 
 
 

  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
9 กรกฎาคม 2563 

โควิดกระทบประชากร 1 ใน 5 รายได้หดตัว

ากการสำรวจโดย IC Rosgosstrakh Life 
พบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
สัดส่วนประชากรชาวรัสเซียที ่มีรายได้ต่อ

เดือนต่ำกว่า 15,000 รูเบิล (ประมาณ 6,500 บาท) 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 มาเป็นร้อยละ 44.6 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2563 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีฐานะยากจนมากที่สุดหรือมี
รายได้ยังชีพต่ำกว่าเดือนละ 5,000 รูเบิล (ประมาณ 
2,250 บาท) ก็เติบโตขึ้นด้วย สรุปได้ว่าหนึ่งในทุกห้า
คนที่ทำการสำรวจมีรายได้ลดลง และหนึ่งในทุกสิบคน
สูญเสียรายได้ไปท้ังหมด 

การสำรวจใช้โทรศัพท์สอบถามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 
1,500 คน จากทุกเขตการปกครอง ระหว่างวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อน
การประกาศใช้มาตรการบังคับให้ประชาชนกักตนเอง
อยู่ในที่พัก เปรียบเทียบกับช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2563 ที่มีการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว แสดงให้
เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสและการใช้
มาตรการป ้องก ันท ี ่ม ีต่อสถานะทางการเง ินของ
ประชากร โดยตัวชี ้วัดหลักคือระดับรายได้เฉลี ่ยต่อ
เดือนของผู้ท่ีทำการสำรวจไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็
ตาม และมีความคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 3.3 

กลุ่มประชากรรัสเซียที่มีระดับรายได้ต่อเดือนเกินกว่า 
15,000 รูเบิล (ประมาณ 6,500 บาท) มีสัดส่วนลดลง
จากร้อยละ 61.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ เหลือร้อยละ 
55.3 รูเบิล ในเดือนมิถุนายน และกลุ่มที่มีรายได้ต่อ
เดือนเกินกว่า 25,000 รูเบิล (ประมาณ 11,250 บาท) 
ลดลงจากร้อยละ 36.2 เหลือร้อยละ 27.1 

กลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดขณะทำการสำรวจดำรง
ชีพอยู ่ด ้วยรายได้ระหว่าง 5,000 – 15,000 รูเบิล 
สัดส่วนของกลุ่มรายได้นี้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด
ไวรัสเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ไป

เป็นร้อยละ 36.5 ในเดือนมิถุนายน ประชาชนส่วนใหญ่
ท ี ่ม ี รายได ้ด ังกล ่าวอาศ ัยอย ู ่ ในเขต Kabardino-
Balkaria (ร้อยละ56.3), ภูมิภาค Astrakhan (ร้อยละ
55), ดินแดน Stavropol (ร ้อยละ 52.6), ภ ูม ิภาค 
Novgorod (ร้อยละ 42.9%) และภูมิภาค Volgograd 
(ร้อยละ 48.3) 

สัดส่วนของผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี ่ยต่อ
เดือนระหว่าง 15,000 - 25,000 รูเบิล เพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ 25.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นร้อยละ 28.2 ในเดือน
มิถุนายน ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ในระดับนี้อยู่ใน
แคว้น Khabarovsk (ร้อยละ 50), Moscow (ร้อยละ 
43.8), Belgorod (ร้อยละ 41.7),Vladimir (ร ้อยละ 
40%) และภูมิภาค Sverdlovsk (ร้อยละ 39.1) 

กลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือน้อยกว่า 5,000 
รูเบิล มีสัดส่วนร้อยละ 8.1% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในเดือนมิถุนายน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 จากการสำรวจใน
เดือนกุมภาพันธ์ (ร้อยละ 6.9) กลุ่มประชากรใหญ่ท่ีสุด
ของผู ้ตอบแบบสอบถามที ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 
5,000 รูเบิล ได้แก่ภูมิภาค Khabarovsk (ร้อยละ 30), 
Trans-Baikal Territory (ร ้ อยละ 25 ) , Kabardino-
Balkaria (ร้อยละ 25), Volgograd (ร้อยละ 24.1) และ 
Orenburg (ร้อยละ 17.9) 

สัดส่วนประชากรของรัสเซียที่มีรายได้ระหว่าง 25,000 
- 35,000 ร ูเบ ิล ลดลงจากร้อยละ 15.3 ในเดือน
กุมภาพันธ์เหลือร้อยละ 13 ในเดือนมิถุนายน ขณะท่ี
กลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 35,000 - 50,000 รูเบิล จาก
ร้อยละ 11.5 ลดลงเป็นร้อยละ 8.5 และกลุ่มผู้มีรายได้
ระหว่าง 50,000-100,000 รูเบิล ลดลงครึ่งหนึ่ง จาก
ร้อยละ 7.6 เป็น 3.5 

ทั ้งนี ้ สัดส่วนของผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 100,000 รูเบิล ในทางตรงกันข้าม
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 2.1 กลุ่มประชากร

จ
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ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 50,000- 100,000 รูเบิล 
ส ่วนใหญ่อาศัยอยู ่ใน YaNAO (ร ้อยละ33.3), เขต
มอสโก (ร้อยละ 18.8), กรุงมอสโก (ร้อยละ 17.5), 
Khanty-Mansi Okrug (ร ้ อ ย ล ะ  1 1 . 1 )  แ ล ะ 
Murmansk Region (ร้อยละ 10.5%) สำหรับกลุ่มผู้มี
รายได้ต่อเดือนสูงเกิน 100,000 รูเบิล อาศัยอยู่ในกรุง
งมอสโก (ร้อยละ 15), Murmansk (ร้อยละ 10.5), 
Tyumen (ร้อยละ 5.6), Rostov (ร้อยละ 5.6) และ 
Astrakhan (ร้อยละ 5) 

การสำรวจโดย CSR ที่ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม
จากประชากร 3,200 คน เปิดเผยว่าร้อยละ 58 มี
รายได ้ลดลง ตามการสำรวจโดย RANEPA พบว่า
ครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีงานทำในรัสเซียอาจสูญเสีย
งานหรือรายได้ส่วนหนึ่งของพวกเขาเนื่องจากวิกฤตโรค
ระบาด โดยกลุ ่มแรงงานที ่ได้ร ับผลกระทบ ได้แก่ 
แรงงานท่ีมีการจ้างงานอยา่งไม่เป็นทางการ ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ แรงงานอายุน้อย และผู้หญิง ถือว่ามีความ
เสี่ยงมากท่ีสุด 

Maxim Reshetnikov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
เศรษฐกิจ เปิดเผยว่าในเดือนพฤษภาคมอัตราการ
ว่างงานในรัสเซียพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบแปดปีที่ผ่านมา มี
จำนวน 4.513 ล้านคน หรือร้อยละ 6.1 ของประชากร
ในระบบเศรษฐกิจ ประชากรจำนวน 15 ล้านคนถูกพัก
งานในช่วงกักกันตนเองในที่พัก และ 680,000 คนตก
ถูกปลดจากงาน 

ระดับความยากจนตามสถิต ิของรัฐสำหรับปี พ.ศ. 
2562 ม ีจำนวนร ้อยละ 12.3 ของประชากร ซึ่ ง
หมายความว่าในปีที ่แล้วชาวรัสเซีย 18.1 ล้านคนมี
รายได้ต ่ำกว่าระดับการยังชีพ โดยสำนักงานสถิติ 
Rosstat ประมาณการรายได้เฉลี่ยที่ 34,500 พันรูเบิล
นั่นคือร้อยละ 50 ของรายได้คนงานในองค์กรขนาด
ใหญ่และขนาดกลางที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าระดับท่ี
ระบุและต่ำเท่าเดิม 

ครึ ่งหนึ ่ง (ร้อยละ50.3) ของผู ้ตอบแบบสอบถามใน
ระหว่างการสำรวจในเดือนมิถุนายนรายงานว่ารายได้
ของเขาและของครอบครัวไม่ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากการ
แพร่ระบาดใหญ่และมาตรการกักตนเอง  

ในเวลาเดียวกันร้อยละ 19.7 มีนัยสำคัญของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนท่ีลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม เช่น มีสมาชิก
ในครอบครัวคนหนึ่งสูญเสียรายได ้

อีก 16.5% รายงานว่ามีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย
หนึ่งรายมีรายได้ลดลง และหนึ่งในทุกสิบคนสูญเสีย
รายได ้

จากการศึกษาก่อนหน้านี ้ของ Rosgosstrakh Life 
พบว่ากว่าร้อยละ 60 ของชาวรัสเซียไม่ให้ความสำคัญ
กับเงินออมจนกว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจจะถดถอย
อย่างรุนแรง สำหรับผู้ท่ียังคงมีเงินออมในกรณีท่ีสูญเสีย
รายได้อย่างฉับพลันพวกเขาจะมีเงินใช้จ่ายเพียงพอ
เป็นเวลาถึงหกเดือนเป็นอย่างมาก 

ประมาณร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงาน
ว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพวกเขาในช่วงการระบาด
ใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 37.3 ระบุว่ามีการใช้จ่าย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อ
เพิ่มขึ้น อีกร้อยละ 4.1 รายงานว่าค่าใช้จ่ายของพวก
เขาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการนั่งรถแท็กซี่เนื่องจากกลัวที่จะ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในช่วงที ่ม ีการ
ระบาดใหญ่  

ร้อยละ 14.6 ตอบรับว่าเริ่มปรับลดการใช้จ่ายลง 

ร ้อยละ 32.4 ของผู ้ตอบแบบสอบถามร ู ้ส ึกว ่าถูก
สถานการณ์บังคับให้ต้องละทิ้งการใช้จ่ายเพื่อความสุข
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงวิกฤต ขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 43.8 ระบุว่าเนื่องจากการที ่มี
รายได้น้อยอยู่แล้ว พวกเขาไม่ได้มีโอกาสใช้จ่ายเพ่ือ
ตวัเองเลยแม้กระท่ังช่วงก่อนเกิดวิกฤติด้วยซ้ำ 

จากการประเมินของสถาบันเพ่ือการพัฒนาท่ีสูงข้ึนของ
สถาบันเศรษฐศาสตร์ การลดลงของรายได้สำหรับการ
ใช้จ่ายของชาวรัสเซียในไตรมาสที่สองของปีนี้อาจมาก
ถึงร ้อยละ 18 แม้จะรวมเอามาตรการช ่วยเหลือ
สนับสนุนจากภาครัฐมาคำนวณด้วยเมื่อเทียบกับช่วง
เด ียวกันของปีท ี ่แล ้ว ส ่วนการคาดการณ์ของนัก
เศรษฐศาสตร์เห็นว่ารายได้สำหรับใช้จ่ายที่แท้จริงของ
รัสเซียอาจลดลงร้อยละ 8.2% และอาจถึงร้อย 12.1 
ในกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
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แต่การคาดการณ์ของกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังไม่
ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล กลับเห็นว่ารายได้เพ่ือการ
ใช้จ่ายจริงจะปรับลดลงเพียงร้อยละ 3.5 ในปีนี ้

ท่ีมา: One in Five in Russia Reported a Significant Drop 
in Income Due to a Pandemic, rbc.ru 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มี
ปัญหาความเหลื ่อมล้ำของรายได้สูงในลำดับต้น ๆ 
ประชาชนทั่วไปเป็นผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อย ผู้มีรายได้
ส ูงมีจำนวนน้อยและมักกระจุกตัวอยู ่ในเขตเมือง
เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 

ดังนั้น การเจาะตลาดหรือการวางแผนตลาดควรจะเน้น
เมืองใหญ่เป็นสำคัญ เพราะรัสเซียเป็นประเทศที ่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแต่มีประชากรเพียง 144 ล้าน
คนกระจายกันไปใน 89 เขตปกครอง โดยมีเมืองที่มี
ประชากรเกินหนึ่งล้านคนเพียง 16 เมือง 

นอกจากนั้น สินค้าควรเน้นเจาะไปยังกลุ่มผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ที่มีระดับรายได้ไม่มากนัก คือเป็นสินค้าในระดับ
คุณภาพและราคาปานกลาง โดยเฉพาะในช ่วงท่ี
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการเสพติดการเลือกซื้อสินค้าราคา
ต่ำหรือรอให้มีการลดราคาเพ่ือส่งเสริมการขาย  

ในช ั ้นน ี ้น ักเศรษฐศาสตร ์คาดว่าสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจจะฟื ้นกลับมาสู่ระดับในช่วงก่อนการแพร่
ระบาด COVID-19 อาจต้องรอไปถึงกลางปี พ.ศ. 2564 
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