
 
 
 

  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
24 ธันวาคม 2563 

ประธานาธบิดีรัสเซียสั่งคุมเข้มราคาอาหาร
นขณะที่คลื่นลูกที่สองของการแพร่ระบาดของโค
โรนาไวรัสได้ส่งผลกระทบต่อรัสเซียในช่วงหลาย
เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลก็พยายามอย่างสุดกำลังท่ี

จะไม ่นำมาตรการล ็อคดาวน์กล ับมาใช ้เพ ื ่อร ักษา
สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในกรุงมอสโกคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อ
ไวรัสเพิ่มขึ้น ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลไม่ได้
ช ่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที ่พยายาม
หลีกเลี่ยง 

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ ปูติน กล่าวระหว่างการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ขณะนี้การ
ว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าแรงลดลง ส่วนสินค้าพื้นฐานก็มีราคา
แพงข้ึนมาก 

ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนราคาน้ำตาลพุ่งข้ึน
ถึงร้อยละ 70 ราคาน้ำมันดอกทานตะวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 
24 และพาสต้าแพงข้ึนร้อยละ 10 เป็นต้น 

หลังจากหลายเดือนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอันมี
ผลส ่วนหน ึ ่ งมาจากจากการแพร ่ระบาดของไวรัส 
ประธานาธ ิบด ีป ูต ินได ้แสดงความกังวลและสั ่งให้
รัฐมนตรีออกมาตรการฉุกเฉินเพื ่อตั ้งเพดานควบคุม
ราคาสินค้าอยา่งเร่งด่วน 

ด ้วยความไม ่พอใจทางเศรษฐก ิจและส ั งคมของ
ประชาชนซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับประธานาธิบดี
ปูตินหลังจากครองอำนาจมา 2 ทศวรรษ นักวิเคราะห์
กล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นวิธีที ่คุ ้มค่าใน
การสยบความรู้สึกของประชาชนช่วงก่อนวันหยุด 

อิกอร์ นิโคลาเยฟ ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์เชิงกล
ย ุ ท ธ ์ ข อ ง สถ าบ ั น  FBK Grant Thornton เ ห ็ น ว่ า
ประชาชนกำลังขาดรายได้และมีการใช้ชีวิตลำบากข้ึน 

ส่วนมาตรการควบคุมราคาสินค้าของประธานาธิบดี
ปูตินเป็นเพียงการเคลื่อนไหวทางการเมือง สินค้าอาหาร
หลักมีราคาสูงเป็นประวัติการณ์ทั่วโลกไม่ใช่ปัญหาแค่
รัสเซีย 

นักวิชาการในโครงการนโยบายเศรษฐกิจที่ Carnegie 
Moscow Center มองว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีของ
ประธานาธิบดีปูตินเป็นแค่การเล่นละครตบตาทาง
การเมืองเท่านั ้น เขาอธิบายว่าราคาสินค้าได้ปรับตัว
ลดลงในช่วงหลายปีก่อนหน้านี ้และขณะนี้ก็แค่เข้าสู่
ภาวะเงินเฟ้อตามปกติ นอกเหนือจากระดับราคาสินค้า
ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วอัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
4.7 ในเดือนมีนาคมก่อนที ่จะมีการนำมาตรการท่ี
เข้มงวดบังคับให้ประชาชนกักตัวอยู่กับบ้านมาใช้ ไปเป็น
ร้อยละ 6.3 ในเดือนตุลาคม ในขณะที่ชาวรัสเซียพบว่า
ตัวเองออกต้องตกงานมากขึ้น ทำให้รายได้ที่แท้จริงของ
พวกเขาลดลงร้อยละ 4.3 ระหว่างเดือนมกราคมถึง
กันยายนซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นลูกที่สองของการแพร่ระบาด
ไวรัสเพ่ิมข้ึน 

ในไตรมาสที่สองของปีนี้มีจำนวนประชากรท่ีอยู่ต่ำกว่า
เส้นความยากจนเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านคนเมื่อเทียบกับไตร
มาสแรกตามรายงานสถิติของรัฐบาลกลาง Rosstat โดย 
อันเดร คอตยาคอฟ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและ
คุ้มครองสังคมกล่าวว่าในเดือนตุลาคมมีผู้คนเกือบ 20 
ล้านคนตกอยู่ในความยากจน 

ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินเคยหวังว่าปี พ.ศ. 2563 
จะเป็นช่วงเวลานำเสนอโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่ี
ซบเซาจากการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศ
ตะวันตกมานานหลายปี ขณะนี้ร ัฐบาลคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจจะหดตัวร้อยละ 3.9 ในปีนี้ แต่ธนาคารกลาง
คาดว่าจะลดลงมากกว่านั ้น แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะ
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ดีกว่าประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ท่ีประกาศใช้มาตรการ
ล็อคดาวน์ระลอกท่ีสอง แต่ค่าเงินรูเบิลก็ลดลงถึงหนึ่งใน
สามของมูลค่าเม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 

แทนที่จะปิดระบบเศรษฐกิจด้วยการใช้มาตรการล็อค
ดาวน์ รัฐบาลเลือกที ่จะใช้เงินสนับสนุนโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ในกรุงมอสโกซึ ่งเป ็นเมืองที ่ม ีประชากร
หนาแน่นที่สุดของประเทศและเป็นศูนย์กลางของการ
แพร่ระบาดเพ่ือช่วยให้รัสเซียผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปให้ได ้

ตัวเลขทางการระบุจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดของรัสเซีย
อยู่ที ่เกือบ 5 หมื่นรายนั้น ถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงอื่น ๆ แต่นักวิจารณ์
กล่าวว่าเจ้าหน้าที ่ได้บิดเบือนตัวเลขผู ้เสียชีวิต จาก
ข้อมูลท่ีเผยแพร่โดย Rosstat เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วระบุว่ามี
ผู ้เสียชีวิตมากกว่า 165,000 คนเมื ่อเทียบเป็นรายปี
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าการเสียชีวิต
จากไวรัสอาจสูงกว่านี้ เจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับว่าตัวเลข
ดังกล่าวมีแต่จะเลวร้ายลงเนื่องจากโครงการฉีดวัคซีน
ของรัสเซียเพิ่งจะเริ่มดำเนินการ โดยรองนายกรัฐมนตรี 
ทาเทียนา โกลิโควา กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า คาดว่าจะมี
อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคมนี ้

ที่มา: Putin Urges Food Price Cap As Russian Economy 
Falters, The Moscow Times 

การตัดสินใจชั่งน้ำหนักให้ความสำคัญระหว่างเศรษฐกิจ
และสาธารณสุขในภาวะการแพร่ระบาด COVID-19 
เป็นเรื ่องลำบากใจของทุกรัฐบาลทั ่วโลก โดยรัสเซีย
เลือกที่จะไม่นำเอามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ี
เข้มข้นอย่างการล็อคดาวน์ทั่วประเทศกลับมาใช้อีก แต่
ก็ต้องแลกกับอัตราผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่พุ่งขึ้นทำลาย
สถิติเป็นระยะ ๆ 

ขณะนี้ราคาอาหารปรับตัวสูงข้ึนซึ่งเป็นภาระต่อผู้บริโภค
ที ่อยู ่ในภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ จากการสั ่งการท่ี
เข ้มงวดของประธานาธ ิบด ีป ูต ิน คาดว ่าจะช ่วย
รับประกันได้ว่าสินค้าอาหารรายการสำคัญต่าง ๆ จะถูก
ควบคุมไม่ให ้ส ูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในช ่วง
เทศกาลวันหยุดสำคัญประจำปีที ่ประชาชนจะมีการ
จับจ่ายใช้สอยกันมากกว่าปกต ิ

ด้วยค่าเง ินรูเบ ิลที ่อ ่อนตัวลงมากเมื ่อเทียบกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้านำเข้ามี
ราคาแพงขึ ้น ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยซึ ่งเป็นประเทศ
ส่งออกสินค้าอาหารสำเร็จรูปไปยังรัสเซียท่ียังต ้อง
ประสบกับปัญหาต้นทุนสินค้าที่แพงขึ้นจากการขนส่ง
ส ินค ้าและขาดแคลนต ู ้คอนเทนเนอร ์  อาจได ้รับ
ผลกระทบบ้างจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงในช่วง
วิกฤต COVID-19 �

 


