
 
 
 

  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
14 มกราคม 2564 

เศรษฐกิจรสัเซีย 2564 ฟื้นหรือฟุบ
มื่อต้นปีที่แล้วรัสเซียยอมยกเลิกเป้าหมายระยะ
ยาวที ่ต ้องการเป ็น 1 ใน 5 ของประเทศที ่มี
เศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดของโลกอย่างเงียบ ๆ 

ความเคล ื ่อนไหวด ังกล ่าวเป ็นส ่วนหน ึ ่ งของการ
ตั ้งเป ้าหมายใหม่หมดทางเศรษฐกิจและส ังคมที ่ มี
มากกว่า 100 เป้าหมาย ตามท่ีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ 
ปูติน ต้องการให้สำเร็จลุล่วงภายในปี พ.ศ. 2567 โดย
หน่วยงานของรัฐกล่าวอ้างถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ส่งผลให้เป้าหมายห้าอันดับ
แรกต้องถูกลบท้ิงไปท้ังหมด 

นักวิเคราะห์ได้กล่าวอย่างประชดประชันว่าปี พ.ศ. 
2563 อาจเป็นปีแรกที่รัสเซียเข้าใกล้การเจาะเข้าสู่ 5 
อันดับแรก อย่างน้อยท่ีสุดเมื่อวัดตามเกณฑ์ความเท่า
เทียมกันของกำลังซื้อ (PPP) ที่คำนึงถึงความแตกต่างใน
มาตรฐานการครองชีพ นั ่นเป็นเพราะตามมาตรฐาน
เศรษฐกิจมหภาคเศรษฐกิจมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์
ของรัสเซียสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ใน
รอบแรกได้ดีกว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ ในโลก
เกือบท้ังหมด 

Sergei Guriev น ักเศรษฐศาสตร ์ชาวร ัสเซียซ ึ ่งเป็น
ศาสตราจารย ์จาก Sciences Po ในกร ุงปาร ีส ให้
ความเห็นเมื่อปลายปีที่แล้วว่าประเทศอื่น ๆ ประสบ
ชะตากรรมหนักกว่ารัสเซียมาก  โดยประเทศเศรษฐกิจ
หลักโดยเฉลี่ยจะเติบโตติดลบร้อยละ 6 ของ GDP  ซึ่ง
ประเทศในยุโรปจำนวนมากจะติดลบมากถึงร้อยละ 10 
แต่ในทางกลับกันร ัสเซียอาจหดตัวเพียงร ้อยละ 4 
เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกและดีกว่าที่เคยหวั่น
เกรงแต่แรกในฤดูใบไม้ผลิเม่ือน้ำมันซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ที่สำคัญที่สุดของรัสเซียต้องสูญเสียมูลค่าการส่งออกไป

ร้อยละ 70 เนื่องจากราคาตกลงต่ำกว่า 20 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล 

สำหรับตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ ของรัสเซียก็ดูดี
ขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ค่าเงินรูเบิลซึ่งได้รับความเสียหาย
ในช่วงวิกฤตก่อนหน้านี้ร่วงลงมาร้อยละ 18 เมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ โดยนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าเงินสกุลนี้
กลับกลายเป็นตวัดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดี ยิ่งไปกว่า
นั้นนโยบายของธนาคารกลางยังช่วยให้ค่าเงินยังคงอยู่
ในระดับที ่สามารถบริหารจัดการได้ ช่วยให้หลีกพ้น
ภาวะเงินเฟ้อในอัตราสองหลักหรือความตื่นตระหนก
ทางการเงินท่ีรัสเซียเคยประสบมาในวิกฤตครั้งก่อน 

คาดว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับเดิม
ช่วงก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัสได้ราวปลายปี พ.ศ. 
2565 โดยผู้กำหนดนโยบายมองว่าผลการดำเนินงาน
ทางเศรษฐกิจของรัสเซียได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น
แนวนโยบายที่ดีที ่ให้ความสำคัญกับ “ความมั่นคงมา
ก่อนเป็นอันดับแรก” ที่นำมาใช้ในช่วงหลายปีหลังการ
ผนวกดินแดนแหลมไครเมีย ซึ่งรวมทั้งการทำข้อตกลง
การผลิตน้ำมันกับกลุ่มพันธมิตรของโอเปกเพื่อควบคุม
ราคา การสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนความมั ่งค่ัง
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นมูลค่า 170 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การลด
ปริมาณหนี้สาธารณะ และการใช้ระเบียบการคลังเพ่ือ
ตัดวงจรที่เลวร้ายของปัจจัยราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้
ค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วและเงินเฟ้อพุ่งสูงข้ึน 
ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ IMF ยกย่องว่าเป็นกรอบการคลังที่ดี 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือรัสเซียมีการเตรียมความพร้อม
รับมือได้ด ี

อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่ารัสเซียยังมีปัญหาที่ต้อง
แก้ไขในช่วงต่อสู้ฝ่าฟันกับการระบาดของโควิด-19 โดย 
Elina Ribakova รองห ัวหน ้าน ักเศรษฐศาสตร ์ของ 
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Institute of International Finance (IIF) มองว ่าแม้
ในระยะสั้นจะดูว่าเศรษฐกิจมีความมั่นคง หนี้ภาครัฐต่ำ 
หนี้ต่างประเทศต่ำ และมีเงินสำรองที่สูงมาก แต่ปัญหา
ในระยะกลางคือจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างไร 

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) ได้คาดการณ์ไว้ว่าในขณะที่เริ่มมีการฉีดวัคซีน
อย่างแพร่หลายและประเทศต่าง ๆ ฟ้ืนตัวจากภาวะของ
โควิด-19 รัสเซียจะร่วงลงจากอันดับต้น ๆ ไปอยู่ท้าย ๆ 
ของตารางการจัดอันดับเศรษฐกิจ เหลือเพียงญี่ปุ่นและ
บราซิลที ่เป็นสมาชิก G20 ที ่คาดว่าจะเติบโตช้ากว่า
รัสเซียในช่วงระยะ 2 ปีข้างหน้า ท้ังนี้การคาดการณ์ส่วน
ใหญ่ชี ้ว ่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะกลับคืนสู ่ระดับเดิม
ในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ได้ต้องใช้เวลา
อีกอย่างน้อย 18 เดือน 

หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา 
รัสเซียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
โลก 12 ปีในช่วง 13 ปีแรกของศตวรรษใหม่ ซึ่งหลังจาก
นั ้นก ็ไม ่เคยกลับมาส ูงกว ่าอ ีกเลยแม้แต ่คร ั ้งเด ียว
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.  2013 

นอกจากนั้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวก็ยังดู
อ่อนแอ โดย IMF ประเมินศักยภาพการเติบโตในระยะ
กลางของรัสเซียเพียงร้อยละ 1.6 ต่อปี ซึ่งต่ำมากสำหรับ
ประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นประเทศตัวอย่างของการมี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและกำลังก้าวตามทัน
และแซงหน้าบางประเทศในยุโรปในแง่ของมาตรฐาน
การครองชีพ 

นอกจากนั้น IMF ยังเตือนดว้ยว่านโยบายเศรษฐกิจแบบ
อนุรักษ์นิยมของรัฐบาลรัสเซียอาจลดขีดความสามารถท่ี
จะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริบทของการระบาดระลอกที่สองที่ยืดเยื ้อซึ ่งทำให้
ระบบสาธารณสุขของประเทศต้องถึงขีดจำกัด 

มาตรการการเยียวยาทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนทำได้ไม่
เตม็ท่ีก็เริ่มแผ่วลงในช่วงฤดูร้อนและแทบจะไม่ได้เห็นอีก
เลยในช่วงคลื่นการระบาดลูกท่ีสอง โดยภาครัฐพยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้นโยบายล็อคดาวน์ทั่วประเทศและใช้

เป็นข้ออ้างที่จะไม่ขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ
ใหม่ซึ ่งตรงกันข้ามกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและ
อเมริกาเหนือ 

ทั้ง IMF และ World Bank เชื่อว่าการตัดสินใจนี ้อาจ
เป็นความผิดพลาดที่พวกเขาหวังให้รัสเซียใจกว้างมาก
ขึ้นโดยเพิ่มการจ่ายเงินประกันสังคมขึ้นจากเดิมที ่ต่ำ
มาก ขยายเวลาการชำระภาษีเงินกู้ หาแหล่งเงินเงินกู้
ราคาถูก และให ้เง ินช ่วยเหล ือทางธ ุรก ิจให ้ท ั ่วถึง
นอกเหนือจากที่เคยสงวนให้เฉพาะธุรกิจบางประเภทท่ี
ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ
เปิดตัววัคซีนล่าช้าหรือมีปัญหาเกินกว่าที่คาดไว้ก็จะยิ่ง
ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง 

แต่ฝ่ายรัฐบาลดูเหมือนจะเฉยเมยกับการที่มีรายได้ใน
กองทุนความมั ่งคั ่งแห่งชาติเพิ ่มขึ ้นถึง 170 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐแต่ปฏิเสธที่จะแบ่งปันมาให้การเยียวยา
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ประชาชนและธุรกิจขนาดย่อม 

ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า
แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลสามปีล่าสุดแสดงให้เห็นว่า
รัสเซียตั้งใจที่จะปรับลดการใช้งบประมาณ โดยปี พ.ศ. 
2563 มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 4.4 
และจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น
ระดับต่ำสุดของเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ท่ีคำนวณโดย IIF 

ด้วยต้นทุนการกู้ยืมและระดับหนี้ที่ใกล้แตะระดับต่ำสุด
เป็นประวัต ิการณ์เช ่นเด ียวกับเง ินหลายแสนล ้าน
ดอลลาร์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ นักเศรษฐศาสตร์คนอื่น ๆ ยัง
กล่าวว่าแนวคิดอนุรักษนิยมทางการคลังของรัสเซียจะ
ทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงการเติบโต ตามที่ธนาคารโลกระบุ
ไว้ในรายงานล่าสุด 

Natalia Orlova จาก Alfa Bank กล่าวว่าแผนการใช้
จ่ายของรัฐบาลจะทำให้การเติบโตชะลอตัวได้ถึงร้อยละ 
2 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตหนึ่งปีเต็มในช่วงเวลาปกติ 
ด้วยตัวเลขเหล่านี้ขอเพียงรัสเซียเลือกที่จะรักษาระดับ
การใช้จ่ายไม่ให้ต่ำกว่าเดิมก็จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ให้กลับมาเหมือนเดิมได้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปี พ.ศ. 
2564 
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หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของร ัสเซียจาก ING Bank 
Dmitry Dolgin กล ่าวว ่า แทนท ี ่ ร ั ฐบาลจะกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยอาศัยการใช้จ่ายของรัฐบาลเอง กลับไป
หวังพึ่งการใช้จ่ายจากประชากร 145 ล้านคนเพื่อหวัง
ยกระดับเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะถดถอย 

การเติบโตส่วนใหญ่ของรัสเซียในช่วงหลายปีข้างหน้า
คาดว่าจะมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวขึ้น ผู้
กำหนดนโยบายหวังว่าเงินของชาวรัสเซียที ่ไม่ได้รับ
ความเดือนร้อนที่สามารถเก็บออมไว้ได้ในช่วงปี พ.ศ. 
2563 จะมากกว่าความเสียหายท่ีเกิดจากปัญหาการจ้าง
งานและค่าจ้างแรงงานอันเกิดจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส ทั้งนี้เกือบหนึ่งในห้าของรายได้สำหรับการใช้จ่าย
คือเงินออม โดยธนาคารโลกประเมินว่าเป็นสัดส่วนที่สูง
ท่ีสุดในรอบหกป ี

นักเศรษฐศาสตร์ไม่มั่นใจว่าด้วยขีดความสามารถในการ
จ้างงานที่ต่ำกว่าศักยภาพและอารมณ์ของผู้บริโภคท่ี
ระมัดระวังการใช้จ่าย จะทำให้ความหวังที่จะใช้การ
บริโภคในครัวเรือนของชาวรัสเซียเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัว
อาจไม่สามารถเป็นไปได ้

Alfa Bank ประเมินว ่าก่อนที ่จะเกิดโรคระบาดชาว
รัสเซียได้รับความทุกข์ทรมานจากมาตรฐานการครอง
ชีพที่ต่ำมาแล้วตลอดทั้งทศวรรษ โดยมีรายได้สำหรับใช้
จ่ายลดลงประมาณร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2556 และปีท่ี
แล้วหดตัวลงอีกร้อยละ 5 โดยที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
ครัวเรือนทั้งหมดไม่มีเงินออมเลยตั้งแต่ช่วงเวลาก่อน
วิกฤตโควิด-19 

OECD ยังมองว่า ในขณะเดียวกันรัสเซียต้องเผชิญกับ
วิกฤตด้านโครงสร้างประชากรที่ลดลงอย่างช้าๆ ธุรกิจท่ี
ชอกช้ำ การลดงบประมาณของรัฐบาลกลาง และการ
ไหลออกของแรงงานจำนวนมาก ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ี
คอยฉุดความหวังในการพ่ึงพาการบริโภคของประชากร 

หกในสิบคนของชาวรัสเซียบอกกับ Levada Center ว่า
โอกาสที่จะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมนั้นแย่ลงในช่วง 12 
เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่มากกว่าร้อยละ 40 กล่าวว่า
พวกเขาหวั ่นวิตกกับการว่างงานที่เพิ ่มขึ ้นและวิกฤต

เศรษฐกิจ  อีกทั ้งกลัวผลกระทบของราคาอาหารท่ี
เพิ่มขึ้นในครัวเรือน โดยในเดือนธันวาคมรัฐบาลได้ใช้
นโยบายควบคุมราคาเนยและน้ำตาลซึ่งเป็นนโยบายท่ี
เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ. 2558 

นักวิเคราะห์จากธนาคารกลางของรัสเซียก็คอยจับตา
อย่างใกล้ชิด ในเอกสารล่าสุดนักเศรษฐศาสตร์ 5 คน 
พบว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้แก่ 
รายได้ครัวเรือนที ่ลดลง การแยกตัวเองโดยสมัครใจ 
ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคท่ีลดลง ล้วนเป็นท้ังผลเสียหาย
ที่ร้ายแรงและยาวนานกว่าผลกระทบแบบฉับพลันเช่น
การถูกบังคับให้ปิดกิจการและราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ี
ลดลงเสียอีก นั่นหมายความว่าแม้ว่ามาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดท่ีเข้มงวดจะถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์และ
อุปสงค์จากต่างประเทศปรับตัวดีขึ้นแล้ว แต่การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจรัสเซียก็ยังต้องใช้เวลาเนิ่นนานออกไปอีก 

ที ่มา: Russia in 2021: Will the Economy Recover?, by 
Jake Cordell, The Moscow Times 

ความหวังว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะกลับฟื้นตัวได้ในปี 
พ.ศ. 2564 นั้นดูท่าจะเลือนลาง โดยเฉพาะในท่ามกลาง
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคาดเดา
ไม่ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งกว่าประชากรส่วนใหญ่จะ
ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงก็ต้องรอไปถึงช่วงปลายปี
เป็นอย่างเร็ว อีกทั ้งรัฐบาลก็พยายามไม่ประกาศใช้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นถึงข้ันล็อค
ดาวน์ทั่วประเทศเพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในวงกว้าง แต่ก ็ไม ่ม ีมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนท่ัวไปและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

การหวังพึ ่งการเติบโตจากการใช้จ่ายของประชาชน
ทั ่วไปไม ่เพ ียงพอที ่จะข ับเคล ื ่อนสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจให ้พล ิกฟ ื ้นได ้ในระยะเวลาอันส ั ้น โดย
คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียในปี 
พ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 2.4 ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ ที่ต่างประสบกับเศรษฐกิจถดถอยท่ี
ค่อนข้างรุนแรงเม่ือปีท่ีผ่านมาเช่นเดียวกัน 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ปัญหาที ่น่ากังวลสำหรับสินค้าส่งออกของไทยไปยัง
ตลาดรัสเซียคือค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนตัวลงมากเม่ือเทียบกับ
เง ินดอลลาร์สหร ัฐ ซ ึ ่งม ีผลโดยตรงต ่อราคาสินค้า
จำหน่ายปลีกบนชั้นวางของที่แพงขึ้นในสายตาผู้บริโภค
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้บริโภคขาดความมั่นใจและมี
รายได้เพื่อการใช้จ่ายลดลง อีกทั้งปัญหาต้นทุนของการ
ขนส่งระหว่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเป็นผลมาจาก
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการลดเท่ียวเดินเรือ 

ข้อมูลจาก Global Trade Atlas พบว่าการนำเข้ารวม
ของรัสเซียในช่วง 10 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ลดลง

ร้อยละ 7.57 แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้านำเข้า
ลดลงตามสภาวะทางเศรษฐก ิจ  และจากการณ์
คาดการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2564 จะเติบโตได้
ประมาณร้อยละ 2.4 ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอน
หลายประการ จึงพอจะประเมินเบื ้องต้นได้ว ่าการ
ส่งออกของไทยไปยังรัสเซียจะทรงตัวหรืออาจปรับตัว
เพ่ิมข้ึนได้เล็กน้อย  
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