
 
 
 
  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
8 เมษายน 2564 

ตลาดสินคา้เครื่องแต่งกายกลบัมาแล้ว
ลาดแฟชั่นรัสเซียเริ ่มฟื้นตัวจากวิกฤต ใน
เดือนมีนาคมยอดขายเครื่องแต่งกายในกรุง
มอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพิ่มข้ึน

ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 แม้ว่า
จะยังคงต่ำกว่าปี พ.ศ. 2562 ก็ตาม ธุรกิจเครือค้าปลีก
เสื้อผ้ายืนยันความต้องการเข้าสู่ภาวะเป็นปกติและคาด
ว่าจะมียอดขายท่ีดีข้ึนในฤดูใบไม้ผลินี้  

ข้อมูลจากเครื ่องรับชำระเงินสดผ่านระบบออนไลน์ 
"Evotor" ที ่ติดตั ้งอยู ่ตามร้านค้าปลีก (จำนวนทั้งสิ้น 
700,000 เครื่อง) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่า
ยอดขายเสื้อผ้าและรองเท้าในกรุงมอสโกเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 และ 20 ตามลำดับเมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนในนคร
เซนต์ป ีเตอร ์สเบ ิร ์กก ็เพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ11 และ 41 
ตามลำดับ แต่ถ้านับโดยรวมทั ่วทั ้งประเทศสำหรับ
ช่วงเวลานี้ต่ำกว่าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ 17 
และ 15 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็บันทึก
ค่าเฉลี่ยยอดซื้อต่อครั้งท่ัวประเทศเป็นจำนวนเงิน 2,300 
รูเบิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สำหรับกรุงมอสโกมียอดซื้อ
เฉลี่ยครั้งละ 5,000 รูเบิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และใน
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเฉลี่ยยอดซื้อครั้งละ 3,200 รู
เบิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งนาย Andrey Romanenko 
ผู้อำนวยการทั่วไปของ Evotor กล่าวว่าในเดือนมีนาคม
ปี พ.ศ. 2563 ตลาดเริ่มหดตัวอย่างแรงเนื่องจากการ
ระบาดของ COVID-19 ดังนั้นการปรับตัวที่ดีขึ้นในกรุง
มอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในเดือนมีนาคมปีนีก็้
สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลจากฐานที่ต่ำของปีที่ผ่านมา 
ทั้งนี้เมื ่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ยอดขายเสื้อผ้ายังต่ำ
กว่าเดิมร้อยละ 30 และรองเท้าต่ำกว่าเดิมร้อยละ 50  

เครือข่ายค้าปลีกได้ส ังเกตเห็นการฟื ้นตัวของความ
ต ้องการในตลาดแล ้ว โดยนาย Gennady Levkin 
ผ ู ้อำนวยการท ั ่ ว ไปของห ้างสรรพส ินค ้าในเครือ 
Stockmann กล่าวว่าในเดือนมีนาคมยอดขายเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10-20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนท่ี
เกิดวิกฤตแม้ว่าจำนวนลูกค้าเข้าร้านจะยังคงต่ำกว่าเม่ือ
ปี พ.ศ. 2562 เขาให้ความสำคัญกับการเข้าชมของกลุ่ม
ลูกค้าที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ
ฟื ้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการ
กลับมาของนักเรียนในเมืองใหญ ่

Semyon Pimenov ผู ้ก ่อตั ้งแบรนด์ Dorogobogato 
กล่าวเสริมว่าความต้องการในกรุงมอสโกและนครเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์กกำลังฟื้นตัวเร็วขึ้นเนื่องจากรายได้ของ
ประชากรสูงกว่าในเมืองอื่น ๆ ส่วนนาย Levkin เชื่อว่า
ในกลุ่มสินค้าระดับราคาปานกลางและค่อนข้างสูงมีการ
เติบโตของยอดขายเกิดจากการปิดพรมแดนประเทศ แต ่
Anton Titov ผู ้ถ ือหุ ้นหลักของ OR Group กล่าวว่า
ความต้องการในตลาดยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และตัวชี้วัดด้าน
การเงินจะก้าวไปถึงระดับเดิมเมื ่อปี พ.ศ. 2562 ได้
ภายในสองปีข้างหน้า 

ตามแหล่งข่าวของ Kommersant มองว่ายอดขายในฤดู
ใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2564 จะสูงกว่าช่วงก่อนวิกฤต ผู้บริโภค
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ค่อยๆ ฟ้ืนตัวจากการระบาดของโรค อีกท้ังคาดว่าปีนี้จะ
มีฤดูร้อนที่อบอุ่นซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศยังคงมี
อุปสรรคเป็นส่วนใหญ่ แต่ Sofia Kofmann จาก Marc 
O`Polo AG เชื ่อว่าตลาดจะฟื ้นตัวอย่างเร็วที ่ส ุดไม่
เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งก่อนที่ผู้บริโภคคิดจะซื้อ
เสื ้อผ้าเพิ ่มขึ ้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการข้ัน
พื้นฐานของตนก่อน รวมทั้งการกลับมามีรายได้เท่าเดิม
และหมดภาระด้านเงินกู้แล้ว ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจซื้อ
ตามอารมณ์แบบปัจจุบันทันด่วนจะลดลงแต่ผู้บริโภคจะ
รู้สึกอ่อนไหวกับระดับราคามากข้ึน 

ในปีนี้ค่าเสื ้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับในรัสเซีย
ในช่วงฤดูร้อนอาจเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20-30 รวมถึงราคา
วัตถุดิบที่สูงขึ้น โดยผ้าฝ้ายได้ปรับราคาสูงขึ้นแล้วร้อย
ละ 30-35 ตั้งแต่ต้นปี และผู้ประกอบการยังมีต้นทุนค่า
ขนส่งที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการเพิ่มค่าจ้างแรงงาน
อีกตา่งหาก  

โดยทั่วไปแล้วตลาดสินค้าแฟชั่นในรัสเซียเป็นหนึ่งใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจาก
วิกฤต COVID-19 ตามการประมาณการของ Fashion 
Consulting Group ในปี พ.ศ. 2563 ผลประกอบการมี
มูลค่า 1.71 ล้านล้านรูเบิล ลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบ
เป็นรายปี ท้ังนี้ตามการคาดการณ์ในแง่ลบตลาดจะกลับ
สู่ระดับเดิมในช่วงก่อนวิกฤตได้ไม่เร็วกว่าปี พ.ศ. 2568 
แต่หากคาดการณ์ในแง่บวกก็น่าจะเป็นไปได้ภายในฤดู
ใบไม้ร่วงปี พ.ศ. 2566 

ท่ีมา: With Clothes for a Better Future, kommersant.ru 

นับตั้งแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เริ่มลดน้อยลงและ
มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป ดูว่าสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจก็เริ่มกระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้คนเริ่ม
ออกมาใช้ช ีว ิตภายนอกตามปกติมากขึ ้น โดยหมวด
สินค้าแฟชั่นอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เคยได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงก็เริ่มกลับมาขายได้อีกครั้ง ซึ่งใน
รอบปีท่ีผ่านมาร้านค้าปลีกท่ีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือ
ศูนย์การค้าต้องปิดกิจการไปจำนวนมาก 

แต่กระนั้นก็ยังวางใจไม่ได้ว่าสถานการณ์สินค้าแฟชั่นจะ
เติบโตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะยังมีปัจจัยท่ี
น ่าก ังวลอ ีกหลายประการ อ ีกท ั ้ งการคาดการณ์
เศรษฐกิจโดยรวมก็จะมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

สินค้าแฟชั่นความหวังของไทยในตลาดรัสเซียได้แก่อัญ
มณีและเครื ่องประดับที ่หดตัวต่อเนื ่องมาเป็นระยะ
เวลานานหลายปีอันเป็นผลมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ที ่ไม่เอื ้ออำนวย แต่ด้วยสถานการณ์และบรรยากาศ
โดยรวมที่ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนขึ้นก็น่าจะคาดได้ว่า
จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง และถ้ามีการยกเลิกมาตรการ
กักตัวจากการเดินทางระหว่างประเทศก็จะเป็นตัวเร่งให้
ขยายตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากมีผู้นำเข้าหลายราย
แสดงความประสงค์ที่จะเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้า
และสั่งซื้อสินค้าในประเทศไทยในทันทีที่เปิดรับให้ชาว
รัสเซียเดินทางเข้าออกได้สะดวกดังเดิม  �

 


