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การออมกลายเป็นนิสัยของผู้บริโภค
ามรายงานของ NielsenIQ พบว ่ าชาว
รัสเซียบางคนแม้จะอยู่ในช่วงเกิดโรคระบาด
ก็ตาม แต่ก็ยังพยายามพัฒนาสถานะทาง

การเงินของตนให้ดีขึ้นโดยมีความตั้งใจที่จะออมเงินอยู่
เหมือนเดิม นักช้อปมากกว่าร้อยละ 70 พยายามปรับ
แผนการใช้จ่ายของตนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึง
ความบันเทิง เสื้อผ้า และอาหาร ท่ามกลางความกังวลท่ี
ราคาของใช้ท่ีจำเป็นในชีวิตประจำวันเพ่ิมสูงข้ึน โดยผู้ค้า
ปลีกเองก็สังเกตเห็นได้ว่ายอดการใช้จ่ายแต่ละครั้งของ
ลูกค้ามีแนวโน้มลดลงเป็นลำดับ 

จากการทำการศึกษาครั้งล่าสุดของ NielsenIQ พบว่า
ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคใน
รัสเซียสำหรับไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2564 เพิ่มข้ึน
จาก 89 เป็น 90 จุด ซึ่งตัวเลขท่ีต่ำกว่า 100 หมายความ
ว่าผ ู ้บร ิโภคระมัดระวังมากขึ ้นเกี ่ยวกับปัจจัยด้าน
สถานการณ์ทางการเงิน ความเต็มใจที่จะใช้จ่าย และ
โอกาสในการทำงานหารายได ้

โดยทั่วไปแล้วถือว่าอารมณ์พื้นฐานของประชากรดีข้ึน  
โดยร้อยละ 38 ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็น
เก่ียวกับโอกาสมีงานทำในระดับ "ดีมาก" และ "ดี" เทียบ
กับร้อยละ 35 ในไตรมาสแรก และสัดส่วนของผู ้ ท่ี
ประเมินสถานการณ์ทางการเงินของตนในเชิงบวก
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 49 อย่างไรก็ตามมี
ผู้บริโภคเพียงร้อยละ 40 เท่านั้นที่พร้อมซื้อของชิ้นใหม่
ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน เทียบกับร้อยละ 42 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า  

Marina Volkova ผู ้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และให้
คำปรึกษาของ NielsenIQ Russia กล่าวว่า ความไม่
แน่นอนที่เกิดจากการแพร่ระบาดครั ้งใหญ่ได้นำไปสู่

สถานการณ์ที่น่าสนใจ โดยผู้ตอบแบบสอบถามครึ่งหนึ่ง
แม้ว่าจะยังคงม่ันใจในสถานะทางการเงินของพวกเขาแต่
ขณะเดียวกันก็พยายามลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง  

จากข้อมูลของ NielsenIQ พบว่าชาวรัสเซียร้อยละ 71 
ยังคงมีนิสัยเก็บออมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยละ 68 
ได้จำกัดความบันเทิงนอกบ้านลง ร้อยละ 67 พยายาม
ลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ ร้อยละ 61 ลดปริมาณการออกไป
ใช้บริการที่ร้านกาแฟและร้านอาหาร ร้อยละ 54 ลด
ค่าใช้จ่ายในช่วงการลาพักผ่อน ร้อยละ 46 ลดการซื้อ
อาหารกลับบ้านและการสั่งอาหารที่จัดส่งถึงบ้าน และ
ร้อยละ 41 เปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้แบรนด์สินค้าท่ีมีราคา
ถูกกว่า นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มการออมในหลายกลุ่ม
ประชากรเพิ่มขึ้นด้วย ที่โดดเด่นที่สุดคือในช่วงเดือน
เมษายนถึงมิถุนายนมีสัดส่วนของผู ้บริโภคที่ปรับลด
ค่าใช้จ่ายในช่วงวันลาพักผ่อนและลดการซื ้ออาหาร
กลับไปทานที่บ้านหรือสั่งอาหารมาส่งที่บ้านเพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 4 

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความกังวลของชาวรัสเซีย
คือการเพ่ิมข้ึนของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยร้อยละ 
33 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในทิศทาง
เดียวกัน ในส่วนของผู้ค้าปลีกสินค้าอาหารายใหญ่ X5 
Group (ประกอบไปด้วยซุปเปอร์มาร์เก็ตภายใต้ชื่อ 
Pyaterochka, Perekrestok, Karusel) ตั้งข้อสังเกตว่า
อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารในไตรมาสที่สองชะลอตัวลง
เหลือร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 7.4 ในไตรมาส
แรก แต่การเติบโตของราคาเปรียบเทียบปีต่อปียังคงมี
อัตราสูงและผู้ซ้ือมีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้ามากข้ึน 

X5 กล่าวว่า แม้ว่าผู้บริโภคจะเข้ามารา้นค้าบ่อยข้ึนแต่ก็
จับจ่ายในแต่ละครั้งน้อยลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 

ต
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จากรายงานของบริษัทในไตรมาสที ่สองของปี พ.ศ. 
2564 พบว่าการจับจ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่ Pyaterochka มี
มูลค่า 394.1 รูเบิล ลดลงร้อยละ 8.4 ขณะที่ยอดซื้อต่อ
ครั้งที่ Perekrestok มีมูลค่า 591.4 รูเบิล ลดลงร้อยละ 
19.4 เมื ่อเทียบกันปีต่อปี ส่วนร้านค้าปลีกในเครือ 
Auchan Russia รายงานว่าลูกค้าให้ความสนใจในสินค้า
ที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ของร้านตนเองเพิ่มขึ้น และ
ยอดขายอาหารปรุงสุกและอาหารพร้อมรับประทานของ
เครือธุรกิจในไตรมาสที่สองเติบโตเกือบร้อยละ 10 เม่ือ
เทียบกับช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

OR Group (เดิมคือ Obuv Rossii) ยืนยันว่าแนวโน้มท่ี
ผู้บริโภคจะเพิ่มการออมยังคงดำเนินต่อไป และลูกค้า
ต้องการที่จะซื้อสินค้าที่มีส่วนลดก็มีมากขึ้น จากการ
ตรวจสอบยอดซื ้อเฉลี ่ยต่อครั ้งในไตรมาสที ่สองใน
เครือข่ายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี และการ
ให้บร ิการแบบแบ่งชำระเป็นงวดซึ ่งขณะนี ้ค ิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของการซื ้อทั ้งหมดช่วย
รักษาลูกค้าไว้ได ้

Viktor Dima หัวหน้าแผนกว ิเคราะห์ตลาดหุ ้นของ 
Aton กล่าวว่าผู้บริโภคจะใช้เหตุผลในการใช้จ่ายมากข้ึน 
ซึ ่งโดยทั่วไปถือเป็นพฤติกรรมปกติเมื ่อรายได้จริงไม่
เพ่ิมข้ึนขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อยังเป็นอุปสรรคอยู่ ท้ังนี้ไม่ได้
คาดหวังการฟื ้นต ัวของทัศนคติในเช ิงบวกอย ่างมี
นัยสำคัญของผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้นี ้

ท่ีมา: Saving Has Become a Habit, by Anatoly Kostyrev, 
kommersant.ru 

 

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 
2557 – 2560 ท่ีประเทศตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตร
ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียควบคู ่ไปกับราคาน้ำมันใน
ตลาดโลกดำดิ่งซึ ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ทำให้
ประชากรชาวรัสเซียส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับยากลำบาก
กับรายได้ท่ีหดหายไปโดยการใช้สอยเท่าท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงช ีพ แม ้ว ่าต ่อมาเม ื ่อเศรษฐก ิจปร ับต ัวด ี ข้ึน
ประชาชนก็มีความเคยชินกับการใช ้จ ่ายด้วยความ
ระมัดระวังและเรียนรู้กับการออมเงินมากข้ึน 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ส่งผลกระทบกับ
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกครั้ง แต่ด้วยการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมให้เก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นก็สามารถผ่อน
หนักให้เป็นเบา จนกระทั่งปัจจุบันที่เศรษฐกิจเริ ่มฟ้ืน
ตัวอย่างรวดเร็วประชาชนก็ยังใช้สอยอย่างระมัดระวัง
และมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง 

ด ้วยเหตุน ี ้ส ินค ้าอ ุปโภคและบร ิโภคทั ่วไปที ่ ใช ้ใน
ชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพและระดับราคาพรีเมียมก็จะ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ขณะที่สินค้า
ระดับปานกลางจะมีโอกาสขยายตลาดได้ดีกว่า ส่วน
สินค้านำเข้าจากประเทศไทยยังคงประสบปัญหาค่า
ขนส่งที่สูงมากกว่าปกติอันส่งผลให้สินค้ามีราคาขาย
ปลีกแพงในสายตาผู ้บริโภคโดยเฉพาะเมื ่อเทียบกับ
สินค้าที่สามารถผลิตในประเทศ แม้ว่าชาวรัสเซียจะชื่น
ชอบและให้ความเชื่อถือในคุณภาพสินค้านำเข้ามากกว่า
เพียงใดก็ตามแต่ถ้าราคามีความแตกต่างอย่างชัดเจนก็มี
แนวโน้มว่าผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า
หรือชะลอการซื้อจนกว่าจะมีการลดราคาเพื่อส่งเสริม
การขาย ดังนั้นการเติบโตของการส่งออกสินค้าอุปโภค
บริโภคในปีนี้อาจขยายตัวได้ไม่เต็มท่ี �

 


