
 
 
 

  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
14 ตุลาคม 2564 

สินค้าขยบัราคาขึ้นแรงช่วงท้ายปี
สำนักข่าว Izvestia ประมวลตัวเลขที ่จ ัดทำขึ ้นโดย
กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย พบว่าภายใน
สิ้นปี พ.ศ. 2564 ราคา “สินค้าท่ีไม่ใช่อาหาร” จะเติบโต
อย่างเห็นได้ชัดที่สุด โดยอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มนี้จะสูงถึง
ร้อยละ 7.2 สูงสุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  

ราคาสินค้าที่จะปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็น "ผลิตภัณฑ์ท่ี
ไม่ใช่อาหาร"  เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ราคาจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสิ่ง
ทอ โดยกระทรวงเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าในช่วงเวลา
เดียวกันช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 อัตราเงินเฟ้อ
ของสินค้าที่ไม่ใช่อาหารจะไม่เกินเป้าท่ีธนาคารกลาง
กำหนดไว้ร้อยละ 4  

อันดับที่สองในแง่ของการปรับขึ้นราคาคือ “ผลิตภัณฑ์
อาหาร” ยกเว้นผักและผลไม้ซึ ่งราคาได้พุ่งสูงขึ ้นเป็น
ประวัติการณ์เม่ือเดือนกันยายน ซึ่งคาดว่าราคาสินค้าใน
หมวดนี ้จะเพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 6.6 เมื ่อเทียบกับเดือน
ธันวาคมของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งปีการ
เติบโตของต้นทุนสินค้าจะรุนแรงขึ้นและจะขยับไปอยู่ท่ี
ร้อยละ 7 

กระทรวงการคลังหวังว่าอัตราเงินเฟ้อในสินค้าอาหารจะ
ทรงตัวในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.8 3.5 
และ 3.6 ตามลำดับ สำหรับราคาอาหารโดยรวมคาดว่า
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 ภายในสิ้นปีนี ้

ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกกำลังฟ้ืนตัวแต่สิ่งของทุกอย่างก็แพง
ข ึ ้นเป ็นลำด ับ นายอเล ็กซานเดอร ์  อ ิซาคอฟ นัก
เศรษฐศาสตร์อาวุโสของ VTB Capital ภูมิภาครัสเซีย
และ CIS ระบุว่าในบรรดาสินค้าที ่ไม่ใช่อาหาร วัสดุ

ก่อสร้างจะเพ่ิมขึ้นมากที่สุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายใน
สิ้นปี) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19) เฟอร์นิเจอร์
และรถยนต์ (ร้อยละ 11) และได้เน้นว่าในหมวดหมู่
สินค้าเหล่านี้มีการข้ึนราคาเกินเป้าท่ีตั้งไว้มากแล้ว 

Elena Razumova ที่ปรึกษาประธาน CSR กล่าวเสริม
ว่าอัตราการข้ึนราคาวัตถุดิบ “ไม้” ท่ัวโลกในฤดูใบไม้ผลิ
ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและสูง
กว่าค่าเฉลี ่ย 3.5 เท่าในช่วงห้าปีที ่ผ่านมา ดังนั ้นใน
ลำดับแรกจะส่งผลกระทบต่อราคาสำหรับสินค้าท่ี
เกี ่ยวข้องกับงานไม้ เช่น กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ และ
สินค้าสำหรับการก่อสร้าง อีกท้ังอัตราเงินเฟ้อยังมีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพลาสติกและปิโตรเคมีด้วย 
เช่น ฟิล์ม สารเคมีในครัวเรือน และสิ่งทอที่ทำจากเส้น
ใยประดิษฐ ์

Maria Dolgova ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ภาควิชาการเงิน
และราคาของ PRUE เชื ่อว่าต้นทุนสินค้าเสื ้อผ้าและ
รองเท้าในปี พ.ศ. 2564 จะเพ่ิมข้ึนในระดับท่ีต่ำกว่า อยู่
ในช่วงร้อยละ 3-8 เนื่องจากหลายบริษัทได้ดำเนินการ
สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าพร้อมชำระเงินและมีการจัดส่งแล้ว 
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าราคาเสื้อผ้า
และรองเท้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 
2565 

ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมในรัสเซีย
ในปี พ.ศ. 2564 จะสูงเกินกว่าที ่กระทรวงพัฒนา
เศรษฐกิจคาดการณ์ไว้ ซึ่งตัวเลขที่พยากรณ์ไว้จะเป็นไป
ได้จริงก็ต่อเม่ือใช้อัตราการเติบโตของเงินเฟ้อท่ีปรับตาม
ฤดูกาลในช่วงสามเดือนท่ีเหลือของปีนี้ลงเป็นศูนย ์
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ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการ
กำหนดเงื ่อนไขเบื ้องต้นในประเทศเพื ่อแก้ไขตัวเลข
คาดการณ์ของกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 21 
กันยายน กระทรวงฯปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อใน
รัสเซียช่วงสิ ้นปีจากร้อยละ 5 เป็น 5.8 โดย Elvira 
Nabiullina ผู้บริหารธนาคารกลางคาดการณ์ว่าช่วงท่ี
อ ัตราเง ินเฟ้อขย ับส ูงส ุดในประเทศจะอยู ่ท ี ่ เด ือน
กันยายนที่ร้อยละ 7 แต่จากการประมาณการโดยทั่วไป
เชื่อว่าการเติบโตของราคาผู้บริโภคภายในสิ้นปีอาจสูงถึง 
7.2 เปอร์เซ็นต ์

ก่อนหน้านี ้กระทรวงการคลังของรัสเซียได้ประเมิน
สถานการณ์ในตลาดผู้บริโภค พบว่าเป็นครั้งแรกที่เห็น
สัญญาณว่าอัตราเง ินเฟ้อเพิ ่มขึ ้นอย่างร ุนแรงโดย
สถานการณ์นี ้ได้พัฒนาขึ ้นจากเหตุผลทั ้งภายในและ
ภายนอก ประการแรกความต้องการสินค้าในปี พ.ศ. 
2564 เติบโตแซงหน้าขีดความสามารถในการผลิต และ
ประการที ่สองการอัดฉีดงบประมาณและเครดิตของ
กองทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วควบกับการขาดแคลน
กำลังการผลิตทั ่วโลกในบางประเภทของสินค้า ซึ่ง
เงื่อนไขเหล่านี้อยู่เบื้องหลังของเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ที่มา: Russians Were Warned about the Rise in Price of 
a Number of Goods by the End of 2021, lenta.ru 

จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียปีนี้จะเติบโต
สูงถึงร้อยละ 4 ถือได้ว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมากใน
รอบกว่าสิบปีท่ีผ่านมา และยิ่งในภาวะท่ีท่ัวโลกกำลังฟ้ืน

ตัวจากวิกฤติโควิดทำให้ความต้องการสินค้าในหลาย ๆ 
ประเทศพุ ่งส ูงขึ ้น ขณะเดียวกันโรงงานผลิตต่างก็
ต้องการบริโภควัตถุดิบมากขึ้นส่งผลให้ระดับราคาของ
สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายสูงขึ้นตามไปด้วยรวมทั้งน้ำมัน
ท ี ่ เป ็นต ้นท ุนสำค ัญอย ่างหน ึ ่ งของแทบท ุกธ ุร กิจ 
นอกจากนั้นยังเกิดการคลาดแคลนชิ้นส่วนในระบบห่วง
โซ่อุปทานของสายการผลิตสินค้าตลอดจนขาดแคลน
แรงงาน ตลอดจนระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ก็ปั่นป่วนไปทั่วโลกควบคู่ไปกับราคาค่าขนส่งที่แพงข้ึน
หลายเท่าตัว 

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่เป็นปัจจัยให้เกิดการปรับ
ราคาสินค้าขึ้นและอัตราเงินเฟ้อสูง โดยรัฐบาลต้องเข้า
มาควบคุมราคาสินค้าจำเป็นบางรายการและต้องหาทาง
ควบคุมมิให้อัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปจนกระทบกับความ
เป็นอยู่ของประชากร 

ขณะนี้เริ่มเข้าใกล้ฤดูจับจ่ายใช้สอยช่วงปลายปี ธุรกิจ
ร้านค้าสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อคไว้เตรียมรับมือหลังจากผ่าน
พ้นความซบเซาจากวิกฤติโควิดท่ีผ่านมา โดย ณ ปัจจุบัน
อัตราเงินเฟ้อได้ขยับขึ้นแตะระดับร้อยละ 7 และสินค้า
อาหารก็มีการปรับราคาขึ้นตลอดอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วย
ความต้องการสินค้าที่อั้นมานานจึงคาดว่าปลายปีนี้จะ
เป็นช่วงที่ธุรกิจการค้ากลับมาคึกคักอีกครั้ง อย่างไรก็
ตามตัวเลขผู ้ติดเชื้อโควิดรายวันกลับมาขึ้นสูงใกล้ 3 
หมื่นรายซึ่งอาจจะเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ท่ีจะ
ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกก็เป็นได ้ �

 

 


