ส่ องพฤติกรรมผู้บริโภคยูเครนท่ ามกลางวิกฤตความขัดแย้ง
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในตลาดค้าปลีกของยูเครนมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งเหตุการณ์ความมัน่ คงทางการเมืองภายในประเทศ การระบาดของไวรัส
COVID-19 และเหตุการณ์ความตึงเครี ยดระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งทวีความรุ นแรงตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565
เป็ นต้นมา โดยสานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งวอร์ซอ ขอสรุ ปพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในตลาด
ค้าปลีกของยูเครน ดังนี้
1. ข้ อมูลพื้นฐานด้ านเศรษฐกิจและประชากร
ยูเครนเป็ นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 603,500 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็ นประเทศที่ มีพ้ื นที่
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ในทวีปยุโรปรองจากรัสเซี ย มีพรมแดนติดกับโปแลนด์ สโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนี ย
มอลโดวา เบลารุ ส และรัสเซี ย ส่ งผลให้ยูเครนถื อเป็ นประเทศที่ มีศักยภาพในการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
สหภาพยุโรป เอเชีย และกลุ่มประเทศ CIS ยูเครนมีเมืองหลวงซึ่ งเป็ นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของประเทศคือกรุ งเคียฟ (Kiev) ยูเครนใช้สกุลเงินท้องถิ่นที่เรี ยกว่า Hryvnia (UHA) โดย 1 UHA
มีมูลค่าประมาณ 1.15 บาท

จากข้อมูลของ State Statistics Service of Ukraine พบว่าในปี 2563 มูลค่า GDP ประมาณ 4,820.68
พันล้านบาท โดยกว่าร้อยละ 58.7 มาจากภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 21.0) รองมาได้แก่ ภาคการค้า (ร้อยละ
16.3) ภาคการเกษตร (ร้อยละ 10.8) ภาคการขนส่ ง (ร้อยละ 7.3) และภาคการก่อสร้าง (ร้อยละ 3.3) ขณะที่
ภาคธุ รกิจอื่นๆ เช่น ภาคการบริ การ ภาคพลังงาน ภาคอสังหาริ มทรัพย์ และภาคการเงิน มีมูลค่าร่ วมกัน
ประมาณร้อยละ 41.3

-2การค้าระหว่างประเทศของยูเครนในปี 2564 มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวมประมาณ 3,214.24
พันล้านบาท แบ่งเป็ นมูลค่าการนาเข้าประมาณ 1,676.03 พันล้านบาท โดยมี คู่คา้ สาคัญ ได้แก่ ตุรกี เบลารุ ส
สหรัฐอเมริ กา โปแลนด์ และรัสเซีย และมูลค่าการส่งออกประมาณ 1,538.21 พันล้านบาท โดยมีคู่คา้ สาคัญ ได้แก่
อิตาลี อินเดีย เยอรมนี ตุรกี และโปแลนด์
ยูเครนมี จานวนประชากรประมาณ 41.4 ล้านคน แบ่งเป็ นเพศชายประมาณ 22.2 คน เพศหญิ ง
ประมาณ 19.2 คน มีกาลังแรงงานภายในประเทศประมาณ 16.9 ล้านคน มีอตั ราว่างงานประมาณร้อยละ 10.1
ทั้งนี้ กว่าร้อยละ 50 ของแรงงานชาวยูเครนนิ ยมเดินทางไปทางานในต่างประเทศเนื่ องจากได้รับค่าแรงที่
สู งกว่าการทางานในประเทศ โดยแรงงานยูเครนถือว่ามีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรป โดยเฉพาะแรงงานในภาคการขนส่ ง ภาคบริ การ และภาคการผลิต โดยในปี 2564 พบว่ามีแรงงาน
ยูเ ครนกว่า 10 ล้า นคน เดิ น ทางไปท างานในกลุ่ ม ประเทศสหภาพยุโ รป เช่ น เยอรมนี อิ ต าลี ฝรั่ ง เศส
เนเธอร์ แลนด์ โปแลนด์ สาธารณรัฐเชค และฮังการี รวมถึงประเทศอื่นๆ นอกสหภาพยุโรป เช่น สหราช
อาณาจักร ตุรกี และสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
2. โครงสร้ างรายได้และรายจ่ าย และปริมาณการบริโภคของผู้บริโภคยูเครน
ณ ปี 2564 ยูเครนมีจานวนประชากรประมาณ 41.4 ล้านคน โดยกลุ่มประชากรในช่วงวัยทางาน
มีสัดส่ วนมากที่สุดประมาณร้อยละ 55 รองมาได้แก่ประชากรวัยแรกเกิด – 14 ปี ประมาณร้อยละ 30 และ
ประชากรผูส้ ู งอายุ (65 ปี ขึ้นไป) ประมาณร้อยละ 15 อายุเฉลี่ยของประชากรเพศชายอยู่ที่ประมาณ 66.39 ปี
ขณะที่เพศหญิงอยูท่ ี่ 76.22 ปี
2.1 โครงสร้ างรายได้ ของครัวเรื อนยูเครน
รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรอยู่ที่ประมาณ 7,030 บาทต่อเดือน โดยมี Available Income เฉลี่ย
ต่อคนประมาณ 6,845 บาทต่อเดือน โดยประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยเกินกว่า 13,800 บาทต่อเดือนมีสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 3.4 ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 4,600-8,050 บาทต่อเดือนคิดเป็ นร้อย
ละ 50.7 ของผูม้ ี รายได้ท้ งั หมดในประเทศ ทั้งนี้ รายได้ของประชากรยูเครนในปี 2563 ส่ วนใหญ่ มาจาก
ค่าจ้างประมาณร้อยละ 58.3 รองมาได้แก่ เงินประกันสังคม/เงินบานาญ ร้อยละ 21.2 และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
ร้อยละ 9.2 ขณะที่เงินรายได้จากการประกอบการในภาคธุรกิจ และเกษตรกรรม มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ
5.8 และร้อยละ 5.5 ตามลาดับ

-32.2 โครงสร้ างรายจ่ ายของครัวเรื อนยูเครน
โครงสร้ า งการใช้จ่ายของครั วเรื อนยูเครนในปี 2563 ประกอบด้วย ค่า ใช้จ่ายสิ นค้าอาหารและ
เครื่ องดื่มประมาณร้อยละ 48.1 รองมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายสาหรับระบบสาธารณู ปโภค (ร้อยละ 14.4) ค่าใช้จ่าย
สิ นค้าเครื่ องแต่งกายและรองเท้า (ร้อยละ 4.8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุ ขภาพ (ร้อยละ 4.3) ค่าใช้จ่ายสาหรับ
ร้ า นอาหาร โรงแรม ที่ พ ัก และบริ ก าร (ร้ อ ยละ 4.3) ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทาง (ร้ อ ยละ 4.0) ค่ า ใช้จ่ า ย
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม (ร้อยละ 3.4) ค่าใช้จ่ายสิ นค้าภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน (ร้อยละ 2.2)
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการ (ร้อยละ 1.5) และค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ร้อยละ 0.9) ตามลาดับ

2.3 ปริมาณการบริโภคสิ นค้ าอาหารของชาวยูเครน
สิ นค้าอาหารที่ชาวยูเครนนิ ยมบริ โภคในปี 2563 ประกอบด้วย นมและ Dairy Products ประมาณ
201.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี รองมาได้แก่ ผักสดประมาณ 164.0 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มันฝรั่งประมาณ 134.0
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขนมปังและธัญพืชประมาณ 96.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ผลไม้ประมาณ 56.5 กิโลกรัมต่อ
คนต่อปี เนื้ อสัตว์ประมาณ 53.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี น้ าตาลประมาณ 27.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เนื้ อปลา
ประมาณ 12.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี น้ ามัน ประมาณ 12.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขณะที่บริ โภคไข่ประมาณ 278
ฟองต่อคนต่อปี

-43. สรุปพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดค้ าปลีกของยูเครน
- ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้จ่ายกับสิ นค้าอาหารและเครื่ องดื่มเป็ นหลัก ขณะที่ผบู ้ ริ โภคในกลุ่มที่มีกาลัง
ซื้ อสู งจะให้ความสาคัญกับการใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการ การรับประทานอาหารในร้านอาหารและ
สถานที่บริ การต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
- ผูบ้ ริ โภคที่ มีกาลังซื้ อสู งได้แก่ กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มผูม้ ีรายได้จากการประกอบธุ รกิจ โดยมี
สัดส่วนอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 5 ของผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ และมีการใช้จ่ายเฉลี่ยที่สูงกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่น
อยูป่ ระมาณร้อยละ 20-30
- การระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริ โภคสิ นค้าอาหารของชาวยูเครนมาก
นักเนื่องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่ผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ดี พบว่าสิ นค้าบางประเภทมีปริ มาณ
การบริ โภคลดลง เช่น เครื่ องแต่งกายและรองเท้า เป็ นต้น
- ผูบ้ ริ โภคยูเครนเริ่ มมีการปรับตัวในการจับจ่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม
วัยทางานที่มีกาลังซื้ อสู ง โดยส่ วนใหญ่จะใช้งานผ่านเว็บไซต์ของผูข้ ายโดยตรง เช่น สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ผ่านเว็บไซต์ ATB-Market, Fozzyshop และสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์ Allo เป็ นต้น
- ผูบ้ ริ โภคยูเครนในกลุ่มที่ มีกาลังซื้ อสู งจะให้ความสาคัญกับการเปรี ยบเทียบและเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านการรับข่าวสาร สิ ทธิ พิเศษและโปรโมชัน่ ต่างๆ ของผูข้ าย เนื่ องจากแสดงให้เห็นถึงความใส่ ใจในการ
ให้บริ การลูกค้า
- แนวโน้มความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้น จะส่ งผลต่อการจับจ่าย
ใช้สอยของผูบ้ ริ โภคชาวยูเครน โดยคาดว่ากลุ่มที่มีกาลังซื้อสู งจะมีการชะลอการตัดสิ นใจใช้จ่ายสิ นค้าต่างๆ
โดยเฉพาะสิ นค้าในกลุ่มพรี เมียมและสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย และอาจมีการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ ยงในกรณี ที่ความขัดแย้งขยายวงกว้างกลายเป็ นสงครามระหว่างประเทศ ขณะที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ภายในประเทศจะมีการกักตุนสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและอาหารเพื่อป้ องกันความขาดแคลนสิ นค้าในภาวะ
สงคราม
-----------------------------------------------สานักงานส่งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งวอร์ซอ
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