
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
18 พฤษภาคม 2565 

เศรษฐกิจรัสเซียตกต่ำสุดในรอบ 13 ปี
กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียได้คาดการณ์
เศรษฐกิจมหภาคสำหรับปี พ.ศ. 2565 จะหดตัวลง
อย่างมีนัยสำคัญ โดย GDP จะลดลงร้อยละ -7.8 
อัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 17.5 การว่างงานจะ
อยู่ที่ร้อยละ 6.7 และรายได้ที่แท้จริงของประชากรจะ
ลดลงร้อยละ -6.8  ส่วนอัตราแลกเปลี ่ยนประจำปี
เฉลี่ยของสกุลเงินประจำชาติอยู่ท่ีระดับ 76.7 รูเบิลต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ และราคาน้ำมัน (Ural Oil Index) อยู่
ท่ี 80.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล  

ถัดไปในปี พ.ศ. 2566 ตัวช้ีวัดการเติบโตเศรษฐกิจมห
ภาคส่วนใหญ่จะเริ่มฟื้นตัว มีเพียง GDP เท่านั้นที่จะ
ย ังคงอย ู ่ ในแดนลบประมาณร ้อยละ -0.7 โดย
ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าการคาดการณ์ของกระทรวงพัฒนา
เศรษฐกิจมีความเป็นไปได้และช้ีให้เห็นว่าในปีนี้ปัจจัย
สำคัญจะข้ึนอยู่กับการนำเข้าและการส่งออก 

หากเทียบกับการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคปี พศ. 
2565 ที่เคยทำไว้เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 กระทรวง
พัฒนาเศรษฐกิจเคยคาดการณ์ไว้ว่าการเติบโตของ GDP 
ในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 3 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจะ
เติบโตร้อยละ 4.8 และรายได้ที่แท้จริงขยายตัวร้อยละ 
2.44 อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4 ราคาน้ำมัน
อย ู ่ท ี ่  62.2 ดอลลาร ์สหร ัฐต ่อบาร ์เรล และอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำชาติท่ี 72.1 รูเบิลต่อดอลลาร์
สหรัฐ 

สำหร ับป ี พ.ศ. 2566 กระทรวงพ ัฒนาเศรษฐกิจ
คาดการณ์ว ่าการฟื ้นตัวของตัวบ่งชี ้มหภาคที ่สำคัญ
ทั้งหมดจะฟื้นตัว การลงทุนในทุนคงที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.3 ค่าจ้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 รายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 
อัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวที่ร้อยละ 6.1 การว่างงานเป็น

ร้อยละ 6.6 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันจะลดลงเหลือ 
71.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนจะ
ลดลงเหลือ 77 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะท่ีการเติบโต
ของ GDP จะยังคงหดตัวร้อยละ -0.7 โดยผู้แทนของ
กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจอธิบายว่าแม้การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจจะเริ ่มดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาส
สุดท้ายของปีนี ้ แต่โดยรวมแล้วจะยังคงหดตัวลดลง
สำหรบัปี พ.ศ. 2566 

อัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายของธนาคารกลางท่ีร้อย
ละ 4 ในปี พ.ศ. 2567 และจะยังคงอยู ่ในระดับนี้
ต่อเนือ่งไปถึงปี พ.ศ. 2568 นอกจากนั้นกระทรวงพัฒนา
เศรษฐกิจคาดการณ์ GDP ในปี พ.ศ. 2567 จะเติบโต
ร้อยละ 3.2 และในปี พ.ศ. 2568 จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 
2.6 ส่วนการว่างงานจะกลับสู่ระดับปัจจุบันได้ต้องรอไป
ถึงปี พ.ศ. 2568 ท่ีอัตราร้อยละ 4.5 

แม้ว่า GDP จะลดลงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 13 ปี แต่
การคาดการณ์ของกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจถือว่า
ย ังคงมองโลกในแง ่ด ีมากกว ่าท ี ่สถาบันหลายแห่ง
คาดการณ์ไว ้ เช ่น คณะกรรมาธ ิการย ุโรประบ ุว่า
เศรษฐกิจรัสเซียในปีนี้จะหดตัวร้อยละ -10.4 และอัตรา
เง ินเฟ ้อจะพ ุ ่ ง เก ินร ้อยละ 20 และสถาบ ัน S&P 
คาดการณ์ว่า GDP ของรัสเซียจะลดลงร้อยละ -8.5 ส่วน 
Fitch คาดว่าจะลดลงร้อยละ -8 นอกจากนั ้นความ
คาดหวังของกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจยังมองโลกในแง่ดี
มากกว่าธนาคารกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโดย
เชื่อว่า GDP ปีนี้จะหดตัวร้อยละ -8 ถึง -10 และอัตรา
เงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 18 - 23 

สถาบันการวิจัยการลงทุน SberCIB ได้ปรับปรุงตัวเลข
คาดการณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของ GDP เป็นหดตัว
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ร้อยละ -8 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาคาด
ว่าเศรษฐกิจจะหดตัวถึงร้อยละ -13 และจะเริ่มฟ้ืนตัวได้
ในปี พ.ศ. 2566  

Stanislav Murashov นักวิเคราะห์ระดับมหภาคของ
ธนาคาร Raiffeisenbank เห็นว่าการคาดการณ์ของ
กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างเป็นไปได้จริง 
โดยตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การส่งออกและนำเข้า 

อัตราเงินเฟ้อจะขึ้นอยู่กับการขาดแคลนสินค้าไม่ว่าการ
นำเข ้าแบบคู ่ขนาน* (Parallel import) จะช ่วยได้
หรือไม่ก็ตาม อัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ 17 - 
18 จากสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับ GDP แล้วทุกอย่าง
จะขึ้นอยู่กับการพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นกลางวา่มี
มากเพียงใด ที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของการผลิต
ในประเทศมากหรือน้อย  

ลำพังมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลจะไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ที่สามารถช่วยเศรษฐกิจรัสเซียให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้ 
ปัญหาสำคัญตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงิน นี่คือข้อ
แตกต่างระหว่างวิกฤตปัจจุบันกับวิกฤตโควิด ในตอนนั้น
ป ัญหาสามารถแก ้ ไขได ้ด ้วยการจ ัดสรรเง ินจาก
งบประมาณ แต่ตอนนี้ทุกอย่างข้ึนอยู่กับการส่งออกและ
นำเข้า ขณะท่ีเราต้องการสินค้านำเข้าแต่เขาไม่ยอมขาย
สินค้าให้ ในทางกลับกันเรามีสินค้าส่งออกแต่เขาไม่
ต้องการซื้อจากเรา นี่คือผลจากมาตรการคว่ำบาตร 

ผู้เชี่ยวชาญเน้นว่ารัสเซียยังคงมีสต็อกสินค้านำเข้า แต่
ต่อไปขึ้นก็อยู่กับว่าการนำเข้าแบบคู่ขนาน* (Parallel 
import) จะทำงานไดอ้ย่างเตม็ประสิทธิภาพหรือไม่ 

Natalya Lavrova นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ BCS 
Global Markets กล่าวว่าภายใต้เงื ่อนไขปัจจุบันการ
สนับสนุนหลักสำหรับเศรษฐกิจจะมาจากรายได้จากการ
ส่งออกเป็นสำคัญ  ในกรณีที ่ม ีมาตรการคว่ำบาตร
ออกมาเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าโภค

ภัณฑ์ ก็อาจส่งผลให้เศรษฐกิจอาจถดถอยลงกว่าเดิม
มาก โดยคาดว่าแนวโน้มในเชิงบวกในปี พ.ศ. 2567 การ
เติบโตของ GDP อาจเกินร้อยละ 3 

* การนำเข้าแบบคู่ขนาน คือ คือบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการ
นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้อง ถูกผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
นำสินค้าเข้ามาจัดจำหน่ายอย่างไม่ถูกต้อง สินค้าที่นำเข้าแบบ
คู่ขนานเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้แต่ไม่มีการตรวจสอบและมักจะ
นำไปขายในตลาดสีเทาหรือตลาดมืด 

ท่ีมา: Back to the past: the Ministry of Economics 
expects the largest drop in the economy in 13 years, 
by Inna Grigorieva, iz.ru 

จากสถานการณ์ท่ีรัสเซียถูกรุมใชม้าตรการคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจากประเทศตะวันตก
และพันธมิตร โดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปยังการส่งออกและ
การนำเข้า ยอ่มส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคาดว่าการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในปีนี้จะลดลงถึงร้อยละ -7.8 ซึ่งถือว่า
รุนแรงที่สุดในรอบกว่าสิบปีที่ผ่านมา ในชั้นนี้กว่าจะฟ้ืน
ตัวไดอี้กครั้งก็ต้องรอไปถึงปี พ.ศ. 2567 

ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของการส่งออกของไทยไปยัง
รัสเซียคือระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีมีผล
มาจากการคว่ำบาตรฯ โดยท่าเรือหลักของสินค้าไทยใน
รัสเซียที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ต้องอาศัยบริการของสาย
การเดินเรือของยุโรปและผ่านท่าเรือของยุโรปท่ีไม่
สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ เหลือเพียงช่องทาง
ท่าเรือวลาดิวอสตอคทางฝั ่งตะวันออกไกล ซึ ่งต้อง
เปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าผ่านระบบทางรางอีกทอดหนึ่งจึงทำ
ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังไม่มีความ
แน่นอนของสายการเดินเรือและศักยภาพของท่าเรือ 

ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหากยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าได้ คาดว่าการส่งออก
ของไทยไปยังรัสเซียโดยรวมในปีนี้จะหดตัวลงประมาณ
ร้อยละ -55 �

 


