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ปัญหาการคอร์รัปชันในสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่ยุค

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน จนถึงประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟ  

ช่วงปี ค.ศ. 2000-2012 

อิสไมส์ เลอศักดิ์อนุสรณ์ 

บทความฉบับนี้เป็นการสรุปย่อจากภาคนิพนธ์ของนางสาวอรวี พันธุ์ละออง ในเรื่อง 

“ปัญหาการคอร์รัปชันในสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน จนถึง

ประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟ ช่วงปี ค.ศ. 2000-2012”  

ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 

1. ภูมิหลังของปัญหาการคอร์รัปชันก่อนสมัยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน 

 การคอร์รัปชันในรัสเซีย ได้หยั่งรากลึกในสังคมมาตั้งแต่สมัยก่อนการปฏิวัติสังคมนิยม 

ค.ศ. 1917 ซึ่งเป็นลักษณะเป็นสังคมอุปถัมภ์และมีธรรมเนียมปฏิบัติที่เอื้อต่อการให้สินบนกับ

เจ้าหน้าที่รัฐ การคอร์รัปชันเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัสเซียมาทุก

สมัย ตั้งแต่การปฏิวัติสังคมนิยม ผลพวงของกลาสนอสต์และเปเรสตรอยกา การเข้ามาของ

ระบบตลาดเสรีในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาคอร์รัปชั่นหมดไป แต่

กลับทำให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สมัยประธานาธิบดีเยลต์ซินเป็นช่วงที่มีการถ่ายโอนอํานาจ

และกลไกการคอร์รัปชันมาสู่กลุ่มของประธานาธิบดีปูติน โดยปัจจัยที่ทําให้เกิดการคอร์รัปชัน

ในสมัยเยลต์ซิน มีดังนี้

 1.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

      สามารถแบ่งประเด็นพิจารณาที่สําคัญได้ดังนี้ 
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  1.1.1 ระยะการเปิดเสรีทางการค้า 

  ภาครัฐจําเป็นต้องยกเลิกการผูกขาดการบริหารและเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชน

เข้าไปมีบทบาทแทน แต่ด้วยรากฐานเศรษฐกิจของภาคเอกชนยังคงอ่อนแอและขาดเงินทุน

จากภาคธุรกิจในประเทศทำให้การปฏิรูปเศรษฐกิจของรัสเซียในระยะแรกเป็นไปด้วยความ

ลำบาก มีอุปสรรคในการจัดการให้เกิดความโปร่งใส การถือหุ้นมีการกระจุกตัวอยู่ ในกลุ่มคนที่

มีอำนาจซื้อยังมีจำนวนน้อย ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อผู้นำและรัฐบาลลดลงตามลำดับ ไม่ว่า

จะเป็นกระแสภายในหรือภายนอกประเทศ 

	 	 1.1.2 ระยะการสร้างเสถียรภาพทางการเงินกับการเน้นการผลิตภายในและ 

   ส่งออก 

  รัฐบาลเยลต์ซินในช่วงปี ค.ศ. 1993 มีเป้าหมายในการปฏิรูปเศรษฐกิจรัสเซีย

โดยรวมด้วยการพยายามผสมผสานแนวทางหลายประการเข้าด้วยกัน เช่น การเสริมสร้าง

เสถียรภาพทางการเงินเพื่อที่จะลดอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำลง พยายามเน้นการสนับสนุนการผลิตใน

ประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถแข่งขันหรือทดแทนสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น

รัฐบาลคาดหวังที่จะส่งออกทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะน้ำมัน ก๊าซ และโลหะ 

ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ แม้รัฐบาลยินยอมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภายใน

ด้านการสํารวจและขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติเพื่อโอนอ่อนต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งส่วน

ใหญ่ตกอยู่ในมือของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนต่าง ๆ ส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจรัสเซีย อย่างไร

ก็ตามธุรกิจอื่น ๆ ก็ยังประสบปัญหาอยู่มาก 

   

  1.1.3 ระยะการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐให้สมดุลกับงบ  

   ประมาณ 

 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปแล้วร้อยละ 60 ทําให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ไปมาก แต่

รายได้จากการขายวิสาหกิจรัฐบาลได้รับเพียงส่วนน้อยเท่านั้น กลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ในกระบวนการนี้จึงได้แก่ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ 

นโยบาย 
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การปฏิรูปเศรษฐกิจของประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินซึ่งดําเนินมากกว่า 6 ปี ได้ประสบความ

สำเร็จในบางประการ แต่โดยรวมแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

 1) หลักการของระบบเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหรือระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ยัง 

 คงมีอิทธิพลอยู่สูงกว่า ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงมา 

 2) นโยบายปฏิรูปแบบถอนรากถอนโคน (Shock Therapy) ไม่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ 

 ขนาดใหญ่และซับซ้อนของรัสเซีย จึงทำให้กลไกการบริหารและการผลิตไม่ทำงาน 

 3) การปฏิรูประบบอุตสาหกรรมได้มุ่งเป้าหมายไปที่การปฏิรูปอุตสาหกรรมของ  

 พลเรือนซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากภาครัฐ จึงไม่สามารถปฏิรูปลําพังได้ 

 4) การยกเลิกคำสั่งการจองสินค้าทั้งในอุตสาหกรรมทหารและพลเรือนทำให้ขาดเงินทุน 

 ในการพัฒนา มีเพียงแต่อุตสาหกรรมการทหารเท่านั้นที่สามารถประคองอยู่ได้ 

 5) การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของรัสเซียที่มี  

 พื้นที่กว้างใหญ่และภูมิอากาศที่แตกต่างและแปรปรวนได้ง่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการ  

 ขนส่งสูงกว่าปกติ เนื่องจากรัฐบาลต้องให้เงินอุดหนุน 

 6) การปฏิรูปได้ถอดรูปแบบมาจากต่างประเทศ ทั้งเศรษฐกิจมหาภาคและระบบเงิน  

 ตราโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานความคิดที่มีลักษณะเฉพาะของชาวรัสเซีย ประชาชนส่วน  

 ใหญ่ยังต่อต้านหลักการของทุนนิยมที่รัฐบาลนำมาใช้ 

 7) การคาดหวังพึ่งเงินลงทุนจากต่างประเทศ แต่ผลที่ได้รับกลับไม่มีเงินลงทุนเข้า  

 ประเทศตามที่ประเทศตะวันตกให้สัญญาไว้ 

 8) การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเอกชนของธนาคารต่าง ๆ ยังถูกจํากัดด้วยปัญหาความไม่  

 มั่นคงทางการเมือง รวมทั้งความบกพร่องของกฎหมายและการบังคับใช้ 

 1.2 ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง  

 สามารถแบ่งประเด็นพิจารณาที่สําคัญได้ดังนี ้

  1.2.1 การปฏิรูปแบบถอนรากถอนโคนและการเผชิญหน้ากับการต่อต้านฝ่าย 

   ค้าน 
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  บอริส เยลต์ซินพยายามใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบผลักดันมิติต่าง ๆ ของประเทศให้

ดำเนินไปตามแนวทางเสรีประชาธิปไตย นําไปสู่ความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากับฝ่ายอนุรักษ์

ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาและต้องการให้เปลี่ยนแปลง

ประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามการปฏิรูปรัสเซียของเยลต์ซิน ในช่วงแรกเกิด

อุปสรรคทั้งจากการถูกต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือจากฝ่ายค้านในรัฐสภา การดำเนิน

นโยบายปฏิรูปอย่างรุนแรงและรวดเร็วทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนส่วน

ใหญ่ของประเทศต้องตกอยู่ในสภาวะที่ยากจนและแสดงออกถึงความไม่พอใจในการปฏิรูปของ

รัฐบาล ด้วยการเคาะหม้อเปล่าเดินขบวนในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1993 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล

อันสื่อได้ถึงความยากจนและความอดอยากของประชาชน 

  1.2.2 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

  การที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีเสียงข้างมากในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ พยายามหาทางลด

และถ่วงดุลอำนาจประธานาธิบดีเยลต์ซิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปรัสเซียแบบถอนราก

ถอนโคน นําไปสู่การเผชิญหน้าเป็นระยะ ๆ จนนำไปสู่การใช้กำลังเข้าล้อมปราบฝ่ายค้านใน

รัฐสภาถึงขั้นนองเลือด สุดท้ายประธานาธิบดีเยลต์ซินสามารถยึดกุมชัยชนะรวมทั้งสามารถ

แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอำนาจประธานาธิบดีในการผลักดันการปฏิรูปได้อย่างเป็นขั้นตอน

มากขึ้น 

 

 

RUSSIAN STUDIES PROGRAM



5

ภาพเหตุการณ์ภายในทำเนียบรัฐบาลรัสเซียในวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญรัสเซีย ค.ศ. 1993 

ที่มา: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/lfacek/

russian_svr_agents_armed_with_aks74u_rifles_in/

  1.2.3 การเผชิญปัญหาความมั่นคงภายในกรณีสงครามเชชเนีย 

  ในสภาท้องถิ่นของรัสเซียได้มีความขัดแย้งรุนแรงมาโดยตลอด บางสภาก็ยุติได้

โดยสภาท้องถิ่น บางสภารัฐก็ต้องเข้าไปไกล่เกลี่ย แต่ในกรณีของสาธารณรัฐเชชเนีย ซึ่งเป็น

หนึ่งใน 89 เขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซียนั้นมีความรุนแรงถึงขั้นใช้กําลังเข้ายึดอํานาจ

และประกาศเอาหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในการปกครองสาธารณรัฐแทนรัฐธรรมนูญ การไม่

สามารถแก้ไขเหตุรุนแรงในแถบคอเคซัสระหว่างปี ค.ศ. 1994-1996 ได้อย่างเด็ดขาด 

ประกอบกับนโยบายเศรษฐกิจที่ล้มเหลวของรัฐบาล จึงทำให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับ

การบริหารประเทศของเยลต์ซินเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
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  1.2.4 การใช้มาตรการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมของ 

   รัฐบาล 

  หลังจากประธานาธิบดีเยลต์ซินได้รับฉันทานุมัติจากการเลือกตั้ง เขาได้ดำเนิน

ผลักดันนโยบายปฏิรูปต่อไปอย่างเข้มข้น เป็นผลให้ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเกิดความ

ไม่พอใจ จนถึงขั้นก่อการประท้วงและมีการกดดันให้ประธานาธิบดีลาออกและเปลี่ยนคณะ

บริหารเสียใหม่  

 นอกจากเยลต์ซินยอมปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว เขายังยินยอมให้ดําเนินหลาย

มาตรการเพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยเฉพาะการนํานโยบายแสดงบัญชีทรัพย์สินมาใช้กับเจ้า

หน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและครอบครัว แต่ไม่สามารถดําเนินการให้ได้ผลอย่างจริงจัง ทำให้

ไม่สามารถลดกระแสการกดดันลง 

1.2.5 การเผชิญปัญหาความมั่นคงภายในกรณีสงครามเชชเนียครั้งใหม่ 

  เยลต์ซินค้นพบทายาททางการเมืองตัวจริงที่สามารถฝากชะตากรรม อนาคตของ

ตนเอง และรัสเซียไว้ได้ ในแง่ที่เชื่อมั่นว่าจะไม่คิดทรยศหักหลัง มีฝีมือนำการปฏิรูป และสร้าง

เสถียรภาพของประเทศขึ้นมาได้ นายวลาดิเมียร์ ปูตินจึงกลายเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจาก

ประธานาธิบดีเยลต์ซิน ต่อมาปูตินได้เริ่มงานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ผลักดันปฏิบัติการกอ

งกําลังแบ่งแยกดินแดนกลับเข้าไปในเชชเนียได้สําเร็จลุล่วงในระยะเวลาเพียง 10 วัน ปูตินต้อง

ประกาศที่จะต่อสู้แบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” และได้ส่งทหารจากส่วนกลางไปกวาดล้างกอง

กำลังทุกกลุ่มในเชชเนีย จนกระทั่งสามารถยึดเมืองสําคัญของเชชเนียส่วนใหญ่ไว้ได้  
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ภาพเหตุการณ์ภายในสงครามเชชเนีย 

ที่มา: http://www.wallpapers3dvistaxp.com/ 

ความเด็ดขาดและเข้มแข็งของประธานาธิบดีปูตินแสดงฝีมือให้ประจักษ์ในการ

แก้ปัญหาในเชชเนีย ในที่สุดก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งเยลต์ซินและชาวรัสเซีย

ทั่วไป   จากการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนขั้วการเมืองไปมา การปฏิรูปเศรษฐกิจ

อย่างพลิกฝ่ามือนำไปสู่การก่อรัฐประหารและการพยายามแยกตัวเป็นเอกราชของรัฐอิสลาม 

สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียในสมัยเยลต์ซิน ได้เกิดสุญญากาศทางการปกครอง เกิดการคอร์รัปชั่

นขึ้นอย่างกว้างขวาง เห็นได้จากการเวนคืนทรัพย์สินของรัฐให้กับประชาชน ผลที่ได้คือทําให้

ทรัพย์สินของรัฐถูกขายออกไปในราคาที่ถูกมากแก่กลุ่มคนที่มีเส้นสายในรัฐบาลและรู้ความ

เคลื่อนไหวของนโยบายรัฐ 
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1.3 ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม 

 คนในสังคมรัสเซียไม่รู้สึกว่าส่วยหรือสินบนเป็นเรื่องที่ผิดหรือควรตำหนิ ชาวรัสเซียมอง

สินบนว่าเป็นเรื่องปกติในสังคม จากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจไปสู่ระบอบเสรีนิยมที่ไม่ประสบ

ความสำเร็จของประธานาธิบดีเยลต์ซิน นอกจากจะส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำแล้ว ยังก่อให้เกิด

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากระบอบเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ได้อีกด้วย ไม่

ว่าจะเป็น กลุ่มผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง  

กลุ่มอาชีพเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจในยุคเยลต์ซิน เห็นได้ชัด

จากหลายครั้งที่ประธานาธิบดีเยลต์ซินและรัฐบาลจะต้องปรับนโยบายเพื่อเอาใจกลุ่มนักธุรกิจ

และรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การคอร์รัปชั่น

ในยุคประธานาธิบดีเยลต์ซินจึงถือเป็นยุคของการเริ่มต้นของวงจรผลประโยชน์สมัยใหม่ 

ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ยังคงตกทอดมาถึงปัจจุบัน 

2. การคอร์รัปชั่นในสหพันธรัฐรัสเซีย ช่วงปี ค.ศ. 2000-2012 

 2.1 การคอร์รัปชันในสมัยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ช่วงปี ค.ศ. 2000-2012 

 องค์ประกอบของกระบวนการสร้างฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจในสมัยแรกของปูติน 

 มีดังนี้ 

  2.1.1 การแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดเข้าดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง 

  ปูตินได้ดําเนินการถอดถอนผู้บริหารระดับสูงที่ตนเองไม่คุ้นเคย โดยแต่งตั้งบุคคล

ใกล้ชิดของตนไปประจําในสายงานต่าง ๆ ทั้งในสายการเมืองการบริหาร สายเศรษฐกิจ และ

สายความมั่นคง นอกจากนั้นได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเสนอชื่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งเป็น

คนของตนไปประจำ 89 เขตการปกครอง โดยที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะเป็นสมาชิกสภา

สหพันธ์ ในสภาสหพันธ์ยังมีผู้ว่าจาก 55 เขตการปกครอง ซึ่งเป็นสมาชิกสภาคอยให้การ

สนับสนุน ขณะเดียวกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนกับผู้นําการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็น

วุฒิสมาชิก ปูตินให้ความใกล้ชิดและความสําคัญกับสมาชิกสภาสหพันธ์มากยิ่งขึ้น
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2.1.2 การจัดตั้งพรรคการเมือง  

  ในช่วงแรกของการเป็นนายกรัฐมนตรีและรักษาการประธานาธิบดีปูตินและคณะ

ได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1999 ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมา 2 

เดือนครึ่ง ปูตินได้ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อ “เอกภาพ” (United Russia) 

 ปูตินและคณะได้ดําเนินนโยบายการรวมพรรคการเมือง เพื่อเป็นการเสริมความ

เข้มแข็งให้กับฐานทางการเมืองของตนทั้งในท้องถิ่น ส่วนกลาง และในรัฐสภา ซึ่งนับเป็นการ

สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับตน โดยรวมจนทำให้พรรคฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากที่สุดใน

สภาผู้แทนราษฎร 

ภาพโลโก้พรรคเอกภาพ (United Russia) (Единая Россия) 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Russia 
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2.1.3 การสร้างฐานทางเศรษฐกิจ  

  แผนการสร้างฐานทางเศรษฐกิจของปูตินนั้นเริ่มจากการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดที่

เคยทํางานร่วมกันในสภาเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กให้ไปดูแลหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เช่น อเล็ก

เซย์ คูดริน เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเยอรมาน เกรียฟ 

เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและพาณิชย์ เป็นต้น 

  2.1.4 การแต่งตั้งผู้แทนประธานาธิบดี  

 เพื่อให้การบริหารประเทศในฐานะประธานาธิบดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปูตินได้

แต่งตั้งผู้แทนประธานาธิบดีไปประจำงานในเขตบริหารงานของประธานาธิบดี เพื่อให้การ

ดำเนินการดังกล่าวเป็น ส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้การเมืองรัสเซียมีเสถียรภาพมากขึ้น 

ประธานาธิบดีปูตินจึงได้แบ่งเขตบริหารงานของประธานาธิบดีเป็น 7 เขต และแต่งตั้งผู้แทน

ของตน 7 คน ไปประจำในแต่ละเขต เพื่อคอยควบคุมดูแลหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ปฏิบัติตามนโยบายของประธานาธิบดีและรัฐบาล นอกจากนั้น ผู้แทนประธานาธิบดีทุกคน

ยังมีตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย 

 2.1.5 การกำจัดคู่แข่งและผู้มีอิทธิพลทางการเมือง  

 จากการที่นักการเมืองทุกคนต้องการตําแหน่งสูงสุดทางการเมือง การขึ้นมาเป็น

ผู้นําประเทศของวลาดิเมียร์ ปูตินจึงทําให้นักการเมืองและผู้มีอิทธิพลบางคนเสียผลประโยชน์ 

แม้ว่าบางคนจะเคยสนับสนุนปูตินมาแล้วก็ตาม ในที่สุดก็ต้องต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ และ

แน่นอนว่าปูตินมีปัจจัยทุกอย่างพร้อมกว่า ย่อมได้รับชัยชนะ 

2.1.6 การปฏิรูปด้านการบริหาร  

 การปฏิรูปโครงสร้างด้านการบริหารเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ประธานาธิบดีว

ลาดิเมียร์ ปูตินได้ชี้แจงต่อชาวรัสเซียในการปลดนายมิคฮาอิล คาสยานอฟ ออกจากตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี การ ปฏิรูปดังกล่าวเพื่อลดจํานวนรัฐมนตรี 
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โดยการรวมกระทรวงที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนเข้าด้วยกัน ซึ่งในเบื้องต้นได้รวมกระทรวงจาก 24 

กระทรวง 27 รัฐมนตรี และ 4 รองนายกรัฐมนตรี ให้เหลือเพียง 15 รัฐมนตรี และ 1 รอง

นายกรัฐมนตรี เนื่องจากปูตินต้องการให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนของ

งานเอกสารให้สั้นลง และสามารถลดจำนวนพนักงานของรัฐลงได้กว่าหนึ่งล้านคน 

จากกลยุทธ์ในการดําเนินนโยบายในสมัยแรก ทำให้ปูตินสามารถควบคุมเสียงในสภาสูงได้โดย

สมบูรณ์และสามารถควบคุมการบริหารงานของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ ลักษณะการเมืองของ

รัสเซียจึงเริ่มกลับเข้าสู่การรวมศูนย์อำนาจอีกครั้ง เมื่ออำนาจในปกครองประเทศตกอยู่ในมือ

กลุ่มผู้มีอำนาจและพวกพ้อง การทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้เห็นว่าการ

แข่งขันและความพยายามสร้างอำนาจทางการเมืองของปูติน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ก่อให้เกิด

การคอร์รัปชันในรัสเซีย อันเป็นการกระตุ้นให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่มุ่งจะ

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง รวมถึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแสวงหารายได้

เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางการเมือง 

 2.2 การดำเนินนโยบายของปูตินในสมัยที่ 2 ช่วงปี ค.ศ. 2004-2008 

 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ได้ดำเนินการผลักดันแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ

วางรากฐานและพัฒนารัสเซีย ในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศ

และสามารถบรรลุเป้าหมายให้รัสเซียสามารถฟื้นคืนสภาพการเป็นมหาอำนาจชั้นนำได้ต่อไป

ในอนาคต ซึ่งมีการดําเนินนโยบายดังต่อไปนี้

 2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะกลาง  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะกลางซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายระยะยาว 

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมและข้อจํากัดในการพัฒนา รวมทั้งเป้าหมายกลางและนโยบายเร่ง

ด่วนระยะกลาง 
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  2.2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและการเพิ่มความสามารถในการ 

  แข่งขัน  

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ประกอบด้วยนโยบายด้านทรัพยากร การกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจขนาด

เล็ก 

  2.2.3 การขยายการเปิดกว้างทางธุรกิจ  

 ประเทศรัสเซียได้มีการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก การพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี 

นําเข้าและส่งออกให้ทันสมัย การสนับสนุนการส่งออกและปกป้องตลาดภายในประเทศ รวม

ทั้งการจัดลำดับความสําคัญในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

  2.2.4 การขจัดโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันที่เป็นข้อจํากัดของการพัฒนา 

   การขจัดโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันที่เป็นข้อจํากัดของการพัฒนา ประกอบ

ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและระบบตัวกลางทางการเงิน ทั้งทางด้านการ

ปฏิรูประบบธนาคาร การพัฒนาตลาดทุน สถาบันการลงทุน และตลาดประกันภัย  

 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโครงสร้างที่มีการผูกขาด การปฏิรูประบบพลังงาน

ไฟฟ้า ปฏิรูปการขนส่ง ทางรถไฟ รวมทั้งการปฏิรูปอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและตลาดก๊าซ

จากการดําเนินนโยบายของปูตินในสมัยที่ 2 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ทราบ

ว่านโยบายและแผนการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการสานต่อการพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องจาก

ในสมัยแรก รัฐบาลค่อนข้างมีอำนาจในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เนื่องจากมีเสียงข้างมากใน

สภา ที่น่าสังเกตคือ รัฐมีแผนการเข้าไปผูกขาดธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน

อย่างระบบคมนาคมและธุรกิจพลังงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดําเนินนโยบายในลักษณะนี้นําไปสู่

การสานต่อคอร์รัปชันทางการเมืองในสมัยแรกได้แล้ว ยังส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชันทาง

เศรษฐกิจตามมาอีกด้วยเนื่อง จากรัฐบาลเน้นการกําหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบรัฐเป็น

ผูกขาด 
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	 2.3 การคอร์รัปชันในสมัยประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟ ช่วงปี ค.ศ. 2008-2012 

ดมิทรี เมดเวเดฟ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐ

รัสเซียในปี ค.ศ. 2008 โดยการสนับสนุนของประธานาธิบดีปูติน เมดเวเดฟถือเป็นผู้สืบทอด

อำนาจและดำเนินนโยบายต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดเดิม เมื่อเมดเวเดฟเข้ามารับตําแหน่ง

ประธานาธิบดี ได้มีการแต่งตั้งปูตินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี และมีการแก้ไขกฎหมายให้

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจมากขึ้น โดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีคุมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ ส่วนประธานาธิบดีดูแลด้านความมั่นคงของประเทศ กำกับดูแลยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ รวมถึงนโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจรัสเซียให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

ภาพประธานาธิบดีดิมิทรี เมดเวเดฟ (ทางซ้าย) และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน (ทางขวา) 

ที่มา: http://www.tiewrussia.com/thnews/index.php?name=news&file=readnews&id=661
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	 เมดเวเดฟส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าก่อนที่จะส่งออกไปต่างประเทศ วาง

ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร รวมไปถึงการลดการพึ่งพาการส่ง

ออกสินค้าทางด้านพลังงาน แล้วหันมาสร้างเศรษฐกิจที่มีหลากหลายบนพื้นฐานของเทคโนโลยี

และนวัตกรรมชั้นสูง 

  

 นโยบายทําให้ทันสมัยนี้มีหลักสำคัญ 5 ประการ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนี้ 

      1) ประสิทธิภาพของพลังงานและเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ 

      2) เทคโนโลยีทางการแพทย์และยารักษาโรค 

      3) วิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์ 

      4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5) อวกาศและการสื่อสารโทรคมนาคม 

  
จะเห็นได้ว่า ประธานาธิบดีดิมิทรี เมดเวเดฟ ได้เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความล้า

หลัง ไปสู่ความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศตะวันตกมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานทาง

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม เมดเวเดฟถือได้ว่าเป็น

ประธานาธิบดีเงาของปูติน การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของเขามีเงื่อนงำของการ

สืบทอดอำนาจทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดการตกทอดของปัญหาการคอร์รัปชั่นจาก

รัฐบาลในสมัยปูติน เห็นได้จากการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลองค์กรที่

มีความสําคัญในการดําเนินนโยบายทําให้ทันสมัยของเขาเอง จึงเป็นสาเหตุไร้ความโปร่งใสใน

การบริหารประเทศยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร การคอร์รัปชันทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงยังถูกส่ง

ต่อจากสมัยประธานาธิบดีปูติน ไปสู่สมัยประธานาธิบดีเมดเวเดฟ 
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