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 IMF คาด GDP ฟิลิปปินส์ โตแรง 6.5% ในปีนี้ 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวเร็วขึ้นในปีนี้     
แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ตั ้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์สงครามในยูเครนที่กำลัง      
ดำเนินอยู่ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกแย่ลง โดยในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกล่าสุดของ IMF ได้ปรับ       
การคาดการณ์การเติบโตของฟิลิปปินส์ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.5 จากร้อยละ 6.3 ที่ได้คาดการณ์        
ไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม 2565 แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดไว้ที่ร้อยละ 7 – 9 ในปีนี้ 
โดยการคาดการณ์การเติบโต GDP ฟิลิปปินส์ในปี 2565 ดังกล่าวของ IMF นับเป็นอัตราการขยายตัวมากที่สุด
ในบรรดาประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 5 ประเทศ โดย IMF คาด
ว่า GDP เวียดนามจะขยายตัวร้อยละ 6 มาเลเซีย ขยายตัวร้อยละ 5.6 อินโดนีเซีย ขยายตัวร้อยละ 5.4 และ
ไทย ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียน – 5 คาดว่า ในปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 5.3 
และร้อยละ 5.9 ในปี 2566 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตร้อยละ 3.4 ในปี 2564 สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ฟิลิปปินส์ในปี 2566 IMF คาดว่าจะชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 6.3 

นาย Ragnar Gudmundsson ตัวแทน IMF ประจำฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ด้วยเศรษฐกิจทั่วโลก     
ส่วนใหญ่ที ่ย ังไม่ฟื ้นตัวเต็มที ่จากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ประกอบกับภาวะสงครามระหว่าง         
รัสเซีย-ยูเครนจะส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกช้าลง และผลักดันอัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้น ทำให้ IMF      
ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทั่วโลกสำหรับปี 2565 และ 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งเติบโตช้าลงจากการเติบโต
ในปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 6.1 ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จะส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งผลกระทบผ่านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ การค้า
ระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงทางการเงิน นอกจากนี้ IFM ระบุเพิ่มเติมว่า ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น   
ในขณะนี้ทำให้แนวโน้มสถานการณ์ในประเทศทั่วโลกแย่ลงจากปัจจัยเสี่ยงด้านลบจากสงครามระหว่างรัสเซีย
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และยูเครนที่เลวร้ายลง การคว่ำบาตรรัสเซียที่มากขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับขณะนี้อัตราเงิน
เฟ้อที่สูงขึ้น ทั้งนี้ IMF คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคงอยู่นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้  เนื่องจากภาวะ
สงครามและแรงกดดันด้านราคาที่กว้างขึ้น โดยในปี 2565 คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศเศรษฐกิจ      
ขั้นสูงจะอยู่ที่ร้อยละ 5.7 และในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาจะอยู่ร้อยละ 8.7 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์
ไว้ในเดือนมกราคม 2565 นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนมีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบยืดเยื้อต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันและก๊าซอย่างรุนแรงในปี 2565 รวมถึงราคาอาหารในปี 2566  

สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของฟิลิปปินส์ IMF คาดการณ์ว่าในปีนี้จะแตะร้อยละ 4.3 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายของธนาคารกลางฟิลิปปินส์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2 – 4 สำหรับในปี 2566 อัตราเงินเฟ้อจะลดลง
เหลือร้อยละ3.7 ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อล่าสุดของฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคม 2565 พบว่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4      
จากร้อยละ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของราคาน้ำมันที่พุ ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจาก
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยปัจจัยขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อทั้งข้อจำกัดด้านอุปทานและ
สงครามอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม IMF ระบุว่าธนาคารกลางจำเป็นต้องปรับ
จุดยืนทางการเงินในเชิงรุกมากขึ้น และกล่าวเตือนว่าในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาอาจเผชิญกับ     
การถอนตัวของเงินทุนและค่าเงินที่อ่อนค่าลง ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ด้านธนาคารกลางฟิลิปปินส์    
กล่าวว่า จะดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
เพ่ือรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ IMF ระบุเพิ ่มเติมว่า สถานการณ์ในจีนจะส่งผลต่อแนวโน้มในภูมิภาคเอเชีย      
โดยการล็อกดาวน์จากมาตรการโควิด-19 ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าที่สำคัญของเมื่อเร็วๆ นี้ 
อาจทำให้อุปทานหยุดชะงัก ประกอบกับภาวะสงครามที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง อาจจะเกิดภาวะการขาด
แคลนอุปทานสำหรับบางภาคส่วนและอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2566 
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2565  
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น 

• เศรษฐกิจฟิลิปปินส์กำลังอยู่ในเส้นทางการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 GDP ฟิลิปปินส์เติบโตร้อยละ 5.6 
จากที่หดตัวถึงร้อยละ 9.6 ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ฟิลิปปินส์มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดที่สุด    
โดยความพยายามในการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งอย่างปลอดภัยของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ทำให้ชาวฟิลิปปินส์กลับมา        
มีงานทำและมีรายได้มากขึ้น และปัจจุบันรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ลงอย่างมาก 
โดยพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาและพื้นที่อื่นๆ ส่วนใหญ่ถูกปรับให้อยู่ภายใต้มาตรการการแจ้งเตือนภัยระดับ 1 (Alert 
Level 1) ซึ่งเป็นมาตรการที่ผ่อนคลายมากที่สุด เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง    
ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานได้มากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคก็มีความกระตือรือร้น            
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ที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น นอกจากนี้ ตัวเลขการคาดการณ์การเติบโต GDP ฟิลิปปินส์ของ IMF ดังกล่าว
ถือเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และจะส่งผลดีต่อการส่งออกโดยรวมของไทย
มายังฟิลิปปินส์ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงมีปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ จากสถานการณ์       
การแพร่ระบาดฯ ที่ยังคงไม่แน่นอน การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ผลกระทบจากภาวะสงครามรัสเซีย
และยูเครน ซึ่งอาจทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งฟิลิปปินส์ในปีนี้อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2565 ฟิลิปปินส์จะมีการจัดการเลือกตั ้งใหญ่เพื ่อสรรหา
ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดีและตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าอาจจะส่งผลต่อภาพรวม
และระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในระยะต่อไป ดังนั ้น ผู ้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาด
ฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์            
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา  
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