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วิกฤติโควิดทำฟิลิปปินส์พลาดเป้า…ยังคงเป็นประเทศที่มีสถานะรายได้ปานกลางระดับล่าง 

 

 

ตามรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นประเทศที่มีรายได้
ปานกลางระดับล่าง (A lower-middle-income economy) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ         
โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ถดถอยเมื่อปีที่ผ่านมา โดยรายได้ประชาชาติต่อหัวของประเทศ
(Gross National Income: GNI) ในปี 2563 มีมูลค่าอยู ่ที ่ 3,430 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11 จาก           
ปี 2562 ที่มี GNI อยู ่ที ่ 3,850 เหรียญสหรัฐฯ ซึ ่งอัตราดังกล่าวอยู ่ภายใต้กรอบรายได้สำหรับประเทศ            
ที ่มีรายได้ปานกลางระดับล่างที ่กำหนดไว้ว ่ามีม ูลค่า GNI อยู่ระหว่าง 1,046 – 4,095 เหรียญสหรัฐฯ           
โดยฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งใน 54 ประเทศของกลุ่มรายได้ปานกลางระดับล่าง ซึ่งรวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชีย เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม เป็นต้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา 
ธนาคารโลกได้ปรับเพิ่มช่วงฐานรายได้สำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างจากเดิม 1,036 – 4,045 
เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังได้ปรับเพ่ิมช่วงฐานรายได้    
สำหรับกลุ ่มประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลางระดับบน (A upper-middle-income) จาก 4,046 – 12,535 
เหรียญสหรัฐฯ เป็น 4,096 – 12,695 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ธนาคารโลกระบุว่า แม้ว่าประเทศต่างๆ จะประสบ
ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ยังสามารถเพิ่มอันดับที ่สูงขึ ้นได้ในการจัดแบ่ง
ประเภทกลุ่มประเทศตามรายได้ประชาชาติต่อหัวได้ เช่น ประเทศมอลโดวา ซึ่งปัจจุบันถูกจัดเป็นประเทศ
เศรษฐกิจที ่มีรายได้ปานกลางระดับบนด้วยรายได้ประชาชาติต่อหัวที ่ 4,570 เหรียญสหรัฐฯ รวมทั้ง           
พบว่าบางประเทศสามารถเลื่อนอันดับเข้าสู่ประเทศที่มีสถานะรายได้ปานกลางระดับล่างจากการเป็นประเทศ          
ที่มีรายได้ต่ำ เช่น ประเทศเฮติ ซึ่งมี GNI ต่อหัวที่ 1,250 เหรียญสหรัฐฯ และประเทศทาจิกิสถาน มี GNI        
ต่อหัวที่ 1,060 เหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีบางประเทศต้องตกอันดับไปอยู่ในกลุ่มที่ต่ำกว่าเดิม      
เช่น ประเทสเบลีช อินโดนีเซีย อิหร่าน มอริเซียส ปานามา โรมาเนีย และซามัว เป็นต้น  
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นาย Karl Kendrick T. Chua เลขานุการของ National Economic and Development 
Authority (NEDA) กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีสถานะรายได้ระดับกลางตอนบนให้ได้
ภายในปี 2565 นอกจากนี้ ยังพยายามที่จะได้รับอันดับเครดิตระยะยาว “A” ภายในปีหน้า โดยรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ในเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบนให้ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติโควิด-19 โดยผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศหดตัวถึงร้อยละ 9.5 ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชากรฟิลิปปินส์ลดลงและประเมินว่า
ประเทศต้องสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น (Potential Economic Output) ประมาณ 2 ล้าน
ล้านเปโซในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ล่าสุดในไตรมาสแรกของปี 2564 รายได้ประชาชาติต่อหัวของฟิลิปปินส์พบว่าหด
ตัวร้อยละ 10.9 ลดลงจากไตรมาสแรกของปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 1.6  

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World 
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น 

• ในช่วงที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกแปซิฟิก (East Asia Pacific Region) ด้วยการขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง     
มีฐานประชากรจำนวนมากและอายุน้อย ทั้งนี้ พลวัตรทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ (Economic Dynamism) 
มีรากฐานสำคัญมาจากการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดแรงงานและ     
การส่งเงินกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่เข้มแข็ง รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่เติบโต  
อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการ Outsourcing ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการท่องเที ่ยวและ         
ภาคการเงินและประกันภัย และด้วยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ   
ของฟิลิปปินส์สามารถเติบโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 6.4 ในระหว่างปี 2553 – 2562 จากค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 4.5 
ในระหว่างปี 2543 – 2552 และมีอัตราเครดิต (Credit Rate) เพิ ่มจาก BBB+ เป็น A- ทำให้ฟิลิปปินส์
ตั้งเป้าหมายและคาดหวังว่าประเทศกำลังเดินทางจากประเทศที่มีรายได้ปานปลางระดับล่างที่มีรายได้รวม
ประชาชาติต่อหัว 3,850 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 ไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบน (ช่วงรายได้ 
ต่อหัวอยู่ที ่ 4,096 – 12,695 เหรียญสหรัฐฯ) ในระยะอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ความหวังดังกล่าวกลับต้อง
หยุดชะงักลงเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นผลพวงจาการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ต้องหยุดนิ่งและสูญเสียรายได้มหาศาล ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์ในปี 2563 หดตัวต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้      
ภาวะเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที่หดตัวลงอย่างมากในปีที่ผ่านมาดังกล่าวพบว่าเป็นผลจากตัวเลขในภาคส่วน
สำคัญที่มีส่วนขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์หดตัวลงอย่าง มีนัยสำคัญทั้งการบริโภคภายในประเทศ             
การลงทุน ภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว รวมไปถึงการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปปินส์         
ในต่างประเทศที่ชะลอตัวลง  
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• อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป        
ในปี 2564 – 2565 และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถถูกยับยั้งหรือคลี่คลายลง       
ก็จะทำให้กิจกรรมภายในประเทศฟิลิปปินส์จะสามารถกลับมาฟื้นตัวและแข็งแกร่งมากขึ้น โดยจะได้รับ      
แรงหนุนสำคัญจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่มากขึ้น รวมทั้ งแรงกระตุ้นจากการลงทุน       
ของภาครัฐ ทั้งนี้ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะประสบกับความพ่ายแพ้ทางเศรษฐกิจในปี 2563 จากวิกฤติโควิด-19     
แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังคงมั่นใจและยึดเป้าหมายเดิมที่จะเลื่อนประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ระดับบนให้ได้ภายในปี 2565 ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ ซึ่งในช่วงไม่กี ่ปีที ่ผ่านมาและ
จนกระท่ังเกิดวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ก็พิสูจน์แล้วว่ามีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างโดดเด่น 
ดังนั้น หากรัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามแก้ปัญหาทั้งวิกฤติโควิด-19 และไม่ใช่โควิด-19 อย่างจริงจังและถูกทาง   
ก็น่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพในการส่งออก
สินค้าของไทย แต่วิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดภาวะชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู ้บริโภค         
ชาวฟิลิปปินส์ ทำให้การส่งออกสินค้าไทยได้ร ับผลกระทบตามไปด้วยจากภาวะอุปสงค์ที ่หดตัวลง            
อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะข้างหน้าของไทย ด้วยปัจจัยตลาดขนาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพและบทบาทการเป็นห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคของฟิลิปปินส์ ดังนั้น  ผู้ประกอบการไทยควรติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์การตลาดให้สามารถเข้าถึงคู ่ค้าและผู ้บริโภค  
ชาวฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและรองรับกับโอกาสที่อุปสงค์ในตลาดฟิลิปปินส์จะฟื้นตัว        
ในระยะต่อไป 
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