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Klemensits Péter 

A világ többi országához hasonlóan a koronavírus járvány a Fülöp-szigetek 
gazdaságára nézve is komoly befolyást gyakorolt. A válság hatására a 2016-ban útjára 
indult Dutertenomics eredményei is megkérdőjeleződtek, miközben a Rodrigo 
Duterte elnök vezette kormányzat mindent megtett a válság hatásainak enyhítése 
érdekében. 2022 elején a fellendülés jelei már megfigyelhetőek, ami hosszú távon a 
stabil gazdasági növekedés visszatérését eredményezheti. Az elemzés célja, hogy 
áttekintse a válság gazdasági következményeit a Fülöp-szigeteken, az erre adott 
kormányzati válaszokat és a gazdaság helyzetét a legfrissebb adatok tükrében. 

Kulcsszavak: Délkelet-Ázsia, Fülöp-szigetek, koronavírus járvány, Dutertenomics, 
gazdasági fejlődés 

Abstract 

As in other countries around the world, the coronavirus epidemic has had a major 
impact on the economy of the Philippines. The crisis has also called into question 
the achievements of the Dutertenomics programme launched in 2016, while the 
administration of President Rodrigo Duterte has done its utmost to mitigate the 
effects of the crisis. The analysis aims to review the economic consequences of the 
crisis in the Philippines, the government response and the state of the economy in 
the light of the latest data. 
 

Keywords: Southeast Asia, Philippines, coronavirus epidemic, Dutertenomics, 
economic development 

A Covid-19 járvány súlyos következményei az egész világon érezhetőek, ez alól 
Délkelet-Ázsia sem kivétel, ahol jelenleg is komoly problémát okoz az új Omikron 
variáns terjedése. Az egészségügyi krízishelyzetet a szigorú 
karanténintézkedéseket követően csakhamar komoly gazdasági válság is követte, 
amelyre a régió országai eltérőképpen reagáltak. Délkelet-Ázsia 3. legnépesebb 
államában a Fülöp-szigeteken is megakasztotta a korábbi évek stabil fejlődését a 
pandémia, miközben a 2021-es évben a kormányzat már a gazdaság újraindítását 
tartotta szem előtt. 2022 elején a közelgő elnökválasztás árnyékában a politikai elit 
eltérő szemszögből közelíti meg a válságkezelés és a járvány politikai, gazdasági, 
társadalmi következményeinek értékelését, miközben nagy kérdés, hogy a 
leköszönő Rodrigo Duterte elnök milyen helyzetben lesz képes átadni hivatalát 
utódjának, egyúttal mérlegre téve a saját gazdaságpolitikáját is. Az elemzés célja, 
hogy röviden összefoglalja a filippínó gazdaság legfőbb jellemzőit, a koronavírus 
járvány gazdasági következményeit, a válságkezelés lényegi elemeit és hogy 
bemutassa a gazdasági prosperitás jövőbeni kilátásait 2022 januárjában. 
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A Fülöp-szigetek gazdasága 
A 109 millió fős népességgel rendelkező Fülöp-szigetek Ázsia legrégebbi 
demokráciája, amelynek népessége egyes előrejelzések szerint 2030-ra már 
meghaladhatja a 126 milliót. A lakosság több mint 80%-a római katolikus, Délkelet-
Ázsia egyetlen országa, amely teljes mértékben átvette a gyarmatosító spanyolok 
vallását. A szigetország az újonnan iparosodott országok csoportjába tartozik, Ázsia 
13., míg a világ 29. legnagyobb gazdasága, ahol viszont a népesség 16,6%-a 
szegénységben él. Az ország a felemelkedő piacok kategóriájába tartozik, 
nominális értéken számítva a GDP értéke Thaiföldet és Indonéziát követően a 
legmagasabb Délkelet-Ázsiában. Mára a GDP 60%-át már a szolgáltató szektor 
állítja elő, ezen belül is a turizmus és az információs technológia foglal el prominens 
helyet. Noha az export tekintetében a mezőgazdasági termékek még ma is 
meghatározóak, a szektor fokozatos visszaszorulása tartós tendencia. A Fülöp-
szigetek a világ 8. legnagyobb rizstermelője, valamint az egyik legnagyobb banán 
és ananász termelője, mellette a gabona, gumi, cukor és kókusz termelés is 
jelentős. A közlekedési és kommunikációs tényezőkről megállapítható, hogy a 
szállítási rendszer elmaradottsága jelentős gátat szab az ország gazdasági-
társadalmi fejlődésének, az infrastrukturális fejlesztésekre ezért jelentős igény 
mutatkozik. Ezzel szemben a telekommunikáció az ország egyik 
legjövedelmezőbb iparága. 

A GDP a járvány előtt, 2019-ben elérte a 376,8 milliárd dollárt. A gazdasági 
növekedés 2014-2018 között tartósan meghaladta a 6%-ot, 2017-ben 6,7%-ot 
produkálva, ezzel egyike volt a világ leggyorsabban növekvő gazdaságainak. Az 
ország legfontosabb kereskedelmi partnerei Kína, az USA, Dél-Korea, Szingapúr, 
Japán, Tajvan, Németország és Thaiföld. A mezőgazdasági termények és a 
nyersanyagok mellett a szállítási és elektronikai termékek, a textiláruk és a 
félvezetők képezik az export alapját. Az imponáló gazdasági teljesítmény mellett a 
régiók és a társadalom egyes rétegei közötti egyenlőtlenség, a korrupció, az 
államhatalom gyengesége és az infrastruktúra hiányosságai súlyos problémát 
jelentenek, amely már a járvány előtt is megnehezítette a 2016-ban hivatalba lépett 
Duterte kormány helyzetét. 

A Covid-19 járvány és a gazdasági következmények 
Az első Covid-19-hez köthető fertőzést 2020. január 30-án regisztrálták, február 1-én 
már az első halálos áldozata is megvolt a járványnak, ezzel a Fülöp-szigetek lett Kína 
mellett az első ország, ahol halálos áldozatot is szedett a járvány. Ezt követően a 
vírus elterjedt az egész országban és súlyos egészségügyi válsághelyzetet 
teremtett, amelynek a végét még ma sem látjuk pontosan. 2022. január 19-ig 
összesen 3 293 625 esetet regisztráltak, a halálos áldozatok száma 53 044 volt, 
miközben 2 969 853 ember gyógyult fel a betegségből.  A napi fertőzöttségi rekord 
38 867 új eset, ami 2022 január 15-én következett be.  Az elhunytak száma 
Indonéziát követően Délkelet-Ázsiában itt a legmagasabb, ami több okra is 
visszavezethető, köztük az ország és az egészségügyi rendszer túlterheltségére. A 
járvány központjának a főváros Manila és környéke tekinthető, miközben a 
megbetegedések több mint fele a járvány első hónapjaiban következett be. A 
kormányzat kezdetben egészségügyi sürgősségi állapotot, majd vészhelyzetet 
hirdetett, több régióban rendkívül szigorú karanténintézkedéseket vezetett be, 
amely persze a gazdaság részleges leállását okozta.1 

https://www.populationpyramid.net/philippines/2030/
https://business.inquirer.net/284993/poverty-rate-falls-to-16-6
https://business.inquirer.net/284993/poverty-rate-falls-to-16-6
https://www.statista.com/statistics/578709/gross-domestic-product-gdp-in-philippines/
https://www.adb.org/countries/philippines/main
https://www.adb.org/countries/philippines/main
https://www.rappler.com/nation/250815-coronavirus-what-we-know-about-first-death-outside-china/
https://www.rappler.com/nation/250815-coronavirus-what-we-know-about-first-death-outside-china/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/Philippines/
https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/projects/southeast-asia-covid-19-tracker
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A koronavírus járványnak köszönhetően 2020 második negyedévében a gazdaság 
teljesítménye 16,5%-kal esett vissza és az első negyedévhez viszonyítva a GDP 15,2%-
kal csökkent. 29 év óta először volt tapasztalható recesszió a gazdaságban, ezzel 
párhuzamosan a munkanélküliség is rekordszintet 17,7%-ot ért el 2020 áprilisában, 
miközben a foglakoztatottsági ráta az előző évi 61,3%-ról 59,5%-ra csökkent.2 2020 
során az előző évhez képest a GDP 9,6%-kal csökkent, ami a legnagyobb visszaesést 
jelentette a statisztika kezdete, vagyis 1946 óta. A Fülöp-szigeteken a recesszió a 
környező országokhoz hasonlítva is messze a legnagyobb volt, Indonézia, Thaiföld, 
Malajzia és Vietnám mind jobban teljesített. 2020 március-április folyamán a Luzon-
t érintő korlátozások során becslések szerint közel 1 millió ember veszítette el az 
állását. A korlátozások miatt a gazdaság minden fontosabb szektorában 
megközelítően 62,5 millió dollár veszteség keletkezett. (A telekommunikációs 
szektorban a veszteség elérte a 115 millió dollárt). A turizmust, a nemzetközi 
kereskedelmet és a szolgáltató szektort különösen rosszul érintette a járvány. 2020-
ban a kereskedelmi hiány 35,4%-kal csökkent a visszafogott globális és belföldi 
kereslet, valamint az infrastrukturális közkiadások csökkenése közepette. GDP-hez 
viszonyított költségvetési hiány aránya a 2019. évi 3,4%-ról 2020-ban 7,6%-ra 
emelkedett, miközben a kormányzati bevételek 9%-kal csökkentek. 2020 májusát 
követően a korlátozásokat ideiglenesen feloldotta a kormány, de a kilátások nem 
sokat javultak. 2020 harmadik negyedévében az egy évvel korábbihoz képest a 
befektetések 37,1%-kal estek vissza, míg a háztartások kiadásai 9,3%-kal csökkentek. 
2020-ban a munkanélküliség elérte a 10,4%-ot. Az emelkedő olajárak és a fülöp-
szigeteki peso értékvesztése az amerikai dollárral szemben szintén tovább rontotta 
a gazdaság helyzetét. 

Eltekintve a vakcinázás lassú előrehaladásától és a járványkezelésben 
megnyilvánuló hiányosságoktól, bebizonyosodott, hogy a Fülöp-szigetek 
gazdasági modellje önmagában is sebezhetőbb a járványok kitörésével szemben. 
Az emberek mobilitására épül, ugyanakkor a turizmus, a szolgáltatások és az 
átutalásokból táplálkozó növekedés nagyon érzékeny a járvány okozta zárlatokra 
és a fogyasztói bizalom csökkenésére. A nemzetközi utazások, a turizmus leállása, 
a belföldi zárlatok és mobilitási korlátozások szinte megbénították a 
kiskereskedelmi ágazatot, az éttermeket és a vendéglátóipart. Szerencsére az üzleti 
folyamatok kiszervezésének (BPO) ágazata mutatott némi ellenállóképességet 
persze az új normális körülményekhez való alkalmazkodás itt sem volt 
zökkenőmentes. 

A DuterteNomics  
A kormány gazdaságpolitikájának3 – amelyet DuterteNomics elnevezéssel illettek – 
legfontosabb célja az volt, hogy az ország 2022-re bekerüljön a felső középszintű 
jövedelemmel rendelkező gazdaságok csoportjába.4 Hogy megértsük a járvány 
okozta problémák gyökerét, érdemes néhány gondolat erejéig áttekinteni a 
DuterteNomics lényegi pontjait. 

A DuterteNomics legfőbb eleme az Építs! Építs! Építs! Infrastruktúra Terv, amely a 
szegénység csökkentését, a gazdasági növekedés előmozdítását és a társadalom 
jólétét az egész országra kiterjedő infrastrukturális beruházások segítségével 
szerette volna biztosítani.5 Összességében Duterte 6 éves hivatali ideje alatt 180 
milliárd dollárt kívánt infrastrukturális fejlesztésekre fordítani, a költségek egy 
részét pedig külföldi forrásokból próbálta előteremteni. Eredetileg 2016-ban a 

https://www.aljazeera.com/economy/2020/8/6/philippine-economy-posts-its-biggest-ever-quarterly-plunge
https://www.aljazeera.com/economy/2020/8/6/philippine-economy-posts-its-biggest-ever-quarterly-plunge
https://www.statista.com/statistics/1103540/philippines-economic-impact-coronavirus-covid-19/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/philippines-market-overview
http://koreascience.or.kr/article/JAKO202029062616563.page
http://koreascience.or.kr/article/JAKO202029062616563.page
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/02/the-philippine-economy-under-the-pandemic-from-asian-tiger-to-sick-man-again/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/02/the-philippine-economy-under-the-pandemic-from-asian-tiger-to-sick-man-again/
https://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUKKCN1C41FL
https://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUKKCN1C41FL
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kormány 75 kiemelt beruházás elindítását hagyta jóvá, 2020 augusztusára a lista 
104 projektre bővült. 

Sajnos az UNCTAD 2020-as jelentése szerint a külföldi befektetések korántsem 
érkeztek akkora mértékben az országba, ahogy azt a kormány elvárta volna. 2017-
ben még 10 milliárd dollár, majd 2018-ban 6,6 milliárd dollár volt a beérkező teljes 
FDI, addig 2019-re ez 5 milliárd dollárra csökkent, messze elmaradva a jegybank 
által tervezett 8 milliárd dollártól. 2010-hez képest viszont az országban található 
FDI állomány 60 milliárd dollárral emelkedett meg, elérve 2019-re a 88 milliárd 
dollárt. Mint látható, a Duterte hivatalba lépését követő évben (2017) 
rekordnagyságú FDI érkezett az országba. A legnagyobb befektető Japán volt 
(30,1%), őt követte Tajvan (10,3%), és Szingapúr (9,6%). A legfőbb befektetőket 
tekintve 2019-ben Szingapúr (45,2%), Kína (22,7%) Dél-Korea (10,6%) és Japán (5,1%) 
volt a sorrend.  

Ennek következtében az sem meglepő, hogy a kormány optimizmusa ellenére 
2020 tavaszáig mindössze a tervezett beruházások 34%-át sikerült megvalósítani 
és az előzetes számítások Duterte hivatali idejének végére is csupán a projektek 
56%-ának teljesülését prognosztizálták. 

A gazdasági talpraállást célzó kormányzati intézkedések 
A kormányzat intézkedéseivel igyekezett mindent megtenni a gazdaság 
helyzetének mielőbbi stabilizálása érdekében. 2020. március 16-án az elnök hat 
hónapra kiterjedően vészhelyzetet hirdetett, melynek során többek között az 
alapvető szükségleti cikkeket árszabályozás alá vették, rendelkeztek a segélyalapok 
és az adományok elosztásáról, és kamatmentes kölcsönök nyújtásáról. Március 24-
én a filippínó kongresszus elfogadta a Bayanihan to Heal as One Act elnevezésű 
törvényt, amely 3 hónapra rendkívüli felhatalmazást biztosított az elnök számára a 
Covid-19-cel kapcsolatos védekezés irányítására. Ennek következtében Duterte a 
költségvetésből 5,37 milliárd dollár felett rendelkezhetett szabadon. 

2020 végén a központi bank (Bangko Sentral ng Pilipinas – BSP) 25 bázispontttal, 
2%-ra csökkentette az alapkamatot, hogy növelje a pénzügyi rendszer likviditását. 
Fiskális oldalon a cél az alacsony jövedelműek, a kisvállalkozások és az egészségügy 
támogatása (turizmus, szállítás, mezőgazdaság) volt. A 2020 márciusában 
elfogadott Bayanihan 1 törvény amellett, hogy az elnöknek széleskörű 
felhatalmazást adott a járvány elleni küzdelem irányítását illetően, 18 millió 
alacsony jövedelmű háztartás számára maximum havi 166 dolláros juttatást is 
biztosított. 2020 szeptemberében fogadták el a Bayanihan 2 törvényt, amely 2,9 
milliárd dollár azonnali szétosztásáról és 520 millió dollár készenlétbe helyezéséről 
rendelkezett. A részleteket tekintve 1,1 milliárd dollár jutott az egészségügynek; 822 
millió dollár tőkeinjekció a Land Bank of the Philippines részére; valamint 500 millió 
dolláros támogatás és kölcsön a mezőgazdasági és halászati vállalkozásoknak. 2021 
tavaszán a kormány egy újabb 3,6 milliárd dolláros ösztönző csomag 
meghirdetését tervezte a járvány által leginkább érintett szektorok megsegítését 
célozva. A nyár folyamán a kongresszus elfogadta a 7,87 milliárd dollár 
felhasználásáról rendelkező Bayanihan 3 törvényt, amely minden egyes filippínó 
állampolgár számára első körben 19,4 dollár kifizetését tette lehetővé. A pozitív 
intézkedések ellenére, ugyanakkor kijelenthető, hogy a Fülöp-szigeteken 
elfogadott gazdasági ösztönzőcsomag összértéke Délkelet-Ázsiában a 
legalacsonyabbak között van. 

https://www.cnn.ph/business/2020/9/22/Build-Build-Build-new-list-104-projects.html
https://www.cnn.ph/business/2020/9/22/Build-Build-Build-new-list-104-projects.html
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf
https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/philippines/foreign-investment
https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/philippines/foreign-investment
https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/265526-where-are-we-on-build-build-build-program/
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200324-RA-11469-RRD.pdf
https://thediplomat.com/2021/02/the-philippines-covid-19-economic-rescue-plan-bayanihan-1-and-2/
https://thediplomat.com/2021/02/the-philippines-covid-19-economic-rescue-plan-bayanihan-1-and-2/
https://www.philstar.com/headlines/2021/08/01/2116707/house-leadership-renews-push-bayanihan-3
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A 2021-es tapasztalatok 
Annak ellenére, hogy a koronavírus még 2021 során is több hullámban jelent meg 
az országban, a korlátozások enyhítése, a talpra állást célzó kormányzati 
intézkedések és az átoltottság előrehaladása miatt a gazdaságban a fokozatos, de 
törékeny helyreállás jelei mutatkoztak. 

2021-re a kormányzat kezdetben egy 6-7%-os GDP növekedést irányzott elő, 
amelyet később 4-5%-ra minősített vissza, viszont az év végén újra lehetségesnek 
tartotta az 5% feletti bővülést. A harmadik negyedévben tapasztalható 7,1%-os 
növekedés nyilvánvalóan megalapozta az optimista várakozásokat. Ugyanakkor a 
szomszédos országokhoz (Vietnám, Indonézia, Malajzia) viszonyítva csupán 
Thaiföldön várható kisebb növekedés. A fiskális oldalt tekintve decemberben a 
kormányzat a költségvetési hiányt a GDP 8,2%-ára becsülte, figyelembe véve a 
tervezettnél magasabb bevételeket és az alacsonyabb kifizetéseket.  

A legfrissebb adatok szerint 2021 októberében a munkanélküliségi ráta 7,4%-os volt, 
ami az előző év azonos időszakában mért 16,1%-kal szemben jelentős javulás. A 
foglakoztatottsági ráta 2021 novemberében elérte a 64,2%-ot, miközben a bérek is 
emelkedtek az elmúlt évben átlagban 5,6%-kal. Az infláció decemberben 3,6%-ra 
csökkent, ami a legalacsonyabbnak számított a tavalyi évben. A folyó fizetési 
mérleg hiánya 2021 szeptemberében 600,5 millió dollár volt, a GDP 3,6%-a. (Érdekes, 
hogy 2020 végén köszönhetően elsősorban az import és az export drasztikus 
visszaesésének, a folyó fizetési mérleg a GDP 3,1%-át kitevő felesleget mutatott, ami 
2014 óta a legnagyobbnak számított.) 

A kereskedelem területén a helyreállás jelei szintén megfigyelhetőek. Miközben 
2020 novemberében a kereskedelem volumene 6,6%-os csökkenést mutatott, az 
előző éves adatokhoz képest, 2021 decemberében ehhez képest 24%-os növekedés 
volt tapasztalható, ami 119,5 százalékos éves növekedéssel járó kereskedelmi hiányt 
jelent. Összességében a 2021-es adatok már az előző hónapok során is fokozatos 
javulást mutattak. 

Ami a külföldi befektetések alakulását illeti, az Oxford Economics 2021 októberében 
készített jelentése,6 amely 14 ázsiai és a csendes-óceáni államot vizsgált aszerint, 
hogy mennyire vonzzó a befektetők szemében, a Fülöp-szigeteket a 13. helyre 
sorolta, nála rosszabb helyezést csak Tajvan ért el. Ugyanakkor viszont a központi 
bank adatai arról tanúskodnak, hogy 2021 júliusáig összesen 1,3 milliárd dollár 
értékű FDI érkezett az országba, ami 52%-kal volt több mint az előző év azonos 
időszakában. A Covid hatására a legfőbb befektetők sorrendje sem módosult: 2020-
ban az Egyesült Államok volt a legnagyobb befektető, őt követte Kína, ez a sorrend 
pedig később is maradt, annak ellenére, hogy 2021 első 5 hónapjában 10,33 millió 
dollárral Kína számított a legnagyobb ázsiai befektetőnek 128%-ra emelve 
befektetéseit az előző év azonos időszakához viszonyítva. 

A Covid-19 világjárvány közepette a kormányzat alapvetően az infrastrukturális 
beruházásoktól várta a gazdaság talpra állását – és annak ellenére, hogy a 
szükséges források előteremtése többnyire a külföldről érkező hivatalos fejlesztési 
segélyekből és kölcsönökből volt biztosítható, hiszen a kormányzati források a 
járvány miatt jelentősen csökkentek – így az Építs! Építs! Építs! Infrastruktúra Terv 
végrehajtása a 2020-as évben is nagy lendülettel folytatódott. 2021 őszéig az 
illetékes minisztérium szerint országszerte több mint 230 repülőteret, 484 kikötőt, 

https://www.cnnphilippines.com/business/2021/12/18/PH-economy-and-business-in-2021-yearender.html
https://www.cnnphilippines.com/business/2021/12/18/PH-economy-and-business-in-2021-yearender.html
https://psa.gov.ph/content/gdp-posted-growth-71-percent-third-quarter-2021
https://psa.gov.ph/content/gdp-posted-growth-71-percent-third-quarter-2021
https://www.rappler.com/business/unemployment-rate-philippines-october-2021/
https://www.asean.mercer.com/newsroom/salaries-in-philippines-set-to-rise-in-2021.html
https://www.asean.mercer.com/newsroom/salaries-in-philippines-set-to-rise-in-2021.html
https://www.pna.gov.ph/articles/1164555
https://www.pna.gov.ph/articles/1164555
https://tradingeconomics.com/philippines/current-account
https://tradingeconomics.com/philippines/current-account
https://www.dbs.com.hk/treasures/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/092021/210922_insights_philippines.xml
https://psa.gov.ph/content/highlights-philippine-export-and-import-statistics-november-2021-preliminary
https://www.philstar.com/business/2021/10/11/2133395/philippines-pandemic-scars-seen-turning-foreign-investors
https://www.philstar.com/business/2021/10/11/2133395/philippines-pandemic-scars-seen-turning-foreign-investors
https://www.dti.gov.ph/overseas/philippines-invites-investments-from-china-during-cifit-2021/
https://theaseanpost.com/article/build-build-build-program-amid-pandemic
https://www.philstar.com/business/2021/12/27/2150228/yearender-government-goes-all-out-build-build-build-program
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31 977 km utat és 6 333 hidat építettek meg, korszerűsítettek vagy bővítettek ki, 
miközben 2022 májusáig még további jelentős eredmények várhatóak.7 

A fentiek alapján megállapítható, hogy 2021 végére a filippínó gazdaság túljutott a 
Covid-19 okozta kezdeti sokkon, melynek következtében a makroökonómiai 
mutatók fokozatosan pozitív képet mutattak. A kormányzati célokkal összhangban 
a korlátozások feloldása a gazdaság élénkülését eredményezte, a nemzetközi 
ellátási láncok helyreállása is megfigyelhető. A gazdasági talpra állás a külföldi 
befektetőkre is pozitív hatással volt, ennek következtében a befektetések is 
növekedtek. Noha Duterte gazdaságpolitikáját számos kritika érte az elmúlt 
években, azonban vitathatatlan, hogy a Covid-19 világjárvány nyomában a 
kormányzatnak kisebb-nagyobb nehézségek árán, de sikerült újra a pozitív pályára 
állítani az ország gazdaságát. 

A jövőbeli kilátások 
A 2021-es év során nem csupán a kereskedelem, de a fogyasztás is megélénkült, 
ami a GDP emelkedését eredményezte. Mivel a gazdaság még messze nem érte el 
a pandémia előtti szintet, ezért a korlátozások fokozatos feloldása várhatóan 
további teret fog biztosítani a növekedésnek. A Focus Economics előrejelzése 
szerint 2022-ben és 2023-ban egyaránt 6,8%-os növekedésre lehet számítani.  

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 2021 decemberében úgy számolt, hogy 2022-ben 
6%-os lehet a GDP növekedés, miközben 3,7%-os infláció várható, köszönhetően 
elsősorban az üzemanyagárak emelkedésének. Az ADB jelentése a vakcinázási 
program előrehaladásával a gazdasági helyzet fokozatos javulását prognosztizálja, 
miközben a kormányzat sikeres gazdaságpolitikájának elismeréseként az 
infrastrukturális beruházások támogatásától a gazdasági növekedés élénkülésére 
számít.  

A Fejlesztési Költségvetési Koordinációs Bizottság 2021 decemberi felülvizsgált 
állásfoglalása 2022-ben 7-9%-os GDP növekedést tart valószínűnek, 2023-ra és 
2024-re pedig 6-7%-ot. Pozitívum, hogy 2022-ben a kormányzati bevételek 
elérhetik a járvány előtti szintet, ennek köszönhetőn a tavalyihoz képest 9,6%-kal 
magasabb kormányzati kiadásokra lehet számítani, ami elsősorban az 
infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódik. 

2021 végén a központi bank vezetője Benjamin Diokno úgy vélte, hogy a gazdaság 
2022 közepére elérheti a pandémia előtti teljesítményét, ugyanakkor viszont arra 
figyelmeztetett, hogy az infláció nagyobb veszélyt fog jelenteni a gazdaságra nézve, 
mint a Covid-19.8 

Duterte gazdaságpolitikájának eredményességét illetően a kormányzat továbbra 
is optimista, a társadalomgazdasági tervezésért felelős miniszter Karl Kendrick 
Chua pl. 2021 nyarán tett nyilatkozatában teljes mértékben megvalósíthatónak 
látta azt a célkitűzést, hogy az ország 2022-re bekerüljön a felső középszintű 
jövedelemmel rendelkező államok közé. 

A jövőbeli kilátások elemzése során természetesen a politikai fejleményeket is 
érdemes számításban venni, hiszen május 9-én elnökválasztást tartanak az 
országban, melynek során Duterte helyét új államfő fogja elfoglalni, ami várhatóan 
a korábbiaktól eltérő gazdaságpolitika követését fogja eredményezni az év 
második felében. 

https://www.focus-economics.com/country-indicator/philippines/gdp
https://www.focus-economics.com/country-indicator/philippines/gdp
https://www.adb.org/news/adb-raises-2021-2022-growth-forecasts-philippines
https://www.adb.org/news/adb-raises-2021-2022-growth-forecasts-philippines
https://neda.gov.ph/33245-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=33245-2
https://neda.gov.ph/33245-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=33245-2
https://www.pna.gov.ph/articles/1148162
https://www.pna.gov.ph/articles/1148162
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Összegzés 
A Covid-19 járvány előtt a Fülöp-szigetek egyike volt a világ leggyorsabban növekvő 
gazdaságainak. A 2016-ban hivatalba lépett Duterte elnök kormánya az 
infrastrukturális fejlesztésekre alapozta gazdaságpolitikáját, amelynek a Kína felé 
történő külgazdasági nyitás is a részét képezte. A koronavírus járvány kitörése a 
régió többi országához hasonlóan a Fülöp-szigeteket is súlyosan érintette és 
megakasztotta az előző évek növekedési lendületét. Hogy Duterte kormánya 
mennyire kezelte sikerrel a járványt, az komoly viták tárgya, azonban kétségtelen, 
hogy a kormány intézkedéseinek is köszönhetően 2021-ben a fokozatos nyitásnak 
és az átoltottság növekedésének köszönhetően már a gazdaság talpra állásáról 
beszélhetünk. A prognózisok a jövőt tekintve nagyrészt optimisták, így 
valószínűsíthető, hogy Duterte egy gazdaságilag stabil, persze továbbra is komoly 
társadalmi, politikai problémákkal terhelt országot fog a hivatali utódára hagyni, 
miközben a jelenlegi kormányzat célkitűzései – különös tekintettel az 
infrastrukturális beruházásokra – csupán részben teljesülnek. 

 

 

 
1 A legfrissebb karantén intézkedéseket 2022. január 16-án léptették életbe, amelyek elsősorban az 
oltatlanok ellen irányultak. 
2 Az sem javította a statisztikát, hogy 2020 májusát követően több mint 600 000 tengerentúli munkás 
tért vissza a szigetekre. 
3 Mivel Duterte nem tekinthető gazdasági szakembernek, ezért a gazdaságpolitika irányítása 
nagyrészt az elnökhöz közelálló gazdasági szakértői csoport kezében összpontosul. Közülük 
kiemelhető Carlos Dominguez pénzügyminiszter, üzletember; Benjamin Diokno politikus, egyetemi 
tanár, korábbi költségvetésért felelős miniszter, jelenleg a központi bank elnöke; és Ernesto Pernia, 
egyetemi tanár, 2020-ig a Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Hatóság elnöke, egyben társadalom-
gazdasági tervezésért felelős miniszter. 
4 A DuterteNomics hivatalosan 2017 áprilisában indult el és tartalmazta mindazon gazdaság és 
társadalompolitikai elképzeléseket, amelyeket az elnök már 2016 júniusában meghirdetett 10 pontos 
programjában is szerepelt. A program többek között, kiállt a korábbi adminisztráció makroökonómiai 
politikájának folytatása mellett, nagyszabású adóreformot ígért, a versenyképesség növelését, a vidék, 
az egészségügy, az oktatás fejlesztését, valamint a befektetések elősegítését. A 2017-ben elfogadott, 
középtávra szóló Filippínó Fejlesztési Terv 2017–2022 szintén magába foglalta a fenti célkitűzéseket. A 
filippínó állampolgárok véleményét is magába foglaló 25 éves hosszú távú vízió, az Ambisyon Natin 
2040, szintén a gazdasági-társadalmi programok és fejlesztések összehangolását tekintette 
legfontosabb céljának, miközben kiemelt jelentőséget tulajdonított az oktatásnak, hiszen 2040-re a 
cél egy prosperáló alapvetően a középosztályból álló „okos és innovatív” társadalmi réteg 
megteremtése.  
5 A Világgazdasági Fórum 2016–2017-es Globális Infrastruktúra Versenyképességi Indexe a vizsgált 138 
ország közül a Fülöp-szigeteket a 95. helyre sorolta. Annak érdekében, hogy orvosolja a helyzetet, a 
Duterte kormány sokkal többet igyekezett az infrastruktúrára költeni, mint elődei. A tervezett 
projektek jelentős része a közlekedés fejlesztésére koncentrált és alapvetően állami finanszírozást 
(részben köz és magán együttműködésben) feltételezett. 
6 A jelentés öt mutató, a munkaerő dinamikája, az infrastruktúra és a logisztika minősége, a politikai 
és üzleti klíma, a piac mérete és növekedési kilátások, valamint az export szerkezete alapján vizsgálta 
meg, hogy egy gazdaság mennyire vonzó a külföldi befektetések számára. 
7 A jelenleg is folyamatban lévő projektekről a Business Mirrorban 2021 novemberében megjelent cikk 
ad részletest felvilágosítást. 
8 A BSP vezetője az olajárak, ezen keresztül pedig az élelmiszerárak emelkedését valószínűsítette. 

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/566236/philippines-authorities-to-implement-tighter-covid-19-measures-throughout-most-of-the-country-jan-16-31-update-90
https://pcoo.gov.ph/dutertenomics-unveiled/
https://pcoo.gov.ph/dutertenomics-unveiled/
https://2040.neda.gov.ph/about-ambisyon-natin-2040/
https://2040.neda.gov.ph/about-ambisyon-natin-2040/
https://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
https://businessmirror.com.ph/2021/11/29/president-dutertes-legacy-bringing-life-to-the-build-build-build-program/

