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สิงคโปร บนเสนทางแหงการปรับโครงสราง

รังสรรค ธนะพรพันธุ
สิงคโปรประเทศที่มีความมหัศจรรย ทางเศรษฐกิจ ดินแดนซึ่งครั้งหนึ่งมิลตัน
ฟรีดแมน (Milton Friedman) ปรมาจารยของสํานักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมขนานนามวา "สวรรค
ของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก" กําลังเผชิญวิกฤติการณเศรษฐกิจครั้งที่รายแรงที่สุดนับตั้งแต
แยกตัวเปนเอกราชในป 2508 เปนตนมา
สิงคโปรถีบตัวขึ้นมาเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) และเขารวม "สโมสร
แกงทัง้ สี่" (Gang of Four) ดวยการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
(Export-oriented Indus-trialization) กอนประเทศอื่นๆในอาเซียตะวันออก (ยกเวนญี่ปุน) และ
สามารถเติบโตในอัตราสูงยิ่ง ตลอดชวงเวลาระหวางป 2513-2542 สิงคโปรเติบโตในอัตราถัวเฉลี่ย
ปละ 8.0% (ดูตาราง) อัตราการเติบโตของกลุม Asian NICs (ซึง่ รวมเกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และ
สิงคโปร) ถือเปนความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจจนธนาคารโลกยกยองเปนแบบจําลองการพัฒนา
เศรษฐกิจทีป่ ระเทศอื่นๆ ในโลกที่สามควรเอาเยี่ยงอยาง
ธนาคารโลกเชิดชู East Asian Economic Development Model เสมือนหนึ่งวา
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกมียทุ ธศาสตรเดียว จนไดรับการทักทวงจาก
วงวิชาการ เพราะยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ตางๆ ในกลุม Asian NICs แตกตางกัน ไตหวันแตกตางจากเกาหลีใตอยางมาก และสิงคโปร
ก็ไมเหมือนกับไตหวันและเกาหลีใต เสนทางการพัฒนาของ Asian NICs หาไดมีเสนทางเดียวไม
หากตองการใหประเทศในโลกที่สามเลียนแบบยุทธศาสตรการพัฒนาของ Asian NICs จะตอง
ถามว า ต อ งการให เ ลี ย นแบบยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของประเทศใด แม ว  า การเลี ย นแบบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจทําได แตการเลียนแบบบริบทแหงการพัฒนามิอาจกระทําได ประเทศ
ในโลกทีส่ ามในทศวรรษ 2540 อยูในบริบทของระบบทุนนิยมโลกแตกตางจาก Asian NICs ใน
ทศวรรษ 2500 มาก ในเมื่อบริบทแหงการพัฒนาแตกตางกัน การเลียนแบบยุทธศาสตรการพัฒนา
ยอมไดผลไมเหมือนกัน
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สิงคโปรไดรับการกลาวขวัญในฐานะ "สวรรคของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก"
ประดุจวา สิงคโปรเดินตามเสนทางเศรษฐกิจเสรีนิยมอยางเครงครัด จริงอยูการคาระหวาง
ประเทศของสิงคโปรเดินตามนโยบายเสรีนิยม กําแพงภาษีทั้งการนําเขาและการสงออกเกือบไมมี
เลย แตในปริมณฑลแหงการพัฒนา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐบาลสิงคโปรมิไดปลอยใหเปน
ไปตามยถากรรมที่กําหนดโดยตลาดและกลไกราคา หากแตรัฐบาลไดเขาไปแทรกแซงและอุมชู
หานอยไม ฉะนี้แลวจึงมิอาจกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคําวา ยุทธศาสตรการพัฒนาของสิงคโปร
เปนยุทธศาสตรเสรีนิยมทางเศรษฐกิจขนานแทและดั้งเดิมของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก
เมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินในอาเซียตะวันออกในป 2540 สิงคโปรสามารถ
ฝามรสุมเศรษฐกิจไดดี อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปรยังคงอยูในระดับสูงถึง 8.0%
ในป 2540 แมเมื่อวิกฤติการณการเงินกอใหเกิดภาวะถดถอยและตกตํ่าทางเศรษฐกิจ ในปตอมา
สิงคโปรยังคงมีอัตราการเติบโตเปนบวก (1.5%) ในขณะที่ประเทศอื่นๆมีอัตราการเติบโตติดลบ
ในป 2542 และ 2543 สิงคโปรเติบโตในอัตรา 5.9% และ 9.9% ตาม ลําดับ นับเปนอัตราการ
เติบโตที่สูงยิ่ง
แตแลวสิงคโปรกลับตองเผชิญภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจในป 2544 อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจติดลบประมาณ -3% ในขณะที่ประเทศอื่นๆในอาเซียตะวันออกสวนใหญ
มีอัตราการเติบโตเปนบวก ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นในศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก
กระทบตอสิงคโปรอยางจัง และรุนแรงกวาที่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียตะวันออกไดรับ
การคาระหวางประเทศเปนจักรกลสําคัญของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สิงคโปร มูลคาการคาระหวางประเทศ (รวมการนําเขาและการสงออกสินคาและบริการ) สูงถึง
250% ของ GDP ในป 2542 อัตราสวนดังกลาวนี้เปนดัชนีวัดขนาดของการเปดประเทศ (Degree
of Openness) ดวย การที่สิงคโปรมกี ารเปดประเทศอยางกวางขวางเชนนี้ ทําใหสิงคโปรงายที่จะ
ไดรบั ผลกระทบอันเกิดจากความแปรปรวนในระบบเศรษฐกิจโลก
สิ งคโปรพึ่งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนเปนตลาดสินคาออกสําคัญ สหรัฐอเมริกา
รองรับสินคาออกของสิงคโปรประมาณ 25% ของสินคาออกทั้งหมดของสิงคโปร ญี่ปุนเคยรองรับ
10-12% ของสินคาออกทั้งหมดของสิงคโปร เมื่อญี่ปุนเผชิญภาวะถดถอยอันเปนผลจากการ
แตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู นับตั้งแตป 2534 เปน ตนมา ความสําคัญของญี่ปุนในฐานะ
ตลาดสินคาออกของสิงคโปรลดลงแตเพียงเล็กนอย
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เมื่ อเกิ ดวิ ก ฤติ การณการเงินในอาเซียตะวันออกในป 2540 การคาระหวาง
ประเทศของสิงคโปรตกตํ่าในป 2540 (-1.4%) และป 2541 (-12.6%) แมจะฟนตัวในเวลาตอมา
แตแลวสิงคโปรตอ งถูก "หางเครื่อง" ของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
นับตัง้ แตกลางป 2543 เปนตนมา ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในสหรัฐอเมริกาเริ่ม
แตกสลายยังผลใหเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สิงคโปรมีปญหาในการสงออกและเศรษฐกิจ
เริ่มซบเซา ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกากอใหเกิดภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจในสิงคโปร
ในป 2544 ความซบเซาทางเศรษฐกิจนํามาซึ่งปญหาการวางงาน อัตราการวางงานสูงกวา 4%
และอาจถีบตัวสูงถึงระดับ 6.5%
แมวาภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปรจะกระเตื้องขึ้นในป 2545 โดยคาดวาจะมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 1.2% แตผูนํารัฐบาลสิงคโปรเตือนวา อัตราการวางงานจะยังถีบตัวสูงขึ้น
ผูใ ชแรงงานที่สูงวัยและไรทักษะจะเปนกลุมตอไปที่วางงาน
ภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2544 ทําใหผูนําสิงคโปรเริ่มวางแผน
"ผาตัด" ระบบเศรษฐกิจ ความจําเปนในการผาตัดมิไดเปนผลจากจุดออนของระบบเศรษฐกิจ
สิงคโปรเทานัน้ หากยังเปนผลจากการเติบใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย
ยิ่งเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกดวยแลว สิงคโปรยิ่งรูสึกถึงการ
"คุกคาม" ทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในทัศนะของผูนํ าสิงคโปร การปรับโครงสรางการผลิตนับเปนยุทธศาสตรอัน
จําเปนสําหรับการผาตัดระบบเศรษฐกิจสิงคโปร สิงคโปรจักตองปรับโครงสรางสูระบบเศรษฐกิจ
บริการ (Service Economy) กาวกระโดดจากระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy)
เพราะสิงคโปรกาลั
ํ งสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการ
ผลิตดานอุตสาหกรรม
แต ก ารปรั บ โครงสร า งการผลิ ต เป นยุ ท ธศาสตร ที่ กิ น เวลายาวนานป ญ หา
เฉพาะหนาที่สิงคโปรเผชิญอยู ก็คือ การขยายตลาดสินคาออก บทเรียนที่สิงคโปรไดรับจาก
วิกฤติการณการเงินในอาเซียตะวันออกป 2540 ก็คือ สิงคโปรมิอาจพึ่งพิงอุษาคเนยเปนตลาด
สินคาออกได สิงคโปรตองการใหมนุษยพิภพเปนตลาดเสรีที่ใครๆก็เขาถึงตลาดได แตการรอคอย
ให WTO จัดระเบียบการคาเสรีในมนุษยพิภพนั้นกินเวลายาวนาน อีกทั้งสิงคโปรไมสูมีอํานาจ
ตอรองในการเจรจาการคาพหุภาคีมากนัก ดวยเหตุฉะนี้สิงคโปรจึงหันไปใชยุทธวิธีการทําขอตกลง
การคาเสรีในลักษณะทวิภาคี (Bilateral Agreements) ละทิ้งแนวทางพหุภาคี (Multilaterism)
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สิ งคโปร ทํ าข อ ตกลงการค า เสรี กั บนิ ว ซี แ ลนด ซึ่ ง มี ชื่ อ เรี ย กว า ANZSEP
(=Agreement Between New Zealand and Singapore on a Closer Economic Partnership)
กับญี่ปุน ซึ่งมีชื่อเรียกวา JSEPA (=Japan and Singapore Economic Partnership
Agreement) และมีแผนทีจ่ ะทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย
และเขตการคาเสรียุโรป EFTA (= European Free Trade Area) ซึ่งสมาชิกในปจจุบันประกอบ
ดวยสวิตเซอรแลนด นอรเวย ลิกเตนสไตน และไอซแลนด
สิงคโปรเลือกเดินแนวทางทวิภาคีในการเจรจาการคาระหวางประเทศสวนหนึ่ง
เปนเพราะแนวทางพหุภาคีมิอาจชวยแกปญหาใหสิงคโปรอยางทันการ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
ไมเชือ่ ประสิทธิภาพในการทําขอตกลงการคาภูมิภาค (Regional Free Trad Agreement) ดังเชน
APEC หรือแมแต AFTA
การทํ าขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีเปนเพียงยุท ธวิธีในระยะสั้น ในระยะยาว
สิงคโปรตองการพัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจบริการ
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