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นายกฯ สิงคโปร์แถลงวันชาติ เตรียมเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นาย Lee Hsien Loong ได้แถลงสาส์นวันชาติ
โดยระบุว่า สิงคโปร์เตรียมเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากที่สิงคโปร์ได้ปรับเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุม
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากพบการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในชุมชนภายในประเทศหลาย
แห่ง โดยเฉพาะคลัสเตอร์ใหญ่ที่ท่าเรือประมง Jurong Fishery Port ที่ส่งผลให้ไวรัสแพร่กระจายไปยังตลาดสด
ทั่วสิงคโปร์ และทำให้สิงคโปร์ต้องเลื่อนการจัดงานวันชาติออกไปเป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2564 (กำหนดการเดิม
9 สิงหาคม)

นายกฯ Lee กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน (8 สิงหาคม 2564) ประชากรสิงคโปร์มากกว่า 2 ใน 3
ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว หมายความว่าสิงคโปร์อยู่ในตำแหน่งที่ยืดหยุ่นมากขึ้น จึงทำให้สิงคโปร์สามารถ
เริ่มเปิดเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังได้อีกครั้ง และนี่คือวิธีที่จะทำให้สิงคโปร์ก้าวไปสู่ New Normal ได้อย่าง
ปลอดภัย ซึ่งการแถลงของนายกฯ Lee เกิดขึ้นหลังจากที่ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และประธานร่วมคณะทำงาน
เฉพาะกิจ Multi-Ministry Task Force (นาย Lawrence Wong) ได้แถลงในรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
โดยระบุว่า หลังต้นเดือนกันยายน 2564 สิงคโปร์จะเริ่มเปิดพรมแดนอีกครั้ง สำหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีน ครบ
2 เข็ม และไม่ต้องกักตัว 14 วัน (Stay Home Notice: SHN) เมื่อเดินทางกลับมายังสิงคโปร์ ซึ่งมาตรการดังกล่าว
เป็นไปตาม Roadmap การก้าวไปสู่ New Normal ที่ประธานร่วมของคณะทำงาน Multi-Ministry Task Force
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยกุญแจสำคัญของแผน คือ การที่ประชากรอย่างน้อย 2 ใน 3 ได้รับการ
ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ภายในวันชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ นายกฯ Lee ได้กล่าวถึงด้านแรงงานสิงคโปร์ที่มีรายได้ต่ำ
และแรงงานต่างชาติ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
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แรงงานสิงคโปร์ที่มีรายได้ต่ำ
แรงงานชาวสิงคโปร์มีความสำคัญต่อสิงคโปร์ โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ เนื่องจากรัฐบาล
สิงคโปร์ต้องการให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนมีโอกาสพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าจะมีจุดเริ่มต้นชีวิตจากจุดใดก็ตาม
ปัจจุบันแรงงานกลุ่มนี้ได้รับ ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการรักษาสุขภาพ ที่อยู่อาศัย และการศึกษา แต่ ด้วย
สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลง จนกระทั้งบางรายต้องตกงาน อีกทั้ง แรงงานกลุ่มนี้มีเงิน
ออมจำนวนไม่มาก ทำให้รัฐบาลฯ ต้องให้การช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้มากที่สุดในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่าน
มา ดังนั้น แรงงานกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ที่ยั่งยืนมากขึ้น คณะทำงาน A Tripartite Workgroup1
จึงได้พัฒนาข้อเสนอเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสของแรงงานกลุ่มนี้ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการ
ขยายฐานรายได้ ด้ ว ยการพั ฒ นาทั ก ษะของแรงงาน ซึ ่ ง ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วจะเป็ นการต่อ ยอดจากโครงการ
Workfare2 และโครงการ Progressive Wage Model3 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แรงงานต่างชาติ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ก่อให้เกิดความกังวลต่อชาวสิงคโปร์ ทั้งในด้านการทำงาน
อาทิ การแข่งขันในการหางาน และการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในที่ทำงาน และในด้านสังคม เนื่องจากแรงงาน
ต่างชาติและครอบครัวไม่ได้ปรับ ตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคมของสิงคโปร์ และด้วยความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ความวิตกกังวลดังกล่าวมีมากขึ้น ทั้งนี้ การเข้ามาของแรงงานต่างชาติ และบริษัทข้าม
ชาติ เป็นการช่วยขยายเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้ สิงคโปร์มากขึ้น เนื่องจากการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติเป็น
การนำเอาเทคโนโลยีและทักษะระดับสูงเข้ามาด้วย ซึ่ง หมายถึงการพัฒนาทักษะแรงงานสิงคโปร์ด้วย การหยุดรับ
แรงงานต่างชาติเป็นการขัดต่อผลประโยชน์พื้นฐานของสิงคโปร์ ค่านิยมการเปิดกว้าง และการยอมรับผู้อื่นที่
แตกต่างของสิงคโปร์ และยังเป็นการทำลายจุดยืนของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่ง
จะทำให้สิงคโปร์เสียโอกาสที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์เข้าใจถึงความกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวสิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาลกำลัง
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายแรงงานต่างชาติ เพื่อการจัดการในด้านคุณภาพและจำนวนของแรงงานต่างชาติ หาก
รัฐบาลทำได้สำเร็จ สิงคโปร์ก็จะสามารถเปิดต้อนรับแรงงานต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานรายใหม่ได้ต่อไป

A Tripartite Workgroup ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อสำรวจมาตรการ และยกระดับค่าจ้าง รวมถึงสวสัดภิ าพของแรงงานที่มีรายได้ต่ำ ที่มา: https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/1029-tripartite-workgroup-to-examine-ways-to-uplift-wages-andwell-being-of-lower-wage-workers
2 โครงการ Workfare เปิดตัวในปี 2550 มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมรายได้ให้แก่แรงงานที่มีรายได้ต่ำ และช่วยให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถออมเงินเพื่อ
การเกษียณในอนาตค - ที่มา: https://www.workfare.gov.sg/Pages/AboutWorkfare.aspx
3 โครงการ Progressive Wage Model (PWM) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มค่าจ้างของแรงงานที่มีรายได้ต่ำ ด้วยการยกระดับทักษะ - ที่มา:
https://www.mom.gov.sg/employment-practices/progressive-wage-model/what-is-pwm
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ความคิดเห็นของ สคต.
การแพร่ร ะบาดของไวรัส โควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ โดยล่าสุด
หลังจากการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ตามแผนที่วางไว้ ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์
ตัดสินใจเดินหน้าเปิดเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลก ที่เร่งการเปลี่ ยนแปลง
การดำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น และส่งผลให้ความต้องการแรงงานทักษะมีมากขึ้นเช่นกัน การพัฒนาทักษะ
แรงงานสิงคโปร์ที่มีรายได้ต่ำจึงเป็นการวางแผนรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ทำให้สิงคโปร์ยังรักษาความเป็นผู้นำในด้านทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้ง การเปิดรับบริษัทข้ามชาติไม่
เพียงแต่จะช่วยให้สิงคโปร์มีรายได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยพัฒนายกระดับ
ทักษะฝีมือและความชำนาญของแรงงานอีกด้วย สำหรับในด้านแรงงานต่างชาติ เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมใน
สิงคโปร์หลายอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ (รวมทั้งไทย) โดยเฉพาะในภาคการก่อสร้าง ดังนั้น คาดว่า
การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายแรงงานต่างชาติ อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
-------------------------------ที่มา: Prime Minister's Office Singapore - https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/National-DayMessage-2021
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์
สิงหาคม 2564
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