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สำานักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 

ในช่วงที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็ว (นับตั้งแต่ 
พ.ศ.2498) จนถึงช่วงที่เศรษฐกิจทรงตัวมีความพยายามจะลดความ
แตกต่างระหว่าง SMEs และ LEs ด้วยกลไกต่าง ๆ รวมถึงการตรา
พระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วข้อง เช่น SME Association Organization Act 
(1957), SME Basic Act (1963), SME Modernization Promotion 
Act (1963), Commerce and Industry Association Act (1960) 
รวมถึงการจัดตั้ง SME Universities (1980)

จนกระทัง่เมือ่เศรษฐกจิของญีปุ่น่เข้าสูร่ะยะเปลีย่นผ่าน (tran-
sition period) คือตั้งแต่ พ.ศ.2532 ได้มีการปรับปรุงกลไกต่าง ๆ  เพื่อ
กระตุน้ SMEs ทีม่ขีดีความสามารถในการด�าเนนิกจิการได้ดใีห้ขยาย
ตัว มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับต่าง ๆ เช่น SME Basic Act 
(1999, 2013), Shoko Chukin Bank Limited Act (2007) และ 
ตราพระราชบัญญัติใหม่ ๆ เช่น Local Shopping Area Activation 
Act (2009), ME New Business Activity Promotion Act (2005) 
รวมทั้งการพัฒนากลไกใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น การจัดตั้ง Organization 
for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, 
Japan หรือ SMRJ (2004)

การสนับสนุน SMEs ของญี่ปุ ่นตลอดเวลาที่ผ ่านมาจึง
ประกอบด้วย การสร้างหลักการขั้นพื้นฐาน การออกกฎหมายฉบับ

ความเป็นมาและความส�าคญัของ SMEs ต่อเศรษฐกจิของ

ญี่ปุ่น

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญ่ีปุ ่นมีจ�านวน
ประมาณ 4.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจทั้งหมด 
(เทียบกับร้อยละ 98.5 ส�าหรับประเทศไทย) ใช้แรงงานประจ�าถึง 
ร้อยละ 69.4 ของจ�านวนผู้ใช้แรงงานประจ�าทั้งหมดและคิดเป็น 
ร้อยละ 50 ของอุตสาหกรรมการผลิต (หรือเป็นวิสาหกิจที่สร้างมูลค่า
เพิ่ม) ของญี่ปุ่น ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า SMEs คือ พื้นฐานของ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น

วสิาหกจิขนาดใหญ่ (Large Entrepreneurs : LEs) ของญีปุ่น่
หลายแห่ง เช่น โตโยต้า ฮอนด้า โซนี่ เป็นต้น ล้วนเริ่มกิจการจากการ
เป็นโรงงานขนาดเล็ก แล้วได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในฐานะ 
SMEs จนสามารถแข่งขันในตลาดโลก สามารถพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่ และกลายเป็นก�าลังสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่นในเวลาต่อมา

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ของวิสาหกิจขนาดใหญ่มีองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ที่ผลิตโดย SMEs ท่ีเป็นคู่สัญญา ดังน้ันความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นจึงมาจากความแข็งแกร่งของ SMEs นั่นเอง

นอกจากนี้ เศรษฐกิจและการจ้างงานในเมืองต่าง ๆ  ทั่วญี่ปุ่น
ล้วนได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมของ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมบริการ ค้าปลีก และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

SMEs ของญีปุ่น่ได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลนบัต้ังแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (คือนับตั้งแต่ พ.ศ.2488) จากการที่มีการจัดตั้ง 
Small and Medium Enterprise Agency (SMEA) ในปี พ.ศ.2491 
มีกฎหมายต่าง ๆ เช่น SME Cooperatives Act (1949), SME 
Credit Insurance Act (1950), Credit Guarantee Association Act 
(1953) เป็นต้น รวมทัง้มกีารตัง้ Shoko Chukin Bank ในปี พ.ศ.2479

ในญีปุ่น่
การส่งเสรมิ SMEs
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การสนับสนุน SMEs ในมิติต่าง ๆ

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน SMEs ใน 5 มิติ ได้แก่ การ
บรหิารจดัการ การธนาคาร การเงนิ การค้าและท้องถิน่ และการให้ค�า
ปรึกษาและข้อมูล

1.	 การสนับสนุนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การเพิ่ม
ขดีความสามารถด้านเทคโนโลย ีการสนบัสนนุกจิการใหม่ และกจิการ
ทีม่คีวามเสีย่งสงู (venture) การสนบัสนนุการปรบัปรงุการบรหิาร การ
สนับสนุนกิจการรูปแบบใหม่ (เช่น อุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น) การ
สนบัสนนุด้านทรพัย์สนิทางปัญญา การฟ้ืนฟกูจิการ การจ้างงานและ
บุคลากร การขยายไปยังต่างประเทศ การสนับสนุนการท�าธุรกิจและ
การจดัซือ้ของภาครฐั (pubic procurement) การสนบัสนนุให้ธรุกจิมี
ความมั่นคง

2.	 การสนับสนุนด้านการธนาคาร ประกอบด้วย มาตรการ
ต่าง ๆ  อาทเิช่น การจดัให้มเีงนิทนุเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของกจิการ 
การสนบัสนนุการใช้เครือ่งจกัรหรอือปุกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ใช้พลงังาน หรอืใช้พลงังานทดแทน ระบบกูย้มืเงนิจากธนาคารของรฐั
เพือ่การลงทนุด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เงนิทนุสนบัสนนุผูร้เิริม่กจิการ
ที่เป็นสตรี คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ การจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ
ผ่านอินเทอร์เน็ต (internet business matching) เงินทุนส�าหรับการ
ขยายกิจการไปต่างประเทศ ประกันภัยส�าหรับการน�าเข้าและส่งออก 
ระบบการกู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัย (เพื่อใช้ส�าหรับการ 
เตรียมแผนให้สามารถด�าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง หรือ Business 
Continuity Planning : BCP) เป็นต้น

3.	 การสนับสนุนด้านการเงนิ ประกอบด้วย การสนบัสนนุด้าน
ภาษี (เช่น การลดหย่อนภาษีส�าหรับการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
การจ้างงาน เป็นต้น) การให้ความรู้ด้านการบัญชี การสืบทอดกิจการ

4.	 การสนบัสนนุด้านการค้าและท้องถิน่ ประกอบดว้ย การ
สนับสนุนตามกฎหมายการกระตุ้นย่านร้านค้าในท้องถิ่น ระบบเงินกู้
ดอกเบี้ยต�่า โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ค่าส่ง 
โครงการส่งเสริมการค้นหา หรือปรับภูมิทัศน์จุดที่น่าสนใจกลางเมือง 
โครงการตรวจสอบ/ให้ค�าปรึกษา/สร้าง/กระตุ้นเมืองร้านค้า การ
สนับสนุนตามกฎหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งรวมกิจกรรมด้าน 
โลจิสติกส์

ต่าง ๆ การมีนโยบายสนับสนุนทางการเงิน นโยบายส่งเสริมการ 
ด�าเนินงานของ SMEs ในมิติต่าง ๆ และนโยบายจัดตั้งองค์กรหรือ
สมาคมต่าง ๆ รองรับ SMEs

โครงสร้างการก�ากับดูแล SMEs ของญี่ปุ่น

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of 
Economy Trade and Industry : METI) ของญี่ปุ่นมีหน่วยงานที่ชื่อ
ว่า ส�านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (The Small and 
Medium Enterprise Agency: SMEA) มหีน้าทีก่�ากับดแูลเชงินโยบาย
และมอบหมายนโยบายให้หน่วยปฏิบัติน�าไปด�าเนินงาน โดยหน่วย
ปฏิบัติที่ส�าคัญ ได้แก่

1. Organization for Small & Medium Enterprises and 
Regional Innovation, Japan (SMRJ) มหีน้าท่ีให้การสนบัสนุน SMEs 
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด�าเนินงานในประเทศเป็นหลัก

2. Japan External Trade Organization (JETRO) มีหน้าที่
ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ SMEs ด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ

3. Shoko Chukin Bank เป็นธนาคารท่ีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 
SMEs

4. Japan Finance Corporation เป็นสถาบนัการเงนิทีร่ฐับาล
ถือหุ้นร้อยละ 100 มีหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่ผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจ โดยยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ METI มีส�านักงานกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ  ของญี่ปุ่น 
เพื่อประสานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดในการด�าเนินงาน
ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของส่วนกลาง 
โดยหน่วยงานในระดบัจังหวดัมกีารจดัตัง้ศนูย์สนบัสนนุวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในระดับจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุน SMEs ที ่
อยู่ในพื้นที่ในบางจังหวัดท่ีมีเทศบาลขนาดใหญ่และมีผู้ประกอบการ 
SMEs เป็นจ�านวนมากกม็กีารจดัตัง้ศนูย์สนบัสนนุวสิาหกจิการขนาด
กลางและขนาดย่อมในระดับเทศบาลด้วยเช่นกัน สิ่งที่ส�าคัญคือ  
หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้จะด�าเนินงานร่วมกันภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์เดียวกันดังภาพรวมซึ่งแสดงในภาพที่ 1 (ตัวเลขในวงเล็บ
แสดงจ�านวน)

▲ ภาพที่ 1  
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5. การให้ค�าปรกึษาและข้อมลูประกอบด้วยมาตรการต่างๆ 
เช่น หน่วยงานค้นคว้าวิจัยและทดสอบของภาครัฐ การสนับสนุน
กจิการทีแ่สดงปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และใช้
ระบบ 

Carbon Credit การให้ค�าปรกึษาและเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอุตสาหกรรม มีคณะกรรมการ
สนับสนุนการฟื้นฟู SMEs มาตรการสนับสนุนการขยายกิจการไปยัง
ต่างประเทศส�าหรับ SMEs การให้ค�าแนะน�าเพื่อสนับสนุนให้ SMEs 
มีความเป็นสากล การสนับสนุนการส่งออก การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยว
กบัต่างประเทศ การให้ค�าปรกึษาแก่ผู้ประกอบการท่ีรบัช่วงต่อ เป็นต้น

ผลการสนับสนุน SMEs

นโยบายการให้การสนับสนุน SMEs ของรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน
กลไกต่าง ๆ  ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ขณะเดียวกันก็
ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เช่น แผ่นดินไหว
คร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2554 เป็นต้น ซึ่งเป็นบททดสอบการขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากอัตราการว่างงานที่
ไม่ได้เลวร้ายลงหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และกลับดีขึ้นต้ังแต่
ช่วงกลางปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา (ภาพที ่2) อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบ
การ SMEs ไม่ว่าจะประกอบธรุกจิในสาขาใด ส่วนใหญ่ยังคงให้ความ
ส�าคัญกับความมั่นคงของกิจการมากกว่าการมุ่งขยายกิจการ (ภาพ 
ที่ 3)

▲ ภาพที่ 2

▲ ภาพที่ 3

เนือ่งจากญีปุ่น่เป็นสังคมสูงอายุ ดงัน้ัน เมือ่พจิารณาอายเุฉลีย่
ของเจ้าของกิจการที่เกษียณตนเองพบว่า มีแนวโน้มอายุเฉล่ียสูงขึ้น 

ดังแสดงในภาพที่ 4 ทั้งนี้เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ต้องการให้มี 
ผู้สืบทอดกิจการมากกว่าจะเลิกกิจการไป ในกรณีที่ต้องเลิกกิจการ 
มีเหตุผลคือ กิจการที่ท�าอยู่ไม่มีอนาคต หาผู้สืบทอดกิจการไม่ได้  
บุตรหลานไม่ต้องการสืบทอด ไม่มีบุตรหลาน และกิจการไม่มี
ศักยภาพในพื้นที่อีกต่อไป

▲ ภาพที่ 4

อนึ่ง รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดท�า “ยุทธศาสตร์การเติบโตครั้งใหม่”	
(New Growth Strategy) ซึ่งมีแผนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น
อยู่ด้วย ในการนี้ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการเจริญเติบโตของ 
SMEs ไว้ด้วย มาตรการที่ได้จัดท�าไว้มี 4 ประการ ได้แก่ ส่งเสริมให้
กิจการใหม่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากที่สุด ส่งเสริมการ
ปรบัปรงุ SMEs ทีม่อียูเ่ดมิ สนบัสนนุให้ SMEs เข้าสูต่ลาดเชงิกลยทุธ์ 
(strategic markets) และสนับสนุนให้ SMEs ขยายกิจการไปยังต่าง
ประเทศ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะให้มอัีตราการเกิดกิจการใหม่ (startups) 
มากกว่ากจิการทีปิ่ดตวัลง และเพิม่จ�านวน SMEs ทีม่ผีลก�าไรจากเดมิ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันจ�านวน 0.7 ล้านกิจการ เป็น 1.4 ล้านกิจการ ในปี 
พ.ศ.2563 และมี SMEs ที่สามารถขยายกิจการไปยังต่างประเทศได้
จ�านวน 10,000 กิจการภายใน 5 ปี
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