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ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่น 

วิกฤติขึ้นทุกวัน
ใน

ช่วง 20 ปีทีผ่่ำนม่ำ เป็นช่วง 20 ปี ของญีปุ่น่ท่ีหำยไป นบัตัง้แต่

อตัรำกำรเตบิโตทีต่�ำ่ ภำวะเงนิฝืด และกำรขำดแคลนแรงงำน 

ยงัเป็นปัญหำทีญ่ี่ปุน่ยงัแก้ไม่ตก ถึงแม้ว่ำรฐับำลอำเบะจะมนีโยบำย

ต่ำงๆ ออกมำมำกมำยกต็ำม โดยเฉพำะปัญหำขำดแคลนวศิวกรหรอื

ระดบับรหิำร ท�ำให้บรษัิทญีปุ่น่จ�ำนวนไม่น้อยต้องออกมำนอกประเทศ 

มำค้นหำนักศึกษำต่ำงชำติ ไปท�ำงำนให้กับบริษัทตนเอง

สิ่งที่ญี่ปุ่น พยุงสถำนะทำงเศรษฐกิจของตนเองได้ คือ กำร

เพ่ิมผลติภำพ (Productivity) แต่กำรเพิม่ผลตินัน้ ยงัท�ำได้บ้ำงในกลุม่

อุตสำหกรรมกำรผลิต แต่รำยได้ประชำชำติส่วนใหญ่ยังมำจำกภำค

กำรบริกำรที่ยังมีค่อนข้ำงต�่ำ (เทียบกับประเทศในตะวันตก) และ

หำกว่ำกำรเพิม่ผลติภำพนัน้ ต้องหยุดชะงกั อย่ำงช้ำ ช่วงครึง่ทศวรรษ

หลัง 2020 เศรษฐกิจญี่ปุ่น ก็จะพบกับภำวะวิกฤติอย่ำงแน่นอน

กำรขำดแคลนแรงงำน เป็นปัญหำส่วนหนึ่ง อีกด้ำนหนึ่งคือ

กำรขึน้ค่ำจ้ำงแรงงำน กเ็ป็นไปอย่ำงเชือ่งช้ำ อกีทัง้ จ�ำนวนประชำกร

วัยท�ำงำนที่มีอำยุ 15 ปี ถึง 64 ปี เริ่มลดลงอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 

1995 ในปัจจุบัน มีอัตรำกำรลดลงที่เร็วขึ้น คือ ปีละ 1.5% อย่ำง 

ต่อเนื่อง ซึ่งกำรลดลงของแรงงำน น่ำจะเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่จะ

ท�ำให้ค่ำจ้ำงแรงงำนเพิม่ขึน้ในเชงิทฤษฎ ีอย่ำงไรกต็ำม ในควำมเป็น

จริง กำรลดลงของประชำกร ไม่ได้หมำยควำมว่ำ แรงงำนจะต้อง

ขำดแคลนเสมอไป จำกปี 2013 เป็นต้นมำ ผู้ที่มีงำนท�ำในญ่ีปุ่น 

รวมกับผู้ที่ตกงำนอย่ำงสมบูรณ์ (ไม่มีงำนท�ำ แต่มีควำมตั้งใจที่จะ

ท�ำงำนได้ทนัท)ี รวมกนัแล้วเรยีกว่ำ ประชำกรแรงงำนนัน้กลบัเพิม่ขึน้

ประชำกรที่อยู่ในอำยุท�ำกำรผลิตที่ลดลงอย่ำงรวดเร็ว ใน

ขณะเดียวกัน ประชำกรแรงงำนกลับเพิ่มขึ้น นั่นหมำยควำมว่ำ คนที่

ไม่เคยท�ำงำนมำก่อน ได้เริ่มท�ำงำนมำกขึ้น หมำยควำมว่ำ สตรีที่

แต่งงำนแล้ว (โดยเฉพำะวยั 20 และ 30 ปี) กบัผูส้งูอำยทุีอ่ำยมุำกกว่ำ 

60 ปี เข้ำสู่กำรใช้แรงงำนมำกขึน้ กำรทีส่ตรทีีแ่ต่งงำนแล้วเริม่ท�ำงำน

นั้น ก็เพรำะว่ำ เศรษฐกิจตกต�่ำ ท�ำให้รำยได้ของคู่สมรสอย่ำงเดียว

นั้นไม่เพียงพอ นอกจำกนี้ ผู้ที่อำยุมำกกว่ำ 60 ปีที่ท�ำงำนเพิ่มขึ้นก็

เพรำะว่ำอำยุที่จะได้เงินบ�ำเหน็จบ�ำนำญนั้นสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน
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อำยุเกษียณของพนักงำนประจ�ำ ก็เพิ่มขึ้นจำก 60 ปี เป็น 65 ปี ท�ำให้

คนที่เกษียณแล้ว กลับเข้ำสู่กำรใช้แรงงำนมำกขึ้น

     ท�ำให้หลงัจำกปี 2016 เป็นต้นมำ ประชำกรวยัท�ำกำรผลติ

ถงึแม้จะลดลงจำกปี 2013 ถงึ 3 ล้ำนคนกต็ำม แต่ปรำกฏว่ำ ประชำกร

ผู้ใช้แรงงำนนั้น มีเพิ่มขึ้นประมำณ 1 ล้ำนคน แต่จำกกำรเพิ่มขึ้นของ

อัตรำกำรเข้ำสู่แรงงำนนั้น จะท�ำให้แรงงำนมีควำมเสถียร จนถึงช่วง

หลงัทศวรรษ 2020 ด้วยเหตนุี ้จงึท�ำให้สำมำรถหลกีเลีย่งกำรเพิม่ขึน้

ของค่ำจ้ำงแรงงำนได้ แต่หลงัจำกนัน้กม็ขีดีจ�ำกดัของกำรเพิม่ขึน้ของ

อัตรำกำรเข้ำสู่แรงงำน จะมำชดเชยกำรลดลงของประชำกร ซึ่งจะ

ท�ำให้จ�ำนวนผูใ้ช้แรงงำนจะลดลงอย่ำงจรงิจงั นอกจำกนี ้กำรท�ำงำน

ของสตรีแต่งงำนแล้ว หรือผู้สูงอำยุส่วนใหญ่จะเป็นกำรท�ำงำน Part 

time ท�ำให้ค่ำเฉลีย่ของชัว่โมงท�ำงำนต่อคนนัน้ลดต�ำ่ลงอย่ำงต่อเนือ่ง 

จึงท�ำให้ทศวรรษ 2020 แรงงำนของญี่ปุ่น (จ�ำนวนผู้ใช้แรงงำนคูณ

ด้วยชั่วโมงท�ำงำน) จะมีแนวโน้มลดลงเร็วขึ้น

ในด้ำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ (GDP) หลังปี 2000 

เป็นต้นมำ มค่ีำเฉลีย่กำรเตบิโตปีละ 1% เท่ำนัน้ แต่ประมำณปี 2030 

กำรลดลงของประชำกรท�ำให้ GDP มกีำรเตบิโตที ่0% อย่ำงหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ แต่กำรเติบโต 0% นั้น อำจจะไม่ใช่ปัญหำมำกนัก เพรำะถ้ำ

สำมำรถธ�ำรงรักษำขนำดเศรษฐกิจปัจจุบันได้ ในขณะที่ประชำกร 

ลดลง ก็หมำยควำมว่ำ ส�ำหรับปัจเจกบุคคลนั้น ควำมม่ังคั่งก็จะ 

เพิ่มขึ้นปีละ 1% ต่อไปได้

ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญในอนำคตท่ีจะธ�ำรงรักษำกำรเติบโต

ทำงเศรษฐกิจได้ก็คือ ด้ำนทุน ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องจักร ที่ใช้ในกำร

ผลิตหรือรถยนต์โรงงำน กับผลิตภำพกำรผลิต (ของปัจจัยโดยรวม) 

ประเด็นแรก ทำงด้ำนทนุทีผ่่ำนมำในอดีต  เฉล่ียเติบโตปีละ 1.4% ใน

ขณะที่ผลิตภำพนั้น มีอัตรำกำรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2000 คือ ปีละ 

0.5% ในกรณนีี ้ถงึแม้ว่ำกำรลดลงของแรงงำนจะเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่ง 

อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจต่อ 1 คน สำมำรถธ�ำรงรักษำที่ 1% ได้ 

กแ็สดงว่ำยงัมสีมรรถนะด้ำนอปุทำนทีม่ำกเพยีงพอ ท�ำให้ปัญหำกำร

ขำดแคลนแรงงำนจะไม่ปรำกฏให้เหน็ชดัเจน ในอกีด้ำนหนึง่ หำกว่ำ

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของทุนนั้น ถ้ำต�่ำที่เพียง 1% และอัตรำกำรเพิ่มขึ้น

ของผลิตภำพ ในช่วงที่ผ่ำนมำนั้น ชะงักที่ 0% กำรลงทุนเครื่องจักร 

ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงเพียงพอ เพรำะนโยบำยประหยัดพลังงำน รวมทั้ง

ประชำกรลดลง ท�ำให้ช่วงครึง่หลงัทศวรรษ 2020 จะท�ำให้ปัญหำกำร

ขำดแคลนแรงงำนมีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น 

หำกมปีญัหำกำรขำดแคลนแรงงำนขึ้นจรงิอย่ำงที่คำดคะเน

ในกรณีหลัง ช่วงหลังทศวรรษ 2020 คำดว่ำจะต้องน�ำเข้ำแรงงำน 

ต่ำงชำติเข้ำมำจ�ำนวนมำก และเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกัน 

อย่ำงมำก อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ เพรำะแม้แต่ในปัจจบุนักเ็ริม่มปัีญหำ

กำรต่อต้ำน หรือกีดกันแรงงำนต่ำงชำติ ขึ้นเรื่อยๆ แล้ว
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