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ใน

ช่วง 20 ปีทผี่ า่ นม่า เป็นช่วง 20 ปี ของญีป่ นุ่ ทีห่ ายไป นับตัง้ แต่
อัตราการเติบโตทีต่ ำ�่ ภาวะเงินฝืด และการขาดแคลนแรงงาน
ยังเป็นปัญหาทีญ
่ ปี่ นุ่ ยังแก้ไม่ตก ถึงแม้วา่ รัฐบาลอาเบะจะมีนโยบาย
ต่างๆ ออกมามากมายก็ตาม โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนวิศวกรหรือ
ระดับบริหาร ท�ำให้บริษทั ญีป่ นุ่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยต้องออกมานอกประเทศ
มาค้นหานักศึกษาต่างชาติ ไปท�ำงานให้กับบริษัทตนเอง
สิ่งที่ญี่ปุ่น พยุงสถานะทางเศรษฐกิจของตนเองได้ คือ การ
เพิม่ ผลิตภาพ (Productivity) แต่การเพิม่ ผลิตนัน้ ยังท�ำได้บา้ งในกลุม่
อุตสาหกรรมการผลิต แต่รายได้ประชาชาติส่วนใหญ่ยังมาจากภาค
การบริการที่ยังมีค่อนข้างต�่ำ (เทียบกับประเทศในตะวันตก) และ
หากว่าการเพิม่ ผลิตภาพนัน้ ต้องหยุดชะงัก อย่างช้า ช่วงครึง่ ทศวรรษ
หลัง 2020 เศรษฐกิจญี่ปุ่น ก็จะพบกับภาวะวิกฤติอย่างแน่นอน
การขาดแคลนแรงงาน เป็นปัญหาส่วนหนึ่ง อีกด้านหนึ่งคือ
การขึน้ ค่าจ้างแรงงาน ก็เป็นไปอย่างเชือ่ งช้า อีกทัง้ จ�ำนวนประชากร
วัยท�ำงานที่มีอายุ 15 ปี ถึง 64 ปี เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี

1995 ในปัจจุบัน มีอัตราการลดลงที่เร็วขึ้น คือ ปีละ 1.5% อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการลดลงของแรงงาน น่าจะเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่จะ
ท�ำให้คา่ จ้างแรงงานเพิม่ ขึน้ ในเชิงทฤษฎี อย่างไรก็ตาม ในความเป็น
จริง การลดลงของประชากร ไม่ได้หมายความว่า แรงงานจะต้อง
ขาดแคลนเสมอไป จากปี 2013 เป็นต้นมา ผู้ที่มีงานท�ำในญี่ปุ่น
รวมกับผู้ที่ตกงานอย่างสมบูรณ์ (ไม่มีงานท�ำ แต่มีความตั้งใจที่จะ
ท�ำงานได้ทนั ที) รวมกันแล้วเรียกว่า ประชากรแรงงานนัน้ กลับเพิม่ ขึน้
ประชากรที่อยู่ในอายุท�ำการผลิตที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกัน ประชากรแรงงานกลับเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่า คนที่
ไม่เคยท�ำงานมาก่อน ได้เริ่มท�ำงานมากขึ้น หมายความว่า สตรีที่
แต่งงานแล้ว (โดยเฉพาะวัย 20 และ 30 ปี) กับผูส้ งู อายุทอี่ ายุมากกว่า
60 ปี เข้าสูก่ ารใช้แรงงานมากขึน้ การทีส่ ตรีทแี่ ต่งงานแล้วเริม่ ท�ำงาน
นั้น ก็เพราะว่า เศรษฐกิจตกต�่ำ ท�ำให้รายได้ของคู่สมรสอย่างเดียว
นั้นไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีที่ท�ำงานเพิ่มขึ้นก็
เพราะว่าอายุที่จะได้เงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญนั้นสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน
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อายุเกษียณของพนักงานประจ�ำ ก็เพิ่มขึ้นจาก 60 ปี เป็น 65 ปี ท�ำให้
คนที่เกษียณแล้ว กลับเข้าสู่การใช้แรงงานมากขึ้น
ท�ำให้หลังจากปี 2016 เป็นต้นมา ประชากรวัยท�ำการผลิต
ถึงแม้จะลดลงจากปี 2013 ถึง 3 ล้านคนก็ตาม แต่ปรากฏว่า ประชากร
ผู้ใช้แรงงานนั้น มีเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านคน แต่จากการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการเข้าสู่แรงงานนั้น จะท�ำให้แรงงานมีความเสถียร จนถึงช่วง
หลังทศวรรษ 2020 ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้สามารถหลีกเลีย่ งการเพิม่ ขึน้
ของค่าจ้างแรงงานได้ แต่หลังจากนัน้ ก็มขี ดี จ�ำกัดของการเพิม่ ขึน้ ของ
อัตราการเข้าสู่แรงงาน จะมาชดเชยการลดลงของประชากร ซึ่งจะ
ท�ำให้จำ� นวนผูใ้ ช้แรงงานจะลดลงอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การท�ำงาน
ของสตรีแต่งงานแล้ว หรือผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นการท�ำงาน Part
time ท�ำให้คา่ เฉลีย่ ของชัว่ โมงท�ำงานต่อคนนัน้ ลดต�ำ่ ลงอย่างต่อเนือ่ ง
จึงท�ำให้ทศวรรษ 2020 แรงงานของญี่ปุ่น (จ�ำนวนผู้ใช้แรงงานคูณ
ด้วยชั่วโมงท�ำงาน) จะมีแนวโน้มลดลงเร็วขึ้น
ในด้านอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) หลังปี 2000
เป็นต้นมา มีคา่ เฉลีย่ การเติบโตปีละ 1% เท่านัน้ แต่ประมาณปี 2030
การลดลงของประชากรท�ำให้ GDP มีการเติบโตที่ 0% อย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ แต่การเติบโต 0% นั้น อาจจะไม่ใช่ปัญหามากนัก เพราะถ้า
สามารถธ�ำรงรักษาขนาดเศรษฐกิจปัจจุบันได้ ในขณะที่ประชากร
ลดลง ก็หมายความว่า ส�ำหรับปัจเจกบุคคลนั้น ความมั่งคั่งก็จะ
เพิ่มขึ้นปีละ 1% ต่อไปได้
ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญในอนาคตที่จะธ�ำรงรักษาการเติบโต
ทางเศรษฐกิจได้ก็คือ ด้านทุน ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องจักร ที่ใช้ในการ
ผลิตหรือรถยนต์โรงงาน กับผลิตภาพการผลิต (ของปัจจัยโดยรวม)
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ประเด็นแรก ทางด้านทุนทีผ่ า่ นมาในอดีต เฉลีย่ เติบโตปีละ 1.4% ใน
ขณะที่ผลิตภาพนั้น มีอัตราการเพิ่มขึ้น เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2000 คือ ปีละ
0.5% ในกรณีนี้ ถึงแม้วา่ การลดลงของแรงงานจะเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อ 1 คน สามารถธ�ำรงรักษาที่ 1% ได้
ก็แสดงว่ายังมีสมรรถนะด้านอุปทานทีม่ ากเพียงพอ ท�ำให้ปญ
ั หาการ
ขาดแคลนแรงงานจะไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจน ในอีกด้านหนึง่ หากว่า
อัตราการเพิ่มขึ้นของทุนนั้น ถ้าต�่ำที่เพียง 1% และอัตราการเพิ่มขึ้น
ของผลิตภาพ ในช่วงที่ผ่านมานั้น ชะงักที่ 0% การลงทุนเครื่องจักร
ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ เพราะนโยบายประหยัดพลังงาน รวมทั้ง
ประชากรลดลง ท�ำให้ชว่ งครึง่ หลังทศวรรษ 2020 จะท�ำให้ปญ
ั หาการ
ขาดแคลนแรงงานมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หากมีปญ
ั หาการขาดแคลนแรงงานขึ้นจริงอย่างที่คาดคะเน
ในกรณีหลัง ช่วงหลังทศวรรษ 2020 คาดว่าจะต้องน�ำเข้าแรงงาน
ต่ า งชาติ เ ข้ า มาจ� ำ นวนมาก และเป็ น ประเด็ น ที่ ต ้ อ งถกเถี ย งกั น
อย่างมาก อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะแม้แต่ในปัจจุบนั ก็เริม่ มีปญ
ั หา
การต่อต้าน หรือกีดกันแรงงานต่างชาติ ขึ้นเรื่อยๆ แล้ว TPA
news

