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คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

orbusiness@hotmail.com

มี
รายงานจากกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เกี่ยว
กับการลงทุนของอุตสาหกรรมญี่ปุ ่นในระยะใกล้ๆ นี้ว ่า 

อตุสาหกรรมญีปุ่น่โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการผลติเครือ่งไฟฟ้า มีการ
ลงทนุน้อยลงไปอย่างมาก ดงันัน้ การทีอ่ตุสาหกรรมญีปุ่น่จะสามารถ
เอาชนะคู่แข่งในระดับโลกได้นั้น สิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งยวด คือ การ
ลงทนุในปรมิาณทีจ่�าเป็นและในเวลาทีจ่�าเป็น การทีญ่ีปุ่น่ต้องพ่ายแพ้ 
แก่ซมัซงุของเกาหลีใต้อย่างราบคาบ ทัง้ในเรือ่งเซมคิอนดักเตอร์ หรอื
จอภาพคริสตัลก็มีสาเหตุการลงทุนที่น้อยเกินไปนั่นเอง เบื้องหลัง 
ก็คือในขณะที่ญี่ปุ ่นยังเป็นผู ้น�าตลาดอยู่นั้น ในขั้นตอนการผลิต
แบบ Mass production มีการลงทุนน้อยเกินไปและยังลงทุนไม่ตรง
กับโอกาสอันควรอีกด้วย จึงท�าให้ต้องพ่ายแพ้แก่อุตสาหกรรมของ
เกาหลีใต้ในเรื่องต้นทุน

ในขณะเดียวกันภาครัฐของญี่ปุ่นโดยกระทรวงการคลัง ถึง
แม้ว่าจะได้เตรียมงบประมาณส�าหรับสนับสนุนไว้ถึง 3 หม่ืนล้าน
เยนก็ตาม ภาคธุรกิจญี่ปุ่นถึงแม้ปากจะบอกว่ามีความสนใจ แต่ก็ไม่
ได้มีทีท่าว่าจะท�าอย่างจริงจังมากนัก ซึ่งสร้างความประหลาดใจแก่
ภาครัฐอย่างมาก เมื่อท�าการส�ารวจก็พบว่าไม่ได้มีการลงทุนในเวลา
ที่มีโอกาสเหมาะสมนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถแข่งขัน
เรื่องต้นทุนกับอุตสาหกรรมต่างประเทศ รวมทั้งเกาหลีใต้ได้ ถึงแม้ว่า
บริษัทญี่ปุ่นจะบอกว่าจะขอแข่งขันเรื่อง Value added ไม่ขอแข่งขัน
เรื่องของราคา แต่แท้จริงแล้ว ในการแข่งขันที่แท้จริงจะหลีกหนีการ
แข่งขันด้วยราคาก็คงไม่พ้น 

ในยคุทีม่กีารเตบิโตในระดบัสงู ธรุกจิอตุสาหกรรม ลงทนุโดย
อาศัยเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนสิทธิ
ประโยชน์อยู่ด้านหลัง แต่ปัจจุบันบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ส่วน
ใหญ่ บริหารโดยไม่ต้องมีเงินกู้และจากการส�ารวจของธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นพบว่า บริษัทเอกชน (ยกเว้นสถาบันการเงิน) มีเงินสดสะสมอยู่
ถึงกว่า 200 ล้านล้านเยน แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีการลงทุนที่ต�่า ทั้งนี้ 
เพราะการเน้นผลลัพธ์ทางการเงินที่มากเกินไป ท�าให้ไม่ลงทุน เพราะ
หากลงทนุมาก แล้วในปีถดัไปค่าเสือ่มราคาจากการลงทนุในปีนีก้จ็ะ
เพิ่มขึ้นสูง ท�าให้ก�าไรลดลง หรืออาจจะท�าให้เกิดการขาดทุนได้ ซ่ึง 
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ผู้บริหารที่ต้องการเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ ก็คงไม่อยากจะแสดงการ
ขาดทุนให้เห็นในงบก�าไรขาดทุน

ญ่ีปุ่นคงไม่อยากจะเดินซ�้ารอยเดิมจากการพ่ายแพ้ในธุรกิจ 
เซมิคอนดักเตอร์ หรือจอคริสตัล จะพ่ายแพ้ในเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียม 
ออิอน ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรอื LED สขีาว ทีญ่ีปุ่น่มเีทคโนโลยนี�าหน้า
อยู่ ดังนั้น หากไม่มีการลงทุนในอย่างเหมาะสมใน 2-3 ปีนี้ ในขณะที่
ประเทศอื่นๆ ก็ก�าลังเร่งสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่
นี้อย่างเร่งรีบและจริงจัง  แม้แต่สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโอบามา 
ก็ประกาศสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% ส�าหรับบริษัทที่ลงทุนในพื้นที่ 
เป้าหมาย ส�าหรับการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีประมาณ 30 บริษัทอยู่ 
ในเป้าหมาย มีงบประมาณ 1.9 แสนล้านเยน เช่น บริษัท คอมแพ็ค 
เพาเวอร์ (บริษัทลูกของ LG chemical ของเกาหลีใต้) ได้รับงบช่วย
เหลือ 150 ล้านดอลล่าร์ หรือบริษัทโตดะ ที่ผลิตขั้วบวกของแบตเตอรี่
ก็ยังได้รับงบช่วยเหลือ 35 ล้านดอลล่าร์ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังให้การ
ส่งเสริมการสร้างโรงงานใหม่ หรือเพิ่มเติม ส�าหรับการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับ Green energy เช่น  EV, LED หรือพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
โดยให้สิทธิหักภาษีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ 30% ซึ่งจะมี 183 
โครงการใน 43 รัฐ ส่วนเกาหลีใต้น้ันก็ประกาศแผนระยะยาวส�าหรับ
อตุสาหกรรมแบตเตอรี ่โดยในปี 2020 จะมส่ีวนแบ่งตลาดของแบตเตอรี่
ที่ 50% ดังนั้น ทั้งภาครัฐและธุรกิจจะประสานกันลงทุนขนาดใหญ่ถึง 
1 ล้าน 1 แสนล้านเยน หากดูจากตัวเลขของประเทศคู่แข่งแล้ว  
จะเหน็ว่าระบบงบประมาณสนบัสนนุของญีปุ่น่นัน้ ด้อยไปอย่างมาก ใน
ปี 2010 สามารถขยายงบประมาณสนับสนุนให้ได้เพียง 1.1 แสนล้าน- 
เยน ซึ่งคงจะเป็นตัวดึงให้เกิดการลงทุนได้มากกว่า 3.3 แสนล้านเยน 
ในปี 2011 นี้ น่าจะมีงบประมาณสนับสนุนได้อีก 3 หมื่นล้านเยนและ
หากได้ผลที่ดีก็คงจะมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นได้ในปีต่อๆ ไป 

งบประม�ณสนับสนุนเหมือนหยดนำ้�ในทะเลทร�ย

ถึงแม้ว่าทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจของญี่ปุ่นจะพยายามขนาดนี้  
ก็ยังอาจจะช้าไปแล้วก็ได้ แม้แต่ซันโยซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีส่วนแบ่งสูงสุด
ในโลก ของตลาดแบตเตอรี่ลีเธียม อิออน ก็ยังมองว่างบประมาณ 1.1  

แสนล้านเยนนี ้อาจจะสร้างแรงบนัดาลใจอะไรบางอย่างได้บ้าง แต่เม็ด
เงินก็ยังน้อยเหมือนหยดน�้าในทะเลทราย เพราะตลาดในต่างประเทศ
โดยรวมแล้ว แบตเตอรี่ลิเธียม อิออน ที่ใช้ส�าหรับโน๊ตบุ๊ค หรือมือถือ 
ได้ถูกซัมซุงแย่งแชร์อันดับหนึ่งไปเสียแล้วและคงยากที่จะยับยั้งความ
แรงของซมัซงุได้ เพราะราคาของซมัซงุ นัน้สามารถหัน่มาได้เหลอืเพยีง
ครึง่เดียวของซนัโย ภาครฐัญีปุ่น่จงึถกูวิจารณ์ว่ามาช้าเกนิไป 5 ปี ถ้าให้
เงนิงบประมาณสนบัสนนุเมือ่ 5 ปีก่อน นอกจากนีก้ล่าวกนัว่า เกาหลใีต้
ได้เปรียบกว่า เพราะรัฐบาลให้การสนับสนุน ซัมซุง และ LG ยักษ์ใหญ่ 
ทั้ง 2 รายอย่างจริงจังและเงินวอนเมื่อเทียบกับดอลล่าร์แล้ว ถูกลง
ถึง 40% ในขณะที่เงินเยนเมื่อเทียบกับดอลล่าร์แล้ว สูงขึ้นถึง 20% 
นอกจากเรือ่งอตัราแลกเปล่ียนแล้ว ค่าจ้างของญีปุ่น่ยังสูงกว่าเกาหลใีต้
อกีด้วย ในขณะทีอ่ตัราภาษนีติิบคุคลนัน้ ญีปุ่น่ต้องเสยีถึง 40% ในขณะ
ที่เกาหลีใต้เสียเพียง 24% เท่านั้น

ในปัจจุบันนี้ ต้องบอกว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตญ่ีปุ่นตก
อยู่ในภาวะคับขันอย่างมาก จ�านวนผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต เป็นปัจจัยส�าคัญในการดึงฉุดเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่ทว่าหลัง
ฟองสบู่แตกในช่วงปี 1990 ผู้ใช้แรงงานในภาคการผลิตลดลงถึง 4 
ล้านคน รวมทั้งค่าเงินเยนแข็งค่าอย่างไม่หยุดยั้ง ท�าให้ต้องย้ายฐาน
การผลิตไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ยิ่งท�าให้การจ้าง
งานภายในประเทศลดน้อยลง รัฐบาลเองก็พยายามวาง “กลยุทธ์การ
เติบโตใหม่” เพื่อกู้สถานการณ์ แต่ปัญหา คือ ขนาดและความรวดเร็ว 
ส่ิงทีต้่องท�าอย่างรบีเร่ง คือ การท�าเพือ่อยู่รอดในการแข่งขนับนเวทโีลก
ที่ดุเดือด เข้มข้น นั่นคือการผลักดันส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
และน�าหน้าของญีปุ่น่ให้มากย่ิงๆ ขึน้ เพือ่สร้างฐานการพฒันาและการ
ผลติภายในประเทศให้มากและแขง็แกร่งยิง่ขึน้ มกีารจ้างงานเพิม่มาก
ขึ้น มิฉะนั้น ญี่ปุ่นคงจะหมดอนาคต สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ การลดภาระ
ทางด้านภาษีนิติบุคคล เพื่อผ่อนคลายให้แข่งขันในระดับโลกได้ต่อไป
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