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ญี่ปุ่นจะชนะ
ต่อไปได้อย่างไร

ญี่
ปุ่นทั้งล่าช้าในการด�าเนินกลยุทธ์ FTA ทั้งยังประสบปัญหา 
ความเสียเปรียบเรื่องภาษีนิติบุคคลและต้นทุน ในขณะ

เดียวกัน ในประเทศต่างๆ ในเอเซีย ค่าจ้างแรงงานก็ก�าลังขึ้นสูงอย่าง
ต่อเนือ่ง ท�าให้ความได้เปรยีบในฐานะเป็นฐานการผลติเริม่ลดน้อยลง 
ดังนั้น ถ้าสามารถสร้างความเท่าเทียมในเงื่อนไขด้านต่างๆ แล้ว ใน
การแข่งขันทางด้านท�าเลที่ตั้งก็ยังพอสู้กับประเทศเอเชียอื่นๆ ได้

โตโยต้า ในต้นปีท่ีผ่านมาได้ลดราคาขาย แคมรีรุ่นใหม่ทีเ่กาหลี 
ด้วยราคาที่น่าตกใจ คือ ถ้าเป็นรถเบนซิน ก็จะมีราคา 33.9 ล้านวอน 
(2.35 ล้านเยน หรือประมาณ 9.4 แสนบาท) ลดต�่าลงจากรุ่นเดิมถึง 1 

ล้านวอน ในขณะที่ ไฮบริดจ์ ตั้งราคาที่ 42.9 ล้านวอน (ประมาณ 
3 ล้านเยน หรือ 1.2 ล้านบาท) สาเหตุหนึ่งที่ด�าเนินกลยุทธ์ราคานี้ก็
เพราะ FTA ระหว่าง สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ จะเริ่มในปีนี้นั่นเอง 
ซึ่งท�าให้เกาหลีใต้ลดอัตราภาษีน�าเข้าจากสหรัฐฯ จาก 8% เหลือ 
4% และอีก 5 ปีข้างหน้า จะไม่มีภาษีศุลกากรอีก จากสาเหตุนี้ ท�าให้
โตโยต้าเปลี่ยนแนวทางการส่งสินค้าจากญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้ เป็นการ
ส่งจากสหรัฐฯ แทน FTA ท�าให้โตโยต้าต้องเร่งค้นหาแหล่งผลิตที่
เหมาะสมที่สุดให้ได้

จากรายงานของ JETRO ญี่ปุ่น ได้กล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นใน
เกาหลีใต้ เริ่มที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่าย FTA บ้างแล้ว ในขณะที่ 
ค่ายรถยนต์เกาหลีใต้ เช่น ฮุนได ก็ส่งวัสดุชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตใน
ประเทศไปให้บริษัทชิ้นส่วนที่ยุโรป แล้วส่งเป็นสินค้ากลับมาให้ฮุนได 
เป็นการรักษาเงินวอนให้ต�่าอยู่ พร้อมกับใช้ประโยชน์ FTA ให้ได ้
มากที่สุด
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ทางด้านประเทศไทยในต้นปีทีผ่่านมา กม็กีารปรบัค่าแรงงาน
ขั้นต�่าจากเดิม เป็นวันละ 300 บาท ท�าให้ค่าแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% 
โดยที่รัฐบาลยอมลดภาษีนิติบุคคลให้เหลือ 23% จึงพอจะสมดุลได้
และเป็นที่คาดว่า ภายในปี 2013 อาจจะลดภาษีลงเหลือ 20% ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าอัตราภาษีนิติบุคคล ในประเทศเอเซียท้ังหลาย จะคงอยู่
ประมาณ 25% (ไทย 23% มาเลย์เซยี 25% อนิโนนเีซยี 25% ฟิลปิปินส์ 
30% เวยีดนาม 25%) อย่างไรกต็าม ไทยนัน้ ถงึแม้จะให้สทิธทิางด้าน
ภาษี แต่กม็เีงือ่นไขจ�ากดัการจา้งคนต่างชาต ิโดยต้องเป็นแรงงานทีม่ี
ทกัษะ หรือผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้ เพือ่ป้องกันการไหลเข้าของแรงงานต่าง
ชาตทิีไ่ร้ฝีมอืมากจนเกนิไป เป็นแนวนโยบายอกีด้านหนึง่ทีถ่งึแม้ท�าให้ 
การลงทุนจากต่างประเทศจะชะงักบ้างเล็กน้อย แต่ก็เป็นการส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสูง

บริษัทธุรกิจจะต้องมีตลาด พร้อมกับขยายตัวการผลิตไปสู่
ประเทศ หรือภูมิภาคที่มีความเหมาะสมที่สุด ส�าหรับญี่ปุ่นก็เช่นกัน ที่
จะต้องสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้านท�าเลทีต่ัง้ การลดระดบั
ค่าจ้างของญี่ปุ่นนั้น เป็นเรื่องที่ยากอย่างมากและในขณะเดียวกัน 
ค่าแรงงานในจีน หรือ เอเซียอาคเนย์ ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความได้
เปรียบในด้านต้นทุนในเอเซียเริ่มจะลดน้อยลงเรื่อยๆ

นโยบายภายในประเทศยงัคงไม่อาจช่วยให้ฟ้ืนตวัได้ จากการ
ส�ารวจของกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า ในปี 2011 โรงงาน
ในประเทศ มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นที่ 1021 เฮกเตอร์ (1 เฮกเตอร์เท่ากับ 
1 หมื่นตารางเมตร) ลดลงอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน โดยในปี 2007 เป็น
ปีที่สูงสุดที่ 2741 เฮกเตอร์ หรือลดลงเหลือเพียง 40% เท่านั้น ในขณะ
นั้น อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เท่ากับ 110 เยน ท�าให้

อตุสาหกรรมในประเทศมกีารฟ้ืนตวัได้ เป็นเหตหุนึง่ทีม่กีารเพ่ิมขึน้ของ
พื้นที่โรงงานที่ท�าการผลิต แต่ก็มีมุมมองว่า การเพิ่มลดนั้นขึ้นอยู่กับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หา
ได้มาจากนโยบายภาครัฐโดยตรงแต่อย่างไร ซึ่งต่างกับเกาหลีใต้ที่ได้
ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐอย่างมาก

ในอีกด้านหนึ่ง ภาษีนิติบุคคลของจีน เกาหลีใต้ หรือเอเซีย
อาคเนย์นั้น ต�่ากว่าของญี่ปุ่น ประมาณ 10% จึงเป็นประโยชน์ส�าหรับ
บรษิทัทีเ่ข้าไปลงทนุ ส�าหรบัญีปุ่น่เองกเ็ริม่ทีจ่ะมกีารปรบัลดอตัราภาษี
นิติบุคคลบ้างแล้ว แต่ก็คงยากที่ท�าจะให้เงื่อนไขการแข่งขันนั้น มี
ความเสมอภาคกัน อย่างไรก็ตาม ในญี่ปุ่นเองก็ยังมีช่องทางการลด
ต้นทนุทางด้านไฟฟ้า หรอืท่าเรอืทีเ่ป็นโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐาน
ได้ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถสรุปว่าญี่ปุ่นไม่สามารถแข่งขันด้านท�าเลที่
ตั้งได้แล้ว 

พดูถงึขดีความสามารถในการแข่งขนัแล้ว ลองมาดวู่าปัจจุบัน
บริษัทญี่ปุ่นจากการจัดอันดับทางด้านมูลค่าหุ้นในตลาดในเอเชียจะ
เห็นได้ว่าใน 10 อันดับ มีญี่ปุ่นเพียง 2 อันดับเท่านั้น ที่เหลือเป็นของ
ฮ่องกง 6 บริษัท ของเกาหลีใต้ 1 บริษัทและไต้หวัน 1 บริษัท อันดับ 1 
เป็นของบริษัทพลังงานของฮ่องกง (ถือหุ้นโดยรัฐบาลเกือบทั้งหมด) 
ซมัซงุของเกาหลีใต้อยู่อันดับที ่3 โดยมโีตโยต้าอยู่อันดับที ่4 และ NTT 
Docomo อยู่อันดับที่ 10 ภายใน 20 อันดับก็มี ฮอนด้า อันดับที่ 11 
แคนนอน อันดับที่ 12 NTT อันดับที่ 13 Japan Tobacco อันดับที่ 15 
และนสิสนัอนัดับที ่18 (ของไทยอนัดับทีส่งูสดุคือ ปตท. ในอนัดบัที ่36 
ปตท. ผส. อันดับที่ 69 และ AIS อันดับที่ 82)

ข้อมูลข้างบนอาจจะแสดงถึงว่า นอกจากบริษัทรถยนต์ หรือ
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ แล้วบริษัทประเภทอื่นๆ ก็เอาชนะในระดับโลก
ค่อนข้างยาก อย่างไรกต็ามแต่ในตลาดเอเชยีกย็งัพอทีจ่ะมโีอกาสชนะ
ได้ เพราะเทียบกับคู่แข่งจากอเมริกา ยุโรป แล้ว ยังได้เปรียบมากกว่า
ในด้านท�าเลที่ตั้ง หรือวัฒนธรรมและโดยเฉพาะในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ตลาดเอเซียมีแนวโน้มที่จะเติบใหญ่อย่างแน่นอน การสร้างความได้
เปรียบไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง
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