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Restructure ท่ีหายไปในช่วงภาวะเศรษฐกิจดี เริ่มปรากฏตัวอีก
คร้ังในญ่ีปุ่น ภายในสภาวการณ์ทางธุรกิจที่เลวร้าย หากมอง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของญี่ปุ่นในปัจจุบัน กระแสการลดจ�านวน
พนักงานเร่ิมส่อเค้ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ คนท�างานวัยกลางคน เริ่มที่จะ
ต้องคิด ค�านวณ ผลได้ผลเสียจากการที่ต้อง Early retire แล้ว

บริษัททางด้านเงินทุนหลักทรัพย์ เป็นกรณีแรกๆ ที่ต้อง 
ลดจ�านวนคนลง โดยเร่ิมต้นจากการล้มละลายของบริษัทหลักทรัพย์ 
ยามาอิจิ และการควบรวมของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเคยมีอดีตที่
แสนรุ่งโรจน์ ต่างกับธนาคารซึ่งค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม ท�าให้การลด
จ�านวนพนักงานลงมีน้อยกว่า 

แต่เดมินัน้บรษิทัต่างๆ ถึงแม้ว่า จะมกีารรบัสมคัรการเกษยีณ
ล่วงหน้าด้วยตนเอง แต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนสมัครมากนัก แต่มาปัจจุบัน 
กลับปรากฏว่า เมื่อบริษัทบางแห่งออกนโยบายเกษียณล่วงหน้า จึงมี
คนสมัครมากเป็น 2 เท่า ทั้งนี้เพราะว่า เงื่อนไขเงินชดเชยให้เกษียณ
ล่วงหน้านั้น ไม่เลว ได้ชดเชยสูงสุดเท่ากับเงินเดือน 3 ปี และยังได้
บ�าเหน็จอีก 5 ล้านเยน 

ปรากฏการณ์นี้เริ่มแรงขึ้นตั้งแต่เลห์แมนช็อค ท�าให้บริษัท
ต่างๆ เริม่เคลือ่นไหวในการปลดคนงาน หรอืให้เกษยีณล่วงหน้า แม้แต่
โซนีก็่ตาม ในปี 2012 น้ี ลดจ�านวนพนกังานในประเทศลง 3,000-4,000 
คน หากรวมทั้งในและนอกประเทศ ก็จะมีประมาณ 10,000 คน ส่วน 
NEC นัน้ ธรุกจิมอืถอืไปได้ไม่ค่อยสวย ก็มกีารรบัการเกษียณล่วงหน้า 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวนคน หรือพานาโซนิคเอง ก็จะลดพนักงานลงครึ่ง
หนึง่จาก 7,000 คน ทัง้นี ้เพราะทีวจีอบางท่ีเป็นธุรกิจหลักยังไม่ค่อยดี 

นอกจากนี ้ปรากฏว่ากลุม่เป้าหมายทีใ่ห้เกษยีณล่วงหน้านัน้ 
มีแนวโน้มอายุน้อยลงเรื่อยๆ หลายๆ บริษัท ให้เกษียณล่วงหน้าได้
ตั้งแต่อายุ 40 ปี หรือบางแห่งไม่จ�ากัดอายุอีกด้วย เป็นต้นว่า ฮิตาชิ
สายไฟ รบัตัง้แต่อาย ุ35 ปีขึน้ไป ท�าให้พนกังาน จ�านวน 900 คน หรอื
ประมาณ 6% นั้นได้ลาออกไป หรือ บริษัท เบสท์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ประสบภาวะล�าบากทางธุรกิจก็รับตั้งแต่ อายุ 30 ขึ้นไปเช่นเดียวกัน

แล้วจะไปไหน

Early retire
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ในอนาคตคาดว่า แนวโน้มดังกล่าวจะรุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุก็
คือ ที่ผ่านมาบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีคนมากเกินไปน่ันเอง จากการ
ส�ารวจของรัฐบาลปรากฏว่า ในปี ค.ศ.2011-2012 มีคนตกงานใน
บริษัท (พนักงานส่วนเกิน) มีจ�านวนถึง 4.65 ล้านคน (เดือนกันยายน 
2011) เมือ่เทยีบกบัจ�านวนการจ้างงานของญีปุ่น่ม ี49.18 ล้านคน (ไม่
นับรวมกรรมการบริษัท) แสดงให้เห็นว่า ในจ�านวน 10 คน จะมีคนเกิน
อยู่ 1 คน และจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการจ้างงาน ที่ท�าให้อายุ
เกษยีณสงูขึน้เรือ่ยๆ เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้มคีนส่วนเกนิ จงึต้องมกีาร
ปรับปรุงโครงสร้างบริษัทกันขนานใหญ่ เพราะหากไม่ท�าเช่นนั้นแล้ว
จะต้องจ้างงานคนสูงอายุต่อไปเรื่อยๆ  

อย่างไรกต็าม หนัมาดทูางด้านความคดิความรูส้กึของพนกังาน
บ้างว่าคดิอย่างไรต่อการเกษยีณก่อนก�าหนด จากการส�ารวจในปี ค.ศ.
2011 กับผู้ที่อยู่ในวัย 50 ขึ้นไป ได้รับค�าตอบว่าประมาณครึ่งหนึ่ง 
อยากท�างานจนถึงอายุ 65 ปี ที่คิดว่าอยากจะลาออกจากบริษัทก่อน
อายุ 59 ปี นั้น มีเพียง 1.2% เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับบ�าเหน็จ หรือเงิน
ชดเชยจ�านวนไม่น้อยก็ตาม 

ทีนี้ลองมาดูว่า เมื่อเกษียณก่อนก�าหนด ลาออกจากงานแล้ว 
จะไปท�าอะไรต่อ งานใหม่ก็หาไม่ได้ง่ายนกั บางรายลาออกจากบรษิทั
เทรดดิง้ท่ีมีชือ่เสยีงขนาดใหญ่ กว่าจะหางานได้ใช้เวลาเป็นปีและท�าได้
เพียง 2 ปีก็ต้องเปลี่ยนงาน หนสุดท้ายตกงานไร้ท่ีอยู่อาศัย โดยรวม
แล้ววยักลางคนทีห่างานใหม่ มปีระมาณ 1 ใน 3 ไม่สามารถหางานใหม่
ทีต้่องการได้ในเวลา 1 ปีและยิง่เวลาเนิน่นานออกไป งานยิง่จะหายาก
ขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่แล้ว รายได้ สวัสดิการ เมื่อเทียบกับที่
เก่าแล้ว ลดลงเหลือประมาณ 70% ของรายได้เดิม หรือว่าถ้าอายุเกิน 

55 ปีขึ้นไปแล้ว งานประเภทการจัดการ หางานได้ยากขึ้น (ประเภท
ช่าง ยังจะหางานได้ง่ายกว่า) จะมีเพียงประมาณ 1 ใน 6 เท่านั้นที่มี
รายได้ หรือสวัสดิการดีขึ้น

จากการส�ารวจแล้ว งานใหมท่ีม่โีอกาสได้นัน้ คอื งานทีม่ฝีีมอื 
เช่น เคยเป็นผูเ้ชีย่วชาญการบรหิารการผลติ หรอื ผูจ้ดัการโรงงาน หรอื
คนทีม่คีวามสามารถทางภาษา มวุีฒวิิชาชพีพเิศษ รวมทัง้ผูท้ีส่ามารถ
เดนิทางไปท�างานทีไ่หน (หรอืต่างประเทศได้) หากดงูานทีห่าได้เทยีบ
ตามอายแุล้ว ผูท้ีม่อีาย ุ55 ปีขึน้ไป งานทีจ่ะหาได้ง่าย คอื งานท�าความ
สะอาด  งานจิปาถะ หรืองานดูแลอาคาร เป็นต้น

อาจจะมีโอกาสได้ท�าธุรกิจของตนเอง แต่จากการส�ารวจ
ปรากฏว่า เริม่กิจการแล้วม ี50% จะเลิกกิจการภายใน 1 ปี ทัง้นีเ้พราะ
ผูเ้กษยีณก่อนก�าหนด มกัจะมัน่ใจและฝันหวานว่าธรุกิจคงไปได้ง่ายๆ 
นั่นเอง

อาจจะมีบางราย ได้เงินบ�าเหน็จ บ�านาญแล้ว ย้ายไปอยู่ต่าง
ประเทศโดยทีค่ดิว่า จะอยูอ่ย่างสบาย เพราะค่าครองชพีนัน้ถกู แต่พอ
อยู่เข้าจริงๆ ก็ไม่ใช่ถูกนัก เพราะต้องอยู่ในที่ๆ สะดวก สบายและ
ปลอดภัย มาตรฐานค่าครองชีพจึงสูงขึ้น ไม่เหมือนกับคนในท้องถิ่น
นั้นๆ

เกษยีณก่อนอายนุัน้ ในด้านหนึง่ ได้รบับ�าเหนจ็บ�านาญไม่น้อย 
เพยีงพอทีจ่ะอยูไ่ด้สบายพกัใหญ่ๆ แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า จะหางาน
ใหม่ได้ง่ายๆ ยิ่งในญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ไม่นิยมการเปลี่ยนงาน หรือ
การรบัคนเข้าท�างานกลางคนั ยิง่มคีวามยากล�าบาก ชวีติหลงัเกษยีณ
ก่อนอายนุัน้ จงึไม่สดใสเหมอืนคาด ดังนัน้ หลายๆ คนจงึยงัลงัเลและ
คนทีต้่องลาออกก่อน อาจจะเพราะไม่มทีางเลอืกกไ็ด้
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