
1. ภาพรวม นโยบายเศรษฐกิจของ

 รัฐบาลนายอาเบะ

รัฐบำลนำยอำเบะมีนโยบำยเศรษฐกิจ อันประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ส�ำคัญอยู่สำมด้ำน อันได้แก่ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเงิน 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคลัง และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ นำยอำเบะได้ขยำยควำมถึงยุทธศำสตร์ซึ่งมีควำมส�ำคัญ
ที่สุด คือ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ เมื่อกลำงปีที่ 
ผ่ำนมำ เขำกล่ำวว่ำ หน้ำที่ส�ำคัญของรัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของตน ก็
คือต้องปลดปล่อยญี่ปุ่นจำกสภำพเศรษฐกิจเงินฝืด (deflation) และ
ภำวะที่ชำวญี่ปุ่นเริ่มท้อถอยขำดควำมเชื่อมั่นในตนเอง อันเนื่องจำก
สภำวะเศรษฐกิจดังกล่ำว

นโยบำยด้ำนกำรเงินกำรคลังของนำยอำเบะ เริ่มแสดงผล 
ออกมำ ตั้งแต่กำรท�ำให้ค่ำเงินเยนอ่อนตัวลง เพื่อสนับสนุนให้
อุตสำหกรรมส่งออก สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้ ในด้ำนกลับกัน 
กำรขยับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจญี่ปุ่น เริ่มสร้ำงควำมม่ันใจให้กับนัก
ลงทุนต่ำงประเทศ ส่งผลให้ตลำดหุ้นของญี่ปุ่นกลับมำคึกคักใหม่อีก
ครั้ง สิ่งนี้ส่งผลให้ญี่ปุ่น สำมำรถดึงดูดเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศเข้ำ
มำได้มำกขึ้น

ในบทควำมน้ี จะน�ำแนวคิดส�ำคัญของยุทธศำสตร์ด้ำน 
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยส�ำคัญที่สุดของรัฐบำล 
นำยอำเบะมำกล่ำวถึง

ในยุทธศำสตร์ด้ำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ดังกล่ำว นำย
อำเบะ นำยกฯ ญี่ปุ่นได้กล่ำวถึงกลยุทธ์ส�ำคัญอันได้แก่
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ผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

●	 กำรขับเคลื่อนกำรส่งออก: Japan is back
●	 กำรส่งเสริม และกระตุ้นกำรลงทุนภำยในประเทศขนำน

ใหญ่
●	 กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำภำยในประเทศ
●	 กำรพัฒนำภำคเกษตรเพื่อกำรส่งออก
●	 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ
อำจกล่ำวได้ว่ำ ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ

สองส่วน คือ
●	 ส่วนหนึง่ มุง่ดงึเงนิตรำต่ำงประเทศเข้ำประเทศญีปุ่น่ เพือ่

กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรำยได้ประชำชำติ และเพื่อรองรับกำรลงทุน
ใหม่ๆ

●	 อกีส่วนหนึง่ เพือ่สร้ำงเสรมิขดีควำมสำมำรถของญ่ีปุ่น ใน
กำรกลับมำแข่งขันระดับสำกลอีกครั้งหนึ่ง

2. การขับเคลื่อนการส่งออก Japan is back

นำยอำเบะ ได้เท้ำควำมถึงอดีต ขณะที่นำยอิเคดะ นำยกฯ 
ญีปุ่น่สมยันัน้ เดนิทำงเยีย่มเยอืนยโุรปในปี 1962 ภำระกจิในระหว่ำง
เดินทำงของนำยกฯ อิเคดะท�ำให้เขำได้รับกำรขนำนนำมต่อมำจำก
ประธำนำธิบดีเดอโกลว่ำ เขำเป็นเซลส์แมนของวิทยุทรำนซิสเตอร์ 
(ญี่ปุ ่น) ผลจำกกำรเดินทำงต่ำงประเทศครั้งนั้น ช่วยผลักดันให้
ผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมของญีปุ่น่ เป็นทีรู่จ้กักว้ำงขวำงทัว่โลก นำยอำ
เบะประเมินว่ำ นำยกฯ อิเคดะได้ช่วยผลักดันให้อุตสำหกรรมเครื่อง
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ก�าลังจะตืน่: Is Japan Back ?



●	 สำขำทำง ด้ำนกำรแพทย์
●	 สำขำทำง ด้ำนเกษตร
●	 สำขำทำง ด้ำนอวกำศ
●	 อืน่ๆ เช่น กำรป้องกนัสำธำรณะภยั กำรพฒันำเมอืงสเีขยีว 

ระบบรำงควำมเร็วสูง เป็นต้น 

ทั้งนี้ โดยรัฐบำลญี่ปุ่นมีแนวคิด ที่จะผลักดันและด�ำเนินกำร 
ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำของโครงกำร กล่ำวคือ ตั้งแต่
กำรจัดหำเงินกู้ กำรพัฒนำโครงกำร กำรก่อสร้ำงโครงกำร ไปจนถึง
กำรด�ำเนินกำรหรือบ�ำรุงรักษำ เป็นต้น

นำยอำเบะตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำ โดยผ่ำนกระบวนกำร top sale 
ดังกล่ำว ยอดกำรส่งออกด้ำนโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเหล่ำนี้ ซ่ึง 
ในปี 2013 มีมูลค่ำประมำณ10 ล้ำนล้ำนเยน จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเป็น
สำมเท่ำในปี 2020 โดยมีมูลค่ำ 30 ล้ำนล้ำนเยน

3. การส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนภายใน

 ประเทศขนานใหญ่

รัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของนำยอำเบะมองว่ำ กำรที่ญี่ปุ่นจะ
สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลกนั้น ปัจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งคือ 
เพิม่กำรลงทนุในเครือ่งจกัรทำงกำรผลติภำยในประเทศอย่ำงเพยีงพอ 
เพื่อปรับเปลี่ยนสำยกำรผลิตให้เกิดประสิทธิภำพ รวมถึงกำรริเริ่ม
อุตสำหกรรมใหม่ๆ

นำยอำเบะได้ยกตัวเลขกำรลงทุนของภำคเอกชนญี่ปุ่นในปี 
2012 ที่มีมูลค่ำประมำณ 63 ล้ำนล้ำนเยน ซึ่งยังต�่ำกว่ำตัวเลข
กำรลงทุน ก่อนเกิดสภำวะวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ (จำกกรณีของ
บริษัท ลีแมนบรำเธอร์) ถึงร้อยละสิบ ด้วยเหตุนี้นโยบำยส�ำคัญ
ประกำรหนึ่งของรัฐบำลญี่ปุ่น จึงเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อ
กระตุ้นให้ภำคเอกชนมีกำรลงทุนใหม่ๆ

นำยอำเบะได้ยกตวัอย่ำงกรณอีตุสำหกรรมสำรกึง่ตวัน�ำ 
ซึ่งในช่วงทศวรรษ 1980 นั้น ญี่ปุ่นครอบครองตลำดส�ำคัญใน
อุตสำห-กรรมนี้ได้แทบทั้งหมด แต่มำในปี 2002 อุตสำหกรรม
สำรกึ่งตัวน�ำของญี่ปุ ่นบำงส่วน ถูกบริษัทซัมซุงแซงหน้ำไป 
ส�ำหรับเหตุผลจำกกำรวิเครำะห์ของทำงรัฐบำลญี่ปุ่น พบว่ำน่ำ
จะเป็นจำกปัจจยักำรลงทนุใหม่ๆ ทัง้นี ้เมือ่ดูตัวเลขสำมปีนบัจำก
ปี 1999 จะพบว่ำ บริษัทซัมซุงมีกำรลงทุนในเครื่องจักรทำงกำร
ผลิต มำกเป็นถึงสำมเท่ำของกำรลงทุนของภำคเอกชนญ่ีปุ่นใน
อุตสำหกรรมนี้

ใช้ไฟฟ้ำของญี่ปุ่น กลำยมำเป็นอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำของโลก
ไป ผลทีต่ดิตำมมำคอื เกดิกำรลงทนุใหม่ๆ ตดิตำมมำมำกมำย น�ำพำ
ญี่ปุ่นไปสู่มหำอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจ และยักษ์ใหญ่ทำงอุตสำหกรรม
ในเวลำต่อมำ

กำรด�ำเนินกำรของนำยอำเบะ จึงพยำยำมเดินตำมแนวคิด
นัน้ นำยอำเบะเรยีกว่ำกลยทุธ์ top sale คอืกำรพยำยำมท�ำกำรตลำด
โดยผ่ำนผู้บริหำรระดับสูงของประเทศ ร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงของ
ภำคเอกชน ในเอกสำรทีก่ล่ำวถงึเรือ่งยทุธศำสตร์กำรส่งออกโครงสร้ำง
พืน้ฐำนไปต่ำงประเทศ ซึง่ผ่ำนกำรรบัรองจำกทีป่ระชมุครม.ของญีปุ่น่ 
เมือ่เดอืนพฤษภำคม 2013 ทีผ่่ำนมำนัน้ ได้มกีำรกล่ำวถึงรำยละเอยีด
ต่ำงๆ ซึ่งน่ำสนใจ

กลไกในกำรขบัเคลือ่นกำรส่งออก จะท�ำผ่ำนสิง่ทีเ่รยีกว่ำ top 
sale ดังกล่ำวแล้ว โดยผนวกกับกลไกอื่นๆ ของภำครัฐ อำทิ 

คู ่ขนำนไปกับควำมช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ เช่นกำรให้ 
ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนคิ เพือ่ปทูำงไปสูก่ำรขำยโครงกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนขนำดใหญ่

●	 ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำ ที่สำมำรถเชื่อมโยงไป 
สู่โครงกำรขนำดใหญ่ 

●	 ผ่ำนโครงกำรเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ
●	 ผ่ำนสถำบันทำงกำรเงินอื่นๆ ของภำครัฐ เป็นต้น

ในเอกสำรดังกล่ำว ได้ระบุกลุ่มสำขำ ซึ่งเชื่อว่ำญี่ปุ่นมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และมีควำมเป็นเลิศทำงเทคนิค อำทิ

ต่อฉบับหน้าอ่าน
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