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ของจริงหรือไฟไหม้ฟาง

Abenomics

เมื่อ
กล่ำวถึงค�ำว่ำ Aben-
omics แล้ว หลำยๆ 

คนอำจจะยงัไม่คุน้เคย ค�ำๆ นี ้เป็น
ค�ำที่มำจำก Abe (นายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่นปัจจุบัน) กับค�ำว่ำ Econo-
mics นั่นคือ นโยบายเศรษฐกิจของ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ ่นปัจจุบัน เป็นที่
จับตำดูว ่ำ จะเป็นของจริงที่จะท�ำให้
เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นฟื้นตัวอย่ำงจริงจังหรือ
เพียงแค่เป็นสโลแกนทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้ง
แล้วมอดไปเป็นไฟไหม้ฟำง

กป็รำกฏว่ำผลลพัธ์หนึง่ทีเ่กดิขึน้กค็อื เงนิเยนอ่อนตวัลงอย่ำง
รวดเร็ว จำกประมำณ 80 เยน เป็น 95 เยน สร้ำงควำมตื่นเต้นให้แก่
ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบักำรส่งออกอย่ำงมำก (แต่กม็ผีลกระทบต่อผูน้�ำเข้ำ
เช่นเดยีวกนั) แนวนโยบำยหลกัของ Abenomics นี ้เรยีกกนัว่ำ Three 
arrows (ลูกดอก 3 ดอก) ได้แก่ 1. นโยบำยทำงกำรเงิน (Monetary 
expansion) 2. นโยบำยทำงกำรคลงั (Fiscal flexibility) และ 3. กลยทุธ์
กำรเจริญเติบโต (Growth strategy)

นโยบายทางการเงนินัน้ ประกอบด้วย 1. กำรก�ำหนดเป้ำหมำย
เงินเฟ้อ (Inflation) ที่ 2% 2. กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินอย่ำง 
ต่อเนือ่ง 3. จดัตัง้กองทนุลงทนุในพนัธบตัรต่ำงประเทศ โดยกำรลงทนุ
ร่วมระหว่ำงภำครัฐกบัเอกชน เป้ำหมำยของนโยบำยกำรเงนินี ้คอื กำร
ผลกัดนัให้เงนิเยนอ่อนตวัต่อไปเรือ่ยๆ ท�ำให้อตัรำเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ รวม
ทั้งกำรควบคุมกำรเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยำว ส่งผลให้รำคำ
หุ้นสูงขึ้นได้

ส่วนนโยบายการคลังนั้น ประกอบด้วย 1. กำรสร้ำงควำม
แข็งแกร่งให้กับโครงกำรสำธำรณะประโยชน์ที่ส่งผลลัพธ์ในทันที เช่น 
กำรฟื้นฟูภัยธรรมชำติ 2. ฟื้นฟูโครงสร้ำงสำธำรณะ (Infrastructure) 
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และกำรป้องกันสำธำรณภัย ที่มีควำมหวังในอนำคต โครงกำรเหล่ำ
นี้สร้ำงให้เกิดกำรลงทุนสำธำรณะเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งท�ำให้อุปสงค์
เพิ่มสูงขึ้นได้   นอกจำกนี้ ยังมีแนวนโยบำยขึ้นภำษีบริโภค (คล้ำยกับ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ซึ่งจะช่วยให้ฐำนะกำรคลังมีควำมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
ชดเชยกับกำรลงทุนที่ต้องเพิ่มขึ้น   

ทางด้านกลยุทธ์การเจริญเติบโตน้ัน ประกอบด้วย 1. กำร 
ส่งเสริมกำรบุกเบิกสำขำที่จะเจริญเติบโตใหม่ๆ  2. กำรผ่อนปรน 
กฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อให้มีกำรลงทุนทำงด้ำนนวตกรรมเพิ่มมำกขึ้น 
และ 3. กำรเข้ำร่วม TPP (Tran Pacific Partnership) อย่ำงจริงจัง 
กลยุทธ์นี้ท�ำให้เกิดกำรเติบโตของบริษัทธุรกิจในอนำคต รวมทั้งกำร
เสริมสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ๆ และยังมีผลท�ำให้กำรส่งออกขยำยตัว
ขึ้น 

จากนโยบาย Three Arrows นี ้ท�ำให้เกดิวฐัจกัรทำงเศรษฐกิจ 
และธรุกจิขึน้ใหม่ เกดิกำรบรโิภคมำกขึน้ นัน่คอื มอีปุสงค์ (demand) 
ทีส่งูขึน้ จำกนัน้กจ็ะส่งผลให้มีกำรลงทุนต่ำงๆ เพิม่มำกขึน้ ผลของกำร
ลงทุนท�ำให้มีกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น เม่ือมีกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้
ธุรกิจอุตสำหกรรมมีก�ำไรมำกขึ้น ส่งผลให้ค่ำจ้ำงแรงงำนเพิ่มขึ้น 
แล้วก็ย้อนกลับไปสู่กำรบริโภคที่มำกขึ้น วัฏจักรที่ว่ำนี้จะท�ำให้ญี่ปุ่น 
หลุดพ้นจำกภำวะเงินฝืดที่เป็นมำเวลำนำนได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ก็มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำ กรณี Abenomics 
ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหวงั จะเกิดอะไรขึน้บ้ำง นัน่คอื ท�ำให้เงนิเยนอ่อน
ตวัในแนวโน้มทีไ่ม่ด ีท�ำให้สินค้ำน�ำเข้ำมรีำคำสูงขึน้ ในขณะเดยีวกนั 
กำรเข้ำซือ้พนัธบตัรท�ำให้ต้องใช้เงนิจ�ำนวนมำก หำกพนัธบตัรขำยไม่
ออก ก็ท�ำให้รำคำตกต�่ำ ในขณะเดียวกันกำรขึ้นภำษีบริโภคก็ไม่
สำมำรถท�ำได้ง่ำยๆ ในระยะเวลำทีเ่รว็นัก ในอีกด้ำนหนึง่หำกกลยทุธ์
กำรเจริญเติบโตไม่สำมำรถปฏิบัติได้จริง มีแต่ค�ำพูด รวมทั้งกำร
ยดืหยุน่กฎระเบยีบเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ท�ำให้เกดิภำวะสญุญำกำศ
ทำงกำรผลิตขึ้นได้ กำรเติบโตของบริษัทธุรกิจก็ไม่เป็นไปตำม
คำด ภำคกำรเงินก็จะไม่ให้เงินกู้ รวมทั้งให้ระบบทำงกำรเงิน
มีควำมไม่เสถียร เป็นต้น ปัจจัยเหล่ำนี้ท�ำให้เกิดวัฏจักร
ที่เลวร้ำยคงต่อไปเหมือนเดิม นั่นคือ กำร
บริโภคส่วนบุคคลนั้นไม่เพิ่มขึ้น ท�ำให้
อุปสงค์ไม่สำมำรถเพิ่มขึ้นได้ กำรลงทุน
เพิ่มก็ไม่เกิด กำรผลิตก็จะลดลง ก�ำไร
ของบริษัทก็จะเลวร้ำย ท�ำให้ไม่มีกำร
ปรับค่ำจ้ำงแรงงำน ส่งผลให้กำร
บริโภคส่วนบุคคลไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้น 
ญี่ปุ ่นจึงยังไม่สำมำรถหลุดพ้น
จำกวัฏจักรเงินฝืดที่เลวร้ำยได้ 

รัฐบำลได้เรียกร้องให้
ภำคเอกชนขึ้นค่ำจ้ำงแรงงำน 
(Base up) เพือ่ส่งผลให้ เกดิกำร
บรโิภคส่วนบคุคลน้ันเพิม่ขึน้  แต่
ก็ยังไม่ได้รับกำรตอบรับจำก
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ภำคธรุกจิมำกนกั มคีวำมเหน็ทีต่่ำงกนัหลำกหลำย ทีม่กี�ำไรดอียูแ่ล้ว
ก็เห็นด้วยว่ำ ควรจะขึ้นอย่ำงน้อย 3% ทันที แต่ส่วนใหญ่ โดยเฉพำะ
สมำพันธ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมำให้ควำมเห็นว่ำ ควรจะรอสัก 1 ปี 
เพรำะยังไม่ค่อยพร้อม จึงคำดหวังมำกไม่ได้นัก อีกด้ำนหนึ่ง กำรขึ้น
ภำษบีรโิภคนัน้ เดมิมเีป้ำหมำยว่ำจะเพิม่เป็น 8% จำกเดมิ 7% ในช่วง
ต้นปี 2014 แต่ก็มีควำมเห็นจำกภำคธุรกิจ โดยเฉพำะผู้ค้ำปลีกซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ได้ให้ควำมเห็นว่ำ ควรจะเลื่อนไปสัก 3 ปี 
ควรจะต้องท�ำให้วัฏจักรทำงเศรษฐกิจหลุดพ้นจำก ภำวะเงินฝืดเสีย
ก่อน

นั่นคือภำวะเศรษฐกิจในญี่ปุ่นซึ่งอำจจะยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรงนกั มปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกค็อื ในกลยทุธ์ควำม
เติบโต ซึ่งเป็น Arrow ที่ 3 ซึ่งมีประเด็นหลัก 3 ประเด็นด้วยกันคือ 
1. นโยบำยกำรสร้ำงเป้ำหมำยตลำดใหม่  2. แผนกำรฟ้ืนฟอุูตสำหกรรม
ที่มุ ่งสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขันให้กับภำคกำรผลิต และ 
3. กลยทุธ์กำรขยำยตวัในต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรลงทนุในต่ำงประเทศ 
และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงมีกลยุทธ์ อย่ำงไร
ก็ตำม เหล่ำนี้ยังเป็นเพียงแผนระยะยำวที่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม
มำกนัก

      


