20

TPA news
J-Business Focus

J-Business Focus

ของ

Casinomics

ญี
ป
่
น
่
ุ
3

ลูกศรลูกที่ มีความเป็นไปได้หรือไม่
รังสรรค์ เลิศในสัตย์
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รัฐ

บาลญีป่ นุ่ เริม่ เคลือ่ นไหว สูย่ กเลิกกฎหมายคาสิโน เพือ่ สร้าง
คาสิโนตามนโยบายเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอา
เบะ ท�ำเลที่มีความเป็นไปได้ คือ โอกินาวา และโตเกียว เป็นไปได้หรือ
ไม่ว่า Casinomics จะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของ Abenomics
คาสิโนหรือบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในญี่ปุ่นนั้น เปรียบ
เสมือน “ขนมโมจิทวี่ าดบนกระดาษ” ถึงจะสวยงามก็กนิ ไม่ได้ แต่บดั นี้
ก�ำลังเริม่ มีความเป็นจริงขึน้ ในยุทธศาสตร์เจริญเติบโตอันเป็น “ลูกศร
ที่ 3” ของ Abenomics ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดรายละเอียดเป็นรูปธรรม
สหพันธ์คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้เตรียมขอแก้ไขกฎหมาย โดยจะเสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดระเบียบเขตพิเศษการท่องเที่ยว
รวมศูนย์พิเศษ หรือเรียกง่ายๆ ว่า กฎหมายคาสิโน กฎหมายนี้มี
วัตถุประสงค์ก็คือ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างการจ้างงาน เพิ่ม
แหล่งงบประมาณ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
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ประเทศ ในยุคสมัยทีร่ ายได้ของรัฐบาลลดลง จากการมีคนเกิดน้อยลง
คนสูงวัยเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลต้องการเงินมาใช้ในสวัสดิการ และการ
ฟื้นฟูอุบัติภัย
การยกเลิกกฎหมายห้ามคาสิโนนัน้ จะเป็นการเรียกกลุม่ ธุรกิจ
ต่างๆ เข้าร่วม เช่น ธนาคาร การก่อสร้าง โรงแรม อาหาร ขนส่ง รักษา
ความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นไปตามแนวคิดของ Abenomics ในขณะ
เดียวกัน กลุ่มธุรกิจคิวชิว ก็เสนอตัวเป็นที่ตั้งคาสิโน เช่น ที่นางาซากิ
หรือ มิยาซากิ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากฎหมายนีจ้ ะยกเลิกได้กต็ าม
แต่การเลือกสถานทีก่ เ็ ป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ จะต้องจ�ำกัดในทีพ่ เิ ศษเท่านัน้
ในขณะนี้ เขตพิเศษที่ว่านี้ ก็มี 2 แห่งคือ โอกินาวาและโตเกียวเท่านั้น
แต่ถ้ามีที่อื่นๆ ต้องการก็เสนอตัวให้พิจารณาได้ และคาดว่าสุดท้าย
น่าจะมีไม่เกิน 10 แห่ง
ทีโ่ อกินาวาซึง่ เป็นหนึง่ ในตัวเก็งนัน้ ก็ได้มคี วามเคลือ่ นไหวไป
แล้ว มีการคัดเลือกสถานที่ ที่เคยเป็นฐานทัพอากาศอเมริกา ที่ฐาน
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Kadena เป็นต้น โดยจะเวนคืนพื้นที่นี้ท�ำ Casino resort ขึ้น ที่แห่งนี้
มีชายหาดที่สวยงามเหมาะเป็นรีสอร์ท ชั้นสูงอย่างมาก นอกจากนี้ก็
ยังมีเกาะทางใต้ของโอกินาวา คือ ที่มิยาโกะจิมา ซึ่งก็เป็นที่เหมาะ
ส�ำหรับคาสิโนอย่างมาก ปัจจุบันก็เป็นสนามฝึกอบรมนักบินอยู่
สามารถรองรับเครื่องบินชาร์เตอร์ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
เป้าหมายของรัฐบาลญีป่ นุ่ นัน้ จะสร้างโอกินาวา ให้เป็นเมือง
รีสอร์ท ท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็สร้างโตเกียวให้เป็นเมืองหลวง
ระหว่างประเทศ โดยมีทที่ คี่ ดั เลือกเอาไว้แล้ว คือ โอไดบะ ซึง่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างจากการถมทะเล ซึ่งอยู่ใกล้กับ Convention
center “Tokyo Big Site” สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
พรรครัฐบาลเอง ก็มุ่งมั่นอย่างมากว่า จากความส�ำเร็จที่จะ
เป็นเจ้าภาพโตเกียวโอลิมปิค ในปี 2020 จะท�ำให้การรณรงค์เรื่อง
กฎหมายคาสิโน น่าจะมีความเป็นไปได้สูง
อย่างไรก็ตาม ก็มีเสียงเรียกร้องว่า เพื่อให้การฟื้นฟูอุบัติภัย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว น่าจะตัง้ คาสิโนทีต่ ะวันออกเฉียงเหนือทีป่ ระสบภัยสึนามิ มากกว่าทีโ่ ตเกียว ซึง่ จะท�ำให้ประชาชนยอมรับได้มากกว่า
แต่สว่ นใหญ่กย็ งั เห็นว่า ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจนัน้ ยังน้อยอยู่ ได้มกี าร
วิจัยเกี่ยวกับการเปิดคาสิโนที่ญี่ปุ่นว่า ขนาดตลาดต่อไป จะได้เงิน
2.25 -3.5 ล้านล้านเยน และผลได้ทางอ้อมอาจจะสูงถึง 7.6 ล้านล้านเยนเลยทีเดียว และคาดว่าจะมีการจ้างงานถึงสูงสุดที่เกือบ 8
แสนคน ถึงแม้วา่ จะไม่เทียบเท่ากับธุรกิจปาจิงโกะ (18 ล้านล้านเยน)
แต่ก็มีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้มากพอสมควร
ในกลุ่มประเทศ G8 มีญี่ปุ่นเท่านั้นที่ยังไม่มีคาสิโน สิงคโปร์
ซึ่งเริ่มเรื่องนี้ช้ากว่าญี่ปุ่น แต่ก็มีคาสิโนไปเรียบร้อยแล้ว จึงเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ญี่ปุ่น ซึ่งช่วงแรกประชาชนสิงคโปร์ก็ต่อต้านไม่น้อย
แต่เมื่อมีการสร้าง Convention center ขึ้นมาควบคู่ ก็ท�ำให้ภาพ

ลักษณ์ของการพนันลดน้อยลงไป ในปีแรกๆ ท�ำเงินได้ถงึ 5,000 ล้าน
ดอลล่าร์ จ้างงานรวมได้ถึง 5 หมื่นคน
อย่างไรก็ตาม การที่จะท�ำให้ประชาชนญี่ปุ่นยอมรับได้คง
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย เพราะมักจะมองกันว่าเป็นต้นตอของอาชญากรรม และยังอาจจะเป็นฐานทางการเงินของกลุม่ ยากูซา่ ได้ นอกจาก
นี้ยังเป็นการสร้างความชอบการพนันให้แก่ประชาชนอีกด้วย คณะ
กรรมาธิการจึงได้ทำ� การส�ำรวจ และได้ผลมาว่า ในประเทศทีม่ กี ารตัง้
คาสิโน ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น เพราะว่ามีการน�ำ
ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอาชญากรรม เข้ามาใช้
เพือ่ ป้องกัน ในขณะเดียวกัน ก็ยงั ไม่มหี ลักฐานชัดเจนว่า จะท�ำให้เกิด
โรคติดการพนันเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้มากนัก
เรื่องกฎหมาย ก็ยังคงจะต้องใช้เวลาอีกไม่น้อย เพราะว่า
กฎหมายอาญา ยังมีขอ้ ห้ามการพนันอยู่ ถึงแม้วา่ กฎหมายคาสิโนจะ
ผ่านก็ตาม แต่ก็ยังต้องแก้กฎหมายอาญาตามไปด้วย ซึ่งคณะ
กรรมาธิการก็ตั้งเป้าหมายว่า จะพยายามผ่านกฎหมายทั้งหมดใน 2
ปี อย่างไรก็ตาม การปรับระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างๆ ซึ่งเกี่ยว
กับกฎหมายการเงิน ก็ยังมีความซับซ้อน จะต้องได้รับการสนับสนุน
จากกระทรวงต่างๆ จึงต้องคอยดูวา่ Casinomics นัน้ ดูเหมือนมีความ
เป็นไปได้นี้ จะต้องใช้เวลาอีกเท่าไร จึงจะปรากฏเป็นจริงขึ้น TPA
news
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