แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน ตุลำคม – ธันวำคม 2558
ยุโรปศึกษำ
Eydal, Guony Bjork and Rostgaard, Tine (Eds.). Fatherhood in the Nordic welfare
states : comparing care policies and practice. Bristol : Policy Press, 2015
(362.82 F252)
บทบาทหน้าที่ของพ่อในสังคมสมัยใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม พ่อที่อายุ
ยังน้อยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทาหน้าที่พ่อทั้งยังไม่สามารถยึดถือแบบอย่าง
เดิมจากพ่อของตนเองได้ สังคมก็มีความคาดหวังในบทบาทและพฤติกรรมที่
เหมาะสมของพ่อ พ่อรุ่นใหม่จึงต้องทาหน้าที่ของตนเองในแบบที่คิดว่า
เหมาะสม หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการทาหน้าที่พ่อและความคาดหวังต่อการทา
หน้าที่พ่อที่ปรากฏอยู่ในนโยบายของประเทศยุโรปเหนือ 5 ประเทศ ได้แก่
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และ สวีเดน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีถึง
สวัสดิการของรัฐที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันในครอบครัว
ต้นแบบความเท่าเทียมทางเพศในยุโรปเหนือ คือ พ่อและแม่มีหน้าที่ช่วยกันเลี้ยงดูบุตร
โดยพ่อมีส่วนร่วมในการทางานบ้าน และปัจจัยสาคัญคือการมีส่วนร่วมของภาคตลาดแรงงานที่ให้
ความเท่าเทียมในการจ้างงานทั้งชายและหญิง หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่ประเด็นประเทศยุโรปเหนือ
ดาเนินนโยบายอย่างไรจึงทาให้ทั้งพ่อและแม่มีบทบาทในการดูแลบุตร ทั้งความเหมือนและความ
ต่างในแต่ละประเทศ สิทธิและหน้าที่ของพ่อตามกฎหมายครอบครัวรวมทั้งสิทธิในการลาเพื่อไปทา
หน้าที่พ่อ นอกจากนี้ยังศึกษาบทบาทของพ่อในบริบทของครอบครัวที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านชาติ
พันธุ์ และ ชนชั้น ระหว่างพ่อที่เป็นผู้ใช้แรงงานกับพ่อที่เป็นชนชั้นกลาง รวมถึงสถานภาพความเป็น
บิดามารดา เช่น การมีส่วนร่วมของพ่อแม้จะหย่าขาดจากกันแล้ว นั่นคือความพยายามอธิบายการ
สร้างบทบาทความเป็นพ่อด้วยนโยบายของรัฐ วัฒนธรรมของสังคมและการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

Genschel, Philipp and Jachtenfuchs, Markus (Eds.). Beyond the regulatory polity?
: the European integration of core state powers. Oxford : Oxford
University Press, 2014 (320.94 B573)
นักวิชาการสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เชื่อว่าสหภาพยุโรปมีการจัดระเบียบ
องค์กรหลายระดับชั้น และมีพลังเข้มแข็งในการผลักดันให้เหล่าสมาชิกใช้
นโยบายเศรษฐกิจร่วมกันต่อองค์กรภายนอกสหภาพ แต่ไม่ค่อยมีอานาจจัดการ
ภายในหมู่สมาชิกด้วยกัน สมาชิกมีสมมติฐานที่เป็นเอกเทศต่อบทบาทหลักของ
อานาจที่รวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง เช่น นโยบายด้านการต่างประเทศ และ
กลาโหม การเงินภาครัฐ การบริหารราชการแผ่นดิน และการธารงความศักดิ์สิทธิ์ของระเบียบและ
กฎหมาย งานเขียนชิ้นนี้มุ่งท้าทายมุมมองดังกล่าว จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการรวมตัว
ทางด้านการทหาร นโยบายการคลัง และการบริหารราชการแผ่นดินพบว่ามีความก้าวหน้าเป็น
ลาดับในการสร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวตามบัญชาจากอานาจกลาง แม้จะมีความเป็น
กิจจะลักษณะแตกต่างกันบ้างในแต่ละด้าน ทั้งนี้สหภาพยุโรปไม่ได้มุ่งหน้าสถาปนาความเป็นรัฐ
เดี่ยว สวนทางกับการผนวกเป็นรัฐสหพันธ์ที่เป็นบทเรียนจากอดีต อานาจแกนกลางของสหภาพ
ยุโรปในปัจจุบันมีลักษณะเป็นกลไกระดมศักยภาพของแต่ละชาติมาใช้มากกว่ามุ่งหลอมรวมเป็นรัฐ
เอกราชอันนาไปสู่ความวุ่นวายในดินแดนแทนที่จะเพิ่มความกลมเกลียว

Gilmartin, Mary. Ireland and migration in the twenty-first century. Manchester :
Manchester University Press, 2015 (IRL 325.4 G487I)
การโยกย้ายถิ่นเป็นหนึ่งประเด็นสาคัญในไอร์แลนด์ วิกฤตเศรษฐกิจ
ทาให้มีการอพยพย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นระยะเวลาการอพยพนี้เรียกว่า ช่วงยุค
Celtic Tiger ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีการอธิบายทาความเข้าใจการโยกย้ายไอริช
ร่วมสมัยและตรวจคนเข้าเมืองที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีกระบวนการที่
จะต้องมีความเข้าใจร่วมกันมากกว่าที่จะแยกออกจากกัน จะใช้ความ
หลากหลายของข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษาในเชิงลึกเชิงคุณภาพ
หนังสือเล่มนี้มองไปที่ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การทางาน, การเชื่อมโยงทางสังคม วัฒนธรรม,
ประสบการณ์ที่สัมผัสได้ของผู้อพยพ ผู้ย้ายถิ่นต่างชาติ และผู้ย้ายถิ่นภายใน ซึ่งจะรวมถึง
กรณีศึกษาเช่น GAA ในการรณรงค์หาเสียงสาหรับการลงคะแนนอพยพและผลกระทบของการ
ย้ายถิ่นในครอบครัว

Nikolenyi, Csaba. Institutional design and party government in post-communist
Europe. Oxford : Oxford University Press, 2014 (320.947 N693I)
งานเขียนชิ้นนี้นาเสนอบทวิเคราะห์รอบด้านเพื่อชี้ให้เห็นว่าแบบแผน
เชิงสถาบัน มีบทบาทกาหนดลักษณะและเป็นปัจจัยกระตุ้นท่าทีจากพรรค
การเมืองในประเทศที่เพิ่งเข้าสู่ระบบหลายพรรคการเมือง ผู้เขียนบรรยาย
ให้เห็นภาพพัฒนาการตามลาดับเวลาและแนวโน้มผนึกกาลังของระบบที่
เกี่ยวข้องเพื่อกระชับและเพิ่มอานาจ ตลอดจนแจกแจงตัวแปรต่อ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวในแต่ละประเทศ ซึ่งต่างก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกันใน
รายละเอียดภายใต้ปริบท และระดับการแผ่อิทธิพลครอบงาของระบบคอมมิวนิสต์ในแต่ละที่
ผู้เขียนพบว่า ในฮังการีซึ่งดูเผินๆ อยู่ในทิศทางมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อพิจารณาใกล้ชิด
เป็นพิเศษกลับสวนทางกับความไร้เสถียรภาพและการกระจุกตัวของพรรคการเมือง ผลการ
วิเคราะห์กระบวนการรวมตัวและจับกลุ่มทางการเมืองซึ่งวัดมาจากระดับการรับรู้ของสาธารณชน
ต่อพรรคการเมืองและรัฐบาล จะบ่งบอกศักยภาพของกลุ่มการเมืองในการสนองตอบความ
คาดหวังที่แฝงอยู่ในแบบแผนเชิงสถาบัน

Triandafyllidou, Anna (Ed.). Irregular migrant domestic workers in Europe : who
cares? Farnham: Ashgate, 2013 (331.481 I71)

การอพยพย้ายถิ่นข้ามชาติในช่วงระยะเวลา 20 ปีมานี้ มีสตรีเป็นกลุ่ม
สาคัญทั้งจากยุโรปตะวันออกไปตะวันตกและจากประเทศกาลังพัฒนาในเอเชีย
และแอฟริกาไปยุโรป ด้วยปัญหาการว่างงานของสตรีในยุโรปตะวันออกและอดีต
สหภาพโซเวียตหลังการล่มสลายของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และปัญหา
ความยากจนและการว่างงานของสตรีในประเทศกาลังพัฒนา ในเวลาเดียวกัน
ยุโรปตะวันตกและยุโรปใต้ก็มีความต้องการแรงงานต่างชาติมากขึ้น โดย
เฉพาะงานที่ต้องการแรงงานสตรี ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ การเลี้ยงเด็ก และการทาความสะอาด
บ้าน จากการที่สังคมยุโรปเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว รวมถึงสวัสดิการสังคมของรัฐ
สาหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยถูกตัดงบประมาณไปเป็นจานวนมาก
สตรียุโรปอยากได้ลูกจ้างต่างชาติมาทางานบ้านเพื่อให้ตนเองมีเวลาว่างจากงานเหล่านี้
บทบาทของสตรีที่เป็นแรงงานข้ามชาติก็เปลี่ยนไปเมื่อแม่กลายเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวขณะที่พ่อ
ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกซึ่งหลายครั้งทาให้ครอบครัวแตกแยกจากการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันและบทบาทใน
ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาคุณสมบัติของแรงงานข้ามชาติทางานบ้านรวมทั้งปัญหาที่ประสบ ซึ่ง
เป็นแรงงานที่มสี ถานภาพไม่ปกติ นั่นคือไม่มีใบอนุญาตทางาน ไม่มีสัญญาจ้างและสวัสดิการ โดย
ศึกษาจากประเทศในยุโรป 8 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี
เนเธอร์แลนด์ และสเปน ทั้งแบบพักอาศัยกับนายจ้างและแบบไปกลับ ในประเด็น เงื่อนไขการจ้าง
งาน การเข้าถึงบริการสุขภาพ และชีวิตครอบครัว เงื่อนไขการอยู่อาศัยและการทางาน งานที่ได้รับ
มอบหมาย ความสัมพันธ์กับนายจ้าง รวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การลาป่วย และลาพักผ่อนโดย
ได้รับค่าจ้าง
เมื่อไม่ได้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจึงไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งเรื่องการ
ทางานและความเป็นอยู่ ไม่สามารถต่อรองเงื่อนไขการจ้างได้ การเข้าถึงบริการสุขภาพก็ทาได้
จากัดเมื่อแรงงานข้ามชาติไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมือง และการที่ต้องทางานในบ้านทาให้ยาก
ยิ่งขึ้นในการได้รับข้อมูลและความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชน (NGO) หรือสหภาพแรงงาน

อเมริกันศึกษำ
Conti-Brown, Peter and Skeel, David A. (Eds.). When states go broke : the origins,
context, and solutions for the American states in fiscal crisis. New York :
Cambridge University Press, 2014 (336.013 W567)
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานรวบรวมความคิดและบทวิเคราะห์จาก
นักวิชาการชั้นนาและผู้เชียวชาญในวงการที่มาร่วมอภิปรายในประเด็น
วิกฤติการคลังของรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ ทุกคนต่างเห็นพ้องกับแนวคิดที่ว่ารัฐ
ต่างๆ กาลังเผชิญความท้าทายทางการคลังและการเมืองครั้งใหญ่ แต่กลับ
ไม่ค่อยมีมาตรการร่วมที่เป็นรูปธรรมในการสะสางปัญหาเรื้อรังซึ่งมาพร้อม
กับความท้าทายเหล่านั้น งานเขียนชิ้นนี้ได้วิเคราะห์ที่ช่วยปิดช่องโหว่ในบท
วิเคราะห์ทางวิชาการที่เปิดประเด็นเกี่ยวกับวิกฤติการคลัง ตลอดจนการประมวลความเป็นมา
สถานการณ์ขับเคลื่อน ตลอดจนทางเลือกในการแก้ปัญหาในการรับมือกับวิกฤติการคลังของรัฐ
ต่างๆ จากนักวิชาการในด้านล้มละลาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงาน ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การเมือง

Espinoza, Roberta. Working-class minority students' routes to higher education.
London : Routledge, 2012 (378.1982 E77W)
เป็นเรือ่ งปกติที่สังคมย่อมมีการแบ่งชนชั้นตามฐานะทางการเงิน
ที่ไม่เท่าเทียมกัน และแม้ว่าระบบการศึกษาจะให้โอกาสทุกคนในการเลื่อน
สถานภาพได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมีนักเรียนจากครอบครัวผู้ใช้แรงงาน
ในสหรัฐฯ เพียง 25 % เท่านั้นที่สามารถเลื่อนสถานะทางสังคม และ
เศรษฐกิจขึ้นเป็นชนชั้นกลางได้ด้วยการเรียนจบในระดับอุดมศึกษา ส่วน
ใหญ่จงึ ยังคงเป็นผู้ใช้แรงงานต่อไปจนถึงรุ่นลูก
งานวิจัยนี้ต้องการตอบคาถามว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวชน
กลุ่มน้อยที่เป็นผู้ใช้แรงงาน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อมุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างไร การศึกษามี
บทบาทอย่างไรในกระบวนการแบ่งชนชั้นในสังคม และการให้ความช่วยเหลือแนะนาทางด้าน
วิชาการเปลี่ยนแปลงเส้นทางในการศึกษาและนาไปสู่การเรียนระดับปริญญาของนักเรียนได้อย่างไร
โดยรวบรวมข้อมูลจากการสารวจและสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาและผู้สอนในโรงเรียนระดับ
มัธยมต้นและมัธยมปลาย ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงการ
สังเกตการณ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและนักเรียนในการแนะแนวการศึกษาทั้งในห้องเรียน การจัด
กิจกรรมและการประชุมวิชาการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เขียนเห็นว่าความสาเร็จและความก้าวหน้าในการศึกษาจาก
ความสามารถและความพยายามของตนเองเพียงลาพังนั้นทาได้ยาก หากแต่เป็นผลจากการให้ความ
ช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมด้วย นักเรียนเหล่านี้เป็น
คนรุ่นแรกของครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย จึงต้องการผู้ใหญ่ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาให้การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นความจริงได้
แตกต่างจากเด็กในครอบครัวชนชั้นกลางที่การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเป็นเรื่องปกติและมี
เส้นทางที่ชัดเจน นักเรียนที่ได้รับการแนะแนวเร็วตั้งแต่ระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายจะพบปัญหา
อุปสรรคน้อยกว่า เส้นทางในการศึกษารวมทั้งประเภทของโรงเรียนที่เรียนในระดับมัธยมมี
ผลกระทบที่สาคัญต่อความเป็นไปได้ในการจบการศึกษา อาชีพที่คาดหวัง และสถานภาพในสังคม
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

Seitz, Thomas R. The evolving role of nation-building in US foreign policy :
lessons learned, lessons lost. Manchester : Manchester University Press,
2015 (327.7300 S462E)
งานเขียนเล่มนี้เป็นผลการค้นคว้าสารวจกระบวนการสร้างชาติ
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นและพัฒนาการ รวมถึงแนวคิดรวบยอดและแรงจูงใจอันเป็น
เบ้าหลอมของกระบวนการสร้างชาติตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา จากข้อสงสัย
ที่ว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ สร้างชาติดินแดนโพ้นทะเลอย่างไร และ
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และ นโยบายเหล่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะใด
ตลอดจนรัฐบาลสหรัฐฯ มีความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงของชาติกับการพัฒนา
ในดินแดนในรูปใด และแปรรูปมาเป็นนโยบายได้อย่างไร ความมั่นคง ระเบียบ และ พัฒนาการ
ของการสร้างชาติ กับความพยายามสร้างเสถียรภาพ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด
งานเขียนชิ้นนี้นาเสนอการสร้างชาติผ่านบทอภิปรายเชิงทฤษฎีพร้อมด้วยวิเคราะห์
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อประเทศกาลังพัฒนาตามแนววิพากษ์ของสานักวิกฤติความ
มั่นคง โดยการผสมผสานทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ากับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
อันละเอียดละออจากเอกสารลับที่พ้นระยะหวงห้าม การสัมภาษณ์ และข้อมูลชั้นต้นอื่นๆ

Zaharna, R. S. Battles to bridges : U.S. strategic communication and public
diplomacy after 9/11. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014
(327.73 Z19B)
การสื่อสารเพื่อความเข้าใจของมวลชนมีบทบาทสาคัญอย่างมากใน
การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัยหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของ
การเมืองโลก การดาเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันผู้นาจึงต้องให้
ความสาคัญกับการรับรู้ของชาวต่างชาติเพราะความคิดเห็นของสังคมเป็นสิ่ง
ที่ตัดสินความสาเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย
หลังเหตุการณ์ 9/11 การทูตสาธารณะได้กลายเป็นประเด็นด้าน
ความมั่นคงของสหรัฐฯเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักว่าความเข้าใจของ
ต่างชาติมีผลกระทบต่อสถานการณ์ภายในประเทศ เมื่อสหรัฐฯเริ่มทาสงครามต่อต้านการก่อการ
ร้าย การทูตสาธารณะจึงมีความสาคัญเป็นลาดับที่ 2 รองจากการใช้กาลังทางทหารและเป็น
เครื่องมือสาคัญในการเอาชนะใจเพื่อหยุดยั้งการถูกทาลายจากฝ่ายตรงข้าม ความพยายามในการ
เผยแพร่ข่าวสารจากสหรัฐฯไปสู่สังคมโลกโดยมีโลกอาหรับและอิสลามเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
รวมถึงการส่งเสริมความเข้าใจในคุณค่าของชาวอเมริกันพร้อมไปกับความพยายามในการลด
ความสาคัญของกลุ่มก่อการร้ายโดยรัฐบาลของประธานาธิบดี George W. Bush ได้ผลักดันให้
เกิดนวัตกรรมในการทูตสาธารณะของสหรัฐฯที่มีบทบาทในการสร้างและขายแบรนด์
สหรัฐอเมริกาให้แก่โลกอิสลามด้วยการใช้การโฆษณาระหว่างประเทศ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การเดินทางบรรยาย และโครงการอื่นๆเพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เขียนได้ศึกษายุทธศาสตร์และยุทธวิธีดาเนินนโยบายการทูตสาธารณะของรัฐบาลสหรัฐฯ
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์การทูตสาธารณะใน 2 ช่วงเวลาสาคัญหลังเหตุการณ์ 9/11 ระหว่าง
ค.ศ. 2001-2004 และ ค.ศ. 2004-2008 เพื่อวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
การเมืองและการสื่อสารในระดับโลกที่มีต่อการทูตสาธารณะของสหรัฐฯ รวมถึงประเด็นทาง
วัฒนธรรมทีม่ ีส่วนในการกาหนดรูปแบบการสื่อสารของสหรัฐฯในเวทีโลก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
นโยบายการทูตสาธารณะของสหรัฐฯยังอยู่ในกระบวนการลองผิดลองถูกด้วยการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย
การใช้การสื่อสารเป็นสะพานเชื่อมโยงให้เข้าถึงมวลชนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย
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Botman, Dennis; Danninger, Stephan and Schiff, Jerald Alan (Eds.). Can abenomics
succeed? : overcoming the legacy of Japan's lost decades. Washington,
D.C. : International Monetary Fund, 2015 (330.952 C212)
ความถดถอยทางเศรษฐกิจและภาวะเงินฝืด ตามด้วย
วิกฤตการณ์การเงินโลกระหว่าง ค.ศ. 2008-9 และ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ค.ศ. 2011 ทาให้ 2 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของความยากลาบาก
ที่ท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้นาญี่ปุ่น
ปัญหาหลักเกิดจากภาวะฟองสบู่แตกของสินทรัพย์ต้นทศวรรษ
1990 ภาวะเงินฝืดทาให้ไม่มีการลงทุนจากภาคธุรกิจขณะที่ครัวเรือนก็
ชะลอการใช้จ่ายจากความคาดหวังว่าราคาสินค้าอาจลดลงอีก แม้รัฐบาล
จะออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขภาวะเงินฝืด
ได้ อัตราการเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วและอายุคาดเฉลี่ยที่สูงขึ้นยังทาให้ญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุที่
ประชากรวัยทางานมีจานวนลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อการคลังจากค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมที่
เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่รอการแก้ไขจากนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe เมื่อได้รับเลือกตั้ง
กลับมาเป็นสมัยที่ 2 ปลาย ค.ศ. 2012 โดยมีระบบการเมืองแบบไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
ญี่ปุ่นเป็นเงื่อนไขที่ทาให้ยิ่งยากต่อการรับมือ นายกรัฐมนตรี Abe ได้ออกนโยบาย 3 ข้อเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจ ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและมาตรการการคลังเพื่อแก้ไขภาวะเงินฝืดด้วย
การลดอัตราดอกเบี้ย กระตุ้นการลงทุน การบริโภคและการส่งออก และมาตรการปฏิรูปโครงสร้าง
ตลาดแรงงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลังคนวัยทางานด้วยการจ้างงานสตรีที่มีอายุมากขึ้น
รวมถึงแรงงานต่างชาติ
ผูเ้ ขียนได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในความสาเร็จของมาตรการแต่ละข้อ และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากความผันผวนของระบบ
การเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

