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Japonia i jej gospodarka od zamierzch³ych czasów charakteryzowa³y siê
specyfik¹, wynikaj¹c¹ ze znacznej wyspiarskiej izolacji. Pozostaje znanym
faktem, ¿e wszystkie w³aciwie spo³eczeñstwa z ograniczonymi kontaktami ze
wiatem zewnêtrznym wytworzy³y wyranie odrêbne cechy swojej organizacji i mentalnoci, a dotyczy to nawet przypadków tak relatywnie nowych
i w³aciwie sztucznych jak Tajwan, opanowany przed kilkudziesiêciu laty
prawie ca³kowicie przez nap³ywow¹ masê uciekinierów z Chin kontynentalnych, cechy, pozwalaj¹ce czasem w efekcie na zaskakuj¹ce sukcesy ekonomiczne na skalê regionaln¹ i globaln¹. Dziewiêtnastowieczna wiatowa
ranga Wielkiej Brytanii i dwudziestowieczne osi¹gniêcia gospodarki japoñskiej sk³adaj¹ siê pod tym wzglêdem na wysoce interesuj¹ce dowody mo¿liwoci, wynikaj¹cych z przejcia narodów wietnie przygotowanych organizacyjnie i wiadomociowo od stanu izolacji do ekspansji zewnêtrznej, pod
warunkiem umiejêtnego zespolenia w³asnych tradycyjnych cech z cudzymi,
selektywnie dobieranymi z szerokiego zespo³u wartoci wytworzonych przez
innych  co nigdy nie jest spraw¹ ³atw¹ i wymaga nadzwyczaj umiejêtnego
³¹czenia czynników niejednokrotnie bardzo od siebie odmiennych, pozornie
b¹d faktycznie przeciwstawnych, ale w konstruktywnych kombinacjach nabieraj¹cych nadspodziewanych walorów.
Dotyczy to w znacznej mierze Japonii, przypadku pozwalaj¹cego na ustalenie kilku historycznych uwarunkowañ dwudziestowiecznego skoku ekonomicznego.
Zewnêtrzn¹ baz¹ mentalnoci japoñskiej pozostaj¹ w znacznym stopniu
zaadaptowane do potrzeb krajowych tradycje Dalekiego Wschodu, zw³aszcza
Chin1. Tradycje te, obejmuj¹ce zarówno ideologiê wyznaniow¹, jak te¿ pragmatyzm polityczny i ekonomiczny, pozwoli³y na gruncie japoñskim twórczo
wykorzystaæ w skali ogólnopañstwowej takie m.in. regu³y buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu jak hierarchicznoæ, podporz¹dkowanie konkretom ¿yciowym, a wiêc w pierwszej kolejnoci ekonomicznym.
Przewa¿aj¹co pozytywnymi aspektami odnonego przejêcia okaza³a siê
g³ównie sk³onnoæ do stopniowego, ewolucyjnego charakteru przemian na1
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wet wtedy, gdy ich cele by³y relatywnie bardzo radykalne, odchodz¹ce wrêcz
spektakularnie od czêci dotychczasowych struktur i ustaleñ. Unikanie przeto wstrz¹sów i destrukcyjnych rebelii, kontynuowanie tych elementów ¿ycia
publicznego i prywatnego, które mo¿na by³o nadal uznawaæ za po¿yteczne,
opieranie zmian na precedensach, które sprawdzi³y siê w praktyce wewnêtrznej lub zewnêtrznej.
Regu³y te nie okaza³y siê jednak sprzeczne z polityk¹ przyspieszeñ rozwojowych wtedy, kiedy ró¿ne okolicznoci  zw³aszcza porównania miêdzynarodowe  przemawia³y na rzecz dynamizacji przeobra¿eñ.
Restauracja Meid¿i (1868 rok) traktowana jest jako zapocz¹tkowanie nowoczesnego rozwoju politycznego, gospodarczego i spo³ecznego Japonii,
przynosz¹ce daleko id¹ce  jak na owe czasy  otwarcie wobec wspó³pracy
ze wiatem zewnêtrznym. Nie oznacza to jednak, by data ta stanowi³a dzie³o
nag³ego olnienia. Ju¿ bowiem w ponad dwóch stuleciach poprzedzaj¹cych
erê Meid¿i (epoka Edo) stopniowo dochodzi³o do tworzenia warunków dla
nadchodz¹cego unowoczenienia  ros³a liczba ludnoci, powiêksza³ siê
area³ upraw rolnych, zapocz¹tkowano produkcjê wyrobów rzemielniczo-przemys³owych, wzmaga³a siê komercjalizacja, urbanizacja i transport wewnêtrzny, a tak¿e dosz³o do powa¿nego postêpu w dziedzinie owiaty (na miarê wy¿sz¹ ni¿ w wiêkszoci Europy), w tym do wnikliwego rozpoznawania
walorów zachodniej cywilizacji przez krajow¹ elitê intelektualn¹2.
Proces przemian Meid¿i nabiera³ rozmachu stopniowo, jednak od samego
pocz¹tku akceptowa³ takie posuniêcia jak popieranie nowoczesnego przemys³u oraz sprowadzanie z zagranicy technologii i ekspertów  zarówno
w zakresie inicjatyw rz¹dowych, jak i w sferze przedsiêbiorczoci prywatnej,
która w rozs¹dny sposób traktowana by³a jako decyduj¹cy czynnik ekonomicznego postêpu. Zaawansowana symbioza instytucji publicznych i prywatnych stanowi³a jednak zawsze jedno ze szczególnie wa¿nych uwarunkowañ
japoñskiego rozwoju w okresie otwarcia i rosn¹cego wspó³dzia³ania oraz
konkurowania z wielkimi partnerami zewnêtrznymi. Symbioza mo¿liwa na
gruncie wielkiego wewnêtrznego solidaryzmu spo³ecznego wszystkich
szczebli w obliczu narastaj¹cej konkurencji miêdzynarodowej.
1. Cechy wewnêtrzne a stosunki zagraniczne

Okolicznoci zewnêtrzne w efekcie silnie oddzia³ywa³y na japoñski status
ekonomiczny oraz pozycjê miêdzynarodow¹ przez ca³e dwudzieste stulecie.
Zwyciêska wojna z rosyjskim mocarstwem w 1905 roku stanowi³a pierwszy
w nowo¿ytnej historii powa¿ny przypadek supremacji rasy kolorowej nad
bia³ym ekspansjonizmem. Pierwsza wojna wiatowa o¿ywi³a japoñski eksport, do tamtego czasu wyranie s³abszy od importu. Wielki kryzys prze³omu
lat dwudziestych i trzydziestych odbi³ siê zdecydowanie ujemnie na zwi¹za2
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nej ju¿ g³êboko z gospodark¹ wiatow¹ Japonii. Dramatyczna klêska w drugiej wojnie wiatowej spowodowa³a, ¿e dopiero w 1954 roku uda³o siê pañstwu osi¹gn¹æ poziom ekonomicznego zaawansowania z 1937 roku, lecz z kolei zimna wojna w stosunkach WschódZachód pozytywnie zmieni³a politykê Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników wobec japoñskiego rozwoju.
Narzucone przez w³adze okupacyjne regu³y strukturalne (antymonopolowe)
i wymagania reparacji w nowej globalnej sytuacji politycznej zosta³y zmodyfikowane i w koñcu zlikwidowane, przy zachowaniu konstruktywnych dla
przysz³oci reform demokratyzacyjnych. Z kolei wojna koreañska stanowi³a
wa¿ny etap japoñskiej ekspansji eksportowej nie tylko przejciowo, lecz
i w paru nastêpnych dekadach. W efekcie przesz³o dwudziestoletni (1951
1973) okres rewelacyjnie dynamicznego rozwoju gospodarki japoñskiej (ok.
10% PKB rednio rocznie) doprowadzi³ do tego, ¿e ju¿ w 1968 roku Japonia
sta³a siê drugim, po Stanach Zjednoczonych, ekonomicznym mocarstwem
wiata. Sprzyja³ temu zreszt¹ nie tylko wielki ogólnowiatowy rozwój wymiany handlowej (rednio 7,6% rocznie w latach 19551970), lecz tak¿e znacznie
zwiêkszony w tym kontekcie udzia³ inwestycji w wydatkach japoñskich, co
m.in. silnie odbi³o siê na krajowych dochodach i konsumpcji, powa¿nie podnosz¹c rangê wewnêtrznego rynku zbytu. W nastêpnych natomiast dekadach
takie okolicznoci zewnêtrzne jak dwa kryzysy paliwowe oraz Nixonowskie
próby ograniczenia inflacji, m.in. poprzez redukcjê importu z Japonii i politykê kursow¹, nie pozosta³y bez wp³ywu na japoñskie posuniêcia stabilizacyjne oraz ogólne efekty gospodarcze.
W sumie ca³y w³aciwie wiek dwudziesty  jeli do powy¿szego dodaæ
stagnacjê gospodarki wiatowej pod koniec stulecia  by³ wiadkiem przemiennie pozytywnego b¹d negatywnego oddzia³ywania licznych wa¿nych
uwarunkowañ zewnêtrznych na stan oraz dynamikê japoñskiego rozwoju, ale
zarazem te¿ na ca³¹ krajow¹ sytuacjê spo³eczn¹ i gospodarcz¹, na wybór metod przeciwstawiania siê kolejnym trudnociom i zahamowaniom oraz na
sposoby konkurowania z coraz liczniejszymi i potê¿niejszymi partnerami na
coraz bardziej zliberalizowanym rynku globalnym. Wszystko to wymaga³o
szybszych przystosowañ, wci¹¿ nie naj³atwiejszych w kraju o spektakularnym
przywi¹zaniu do wielu tradycyjnych, specyficznych nawyków i rozwi¹zañ,
dotycz¹cych zarówno systemu ekonomicznego, jak te¿ ca³okszta³tu dominuj¹cej ideologii wiadomociowej, w tym znacznego zafascynowania pamiêci¹
historyczn¹ i narodow¹ to¿samoci¹  obok charakterystycznego dla m³odszych generacji kulturowego kosmopolityzmu i mened¿erskiego pragmatyzmu.
Nawi¹zywanie do wietnoci historycznej i mocarstwowe aspiracje nie
wystêpuj¹ w Japonii na skalê powszechn¹, pozostaj¹c raczej udzia³em okrelonych grup intelektualistów i niektórych partii politycznych. Dramatyczne
nastêpstwa militaryzmu i si³owej ekspansji zewnêtrznej w latach drugiej
wojny wiatowej nie zosta³y przez Japoñczyków zlekcewa¿one, imponuj¹ce
za miêdzynarodowe sukcesy japoñskiej gospodarki w znacznym stopniu
kompensuj¹ niedostatek wp³ywów politycznych na p³aszczynie regionalnej
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i wiatowej, co nie oznacza, by w strategicznych wizjach Japonii rezygnowano
z koncepcji powiêkszenia miêdzynarodowych mo¿liwoci drog¹ ewolucyjn¹,
np. poprzez wejcie do zespo³u sta³ych cz³onków Rady Bezpieczeñstwa ONZ
b¹d powiêkszenie si³y militarnej kraju pod szyldem jednostek samoobrony
(ok. 240 tysiêcy wietnie wyszkolonych ludzi), wyposa¿onych w systemy nowoczesnego uzbrojenia, z lotnictwem w³¹cznie. Konstytucyjny zakaz posiadania
przez Japoniê formacji wojskowych nie stanowi³by zreszt¹ ju¿ obecnie trwa³ego rygoru dla polityki Stanów Zjednoczonych i NATO, gdyby nie utrzymuj¹ca siê skrajna wra¿liwoæ licz¹cej siê czêci narodów Azji, niezapominaj¹cych o wyj¹tkowym pod wieloma wzglêdami okrucieñstwie japoñskich
agresorów na obszarze Chin, Korei i innych podbitych w czasie drugiej wojny
wiatowej krajów. Zreszt¹ wci¹¿ istniej¹ swoiste izolacyjne uprzedzenia
regionalne wobec Japonii, cenionej wysoko jako kontrahent gospodarczy,
lecz traktowanej z du¿¹ ostro¿noci¹ w rozwa¿aniach odnosz¹cych siê do
ewentualnych pog³êbionych powi¹zañ integracyjnych.
Nacjonalizm japoñski niew¹tpliwie by³ podsycany przez liczne historyczne sukcesy i poczucie niezale¿noci, je¿eli nie zawsze absolutnej, to w ka¿dym razie wiêkszej ni¿ w przypadku pozosta³ych pañstw azjatyckich, nawet
takich jak Chiny b¹d Indie. Zarazem jednak  w warunkach minionego ju¿
dzisiaj ³¹czenia dobrobytu z rozmiarami ekstensywnej produkcji rolniczej 
sta³¹ trosk¹ Japonii pozostawa³a sprawa przestrzeni ¿yciowej i obawy, ¿e bez
podbojów obcych terytoriów naród ulegnie zd³awieniu w w¹skich ramach kilku skalistych wysp. Powodowa³o to istotn¹, pomimo dzielnicowych sprzecznoci, akceptacjê pañstwowego centralizmu, silnego zhierarchizowania stosunków spo³ecznych, militaryzmu, kultu mocarstwa, si³y i solidarnego podporz¹dkowywania siê zespo³owym, wspólnym interesom czy d¹¿eniom o daleko
id¹cych wymiarach miêdzynarodowych. Szczytowym przejawem niebezpiecznego tradycjonalizmu okaza³y siê podboje lat trzydziestych i udzia³ Japonii w drugiej wojnie wiatowej, zakoñczony pe³n¹ klêsk¹, ale zapocz¹tkowuj¹cy radykalnie nowy etap rozwojowy, do niedawna oceniany jako pasmo
imponuj¹cych sukcesów ekonomicznych na miarê wiatow¹.
Zaawansowane przystosowanie do zmienionych warunków miêdzynarodowych, z siln¹ zale¿noci¹ od protekcji politycznej Stanów Zjednoczonych,
ekonomicznej wspó³pracy z najwiêksz¹ gospodark¹ wiata i widocznego
przejêcia wielu elementów amerykañskiej cywilizacji, nie oznacza³o jednak
dotychczas g³êbokiego, pe³nego zaadaptowania przez szerok¹ wiadomoæ
spo³eczn¹ takich zachodnich pojêæ jak wolnoæ, równoæ i demokracja.
Znaczne zmiany zachodz¹ce w mentalnoci japoñskiej stwarzaj¹ spo³eczny grunt dla ró¿nego typu mielszych reform i posuniêæ w polityce gospodarczej, z tym, ¿e ich efektywnoæ w warunkach krajowej specyfiki czêsto odbiegaæ musi od rezultatów, obserwowanych w analogicznych sytuacjach na innych  zachodnioeuropejskich lub pó³nocnoamerykañskich  rynkach.
Jedn¹ z najbardziej istotnych japoñskich przemian spo³ecznych jest coraz
wyraniejsze  chocia¿ stopniowe  odchodzenie od takich tradycyjnych

6

ekonomia 11

Gospodarka Japonii a miêdzynarodowe uwarunkowania

wartoci jak skromnoæ i oszczêdnoæ, na rzecz coraz bardziej zdecydowanej
pogoni za dochodami, niezbêdnymi do zaspokajania potrzeb rosn¹cej, do
szczebla luksusowoci, konsumpcji. W tym zakresie czêciej odpowiednie
sukcesy osi¹gaj¹ ci, którzy decyduj¹ siê na rodki i zachowania odbiegaj¹ce
od przyjêtych w przesz³oci. Wprowadza to jednak zarazem okrelony stan
ambiwalencji w wiadomoci ludzi, od pokoleñ przyzwyczajonych do lokowania swoich wysi³ków w strukturach hierarchicznych, nastawionych bardziej
na zdyscyplinowane wykonywanie otrzymywanych poleceñ i ich drobne udoskonalanie ni¿ na innowacyjn¹ samodzielnoæ i autonomiczn¹ przedsiêbiorczoæ3. Z tego wyp³ywa wci¹¿ utrzymuj¹ca siê sk³onnoæ do podporz¹dkowywania siê wielkim korporacjom b¹d poprzez w³¹czanie siê w ich ramy, b¹d
poprzez d³ugoterminowe porozumienia kooperacyjne. W¹tpliwoci narastaæ
jednak musz¹ wtedy, kiedy ani aktywnoæ gigantów ekonomicznych, ani daleko posuniêta pomoc protekcyjna pañstwa dla g³ównych prywatnych filarów
gospodarki narodowej nie wystarcza do utrzymania wysokiej dynamiki rozwojowej.
Aktualny szczebel japoñskiej to¿samoci to zapewne przejciowy  chocia¿ przejciowoæ ta mo¿e w wyspiarskich warunkach trwaæ nawet parê lub
wiêcej dziesiêcioleci  stan rezygnowania z niektórych dotychczasowych,
selektywnie traktowanych, dominuj¹cych wartoci na korzyæ innych, bardziej efektywnych  nowoczesnych, silnych, zbie¿nych z modelami zachodniej gospodarki i cywilizacji. Problem jednak  w najogólniejszym sensie 
polega na tym, ¿e przewa¿a pogl¹d, w myl którego tradycyjny system jako zjawisko kompleksowe jest nie do zachowania w obecnych warunkach miêdzynarodowego otwarcia i globalnego wspó³zawodnictwa, ale zarazem przejêcie
w sposób mechaniczny, bliski dos³ownemu, zachodnich dowiadczeñ systemowych nie odpowiada³oby dostatecznie specyfice japoñskiej efektywnoci.
Logicznym wyjciem z tej z³o¿onej, ambiwalentnej sytuacji by³oby wytworzenie nowego, maksymalnie racjonalnego i dostosowanego do wspó³czesnych realiów systemu bodców ekonomicznych oraz wartoci ideowych4,
zgodnego jednak z tymi dodatnimi aspektami przesz³oci, które pozwalaj¹ Japoñczykom na uzyskiwanie niektórych solidarnociowych b¹d innych przewag nad zewnêtrznymi partnerami, chocia¿ nieodbiegaj¹cymi nadmiernie od
mechanizmów pobudzania i konkurencji, rozpowszechnionych w skali
sprawdzonych globalnych regu³ i d¹¿eñ konkurencyjnych.
Inaczej mówi¹c, chodzi³oby o stworzenie systemu gospodarczo-spo³ecznego, który w rozs¹dnej, kompromisowej i wywa¿onej mierze wykorzystywa³by
to twórcze i wydajne, co mo¿na przej¹æ z dotychczasowej japoñskiej odrêbnej
przesz³oci, i to, co mo¿na jednoczenie naladowczo zapo¿yczyæ ze wspó³czesnych osi¹gniêæ regionów najwy¿ej rozwiniêtych. Oznacza³oby to oczywiste pod wieloma wzglêdami zbli¿enie do atrybutów pozostaj¹cych w dyspozy3
4
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cji g³ównych miêdzynarodowych konkurentów, przy ostro¿nym jednak tylko
rezygnowaniu z tego, co  na gruncie narodowych cech psychicznych, nawyków czy ekonomicznie tendencyjnego ideowego nacjonalizmu  u³atwia³o
Japonii niektóre sukcesy przewy¿szaj¹ce zachodni¹ dynamikê, przedsiêbiorczoæ czy innowacyjnoæ.
Pozostaje zreszt¹ empirycznie udowodnion¹ charakterystyk¹ dwudziestowiecznych przemian Japonii jej wielkie zainteresowanie osi¹gniêciami
zagranicy, przy tym nie tylko tej najwy¿ej gospodarczo zaawansowanej, ale
tak¿e reprezentuj¹cej tylko redni lub jeszcze ni¿szy poziom rozwoju, lecz
aktywnie poszukuj¹cej reformatorskich przyspieszeñ. Zainteresowanie prowadz¹ce w praktyce do wielu imitacyjnych wniosków strukturalnych, marketingowych, innowacyjnych. Niektóre zmiany zosta³y ponadto z zewn¹trz narzucone pañstwu po jego pora¿ce w drugiej wojnie wiatowej. Doprowadzi³o
to drog¹ eliminacji do ograniczenia sporej czêci tradycyjnych dominant spo³eczno-ekonomicznych, jednak¿e nie do stopnia, który likwidowa³by nadal
unikaln¹ na skalê wiatow¹ specyfikê japoñskich stosunków wewnêtrznych.
To z kolei leg³o po czêci u podstaw stagnacyjnych b¹d recesyjnych zjawisk,
utrzymuj¹cych siê ju¿ od kilkunastu lat w drugiej gospodarce narodowej planetarnej wspó³czesnoci.
Przy licznych próbach redukcji niepomylnych stron sytuacji gospodarczej, Japonia daleka jest wci¹¿ od wypracowania strategicznego modelu,
w konsekwentny, koherentny sposób wykorzystuj¹cego tradycyjne i nowoczesne czynniki pobudzania wzrostu ekonomicznego. Brakuje zdecydowanej
odpowiedzi na pytania dotycz¹ce proporcji pomiêdzy eksportowym wyspecjalizowaniem a nastawieniem na sk¹din¹d wielki rynek wewnêtrzny, pomiêdzy konsumpcj¹ spo³eczn¹ i indywidualn¹, pomiêdzy otwartoci¹ gospodarki
narodowej a utrzymuj¹cym siê protekcjonalizmem, zw³aszcza agrarnym,
pomiêdzy koncentracj¹ i monopolizacj¹ produkcji a pobudzaniem mniejszej
przedsiêbiorczoci, pomiêdzy tradycyjnie paternalistycznym  nawet do¿ywotnio  traktowaniem pracowników a elastyczn¹ liberalizacj¹ rynku pracy.
Trwaj¹ce przez d³ugi czas skrajne poczucie obowi¹zku wobec pracodawcy
i zintegrowanie za³ogi z zak³adem dla celów zwi¹zanych z jego sukcesem krajowym, a w jeszcze wiêkszym stopniu miêdzynarodowym, niew¹tpliwie nadal
mog³oby sprzyjaæ wiatowej ekspansji gospodarki japoñskiej i uzyskiwaniu
przez ni¹ coraz wy¿szej pozycji5. Ale tylko do pewnego stopnia. Aktualnie
o globalnej randze decyduje bowiem bardziej innowacyjnoæ, zrêcznoæ marketingowa, wydajnoæ pracy i rozmiary kosztów  a na tych p³aszczyznach
japoñskie walory zbyt czêsto ustêpuj¹ umiejêtnociom zewnêtrznych konkurentów.
Pomimo imponuj¹cych jakociowych osi¹gniêæ w niektórych dziedzinach
 by wymieniæ przyk³adowo przemys³ samochodowy i motocyklowy, maszy5 Por. S. Vlastos (red.),
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nowy i elektroniczny (mechatronika), chemiczny, fotooptyczny i muzyczny
 systematyczne zwiêkszanie dobrobytu spowodowa³o powa¿ny wzrost kosztów pracy, której niska cena stanowi³a poprzednio jeden z wa¿niejszych atutów japoñskiej konkurencyjnoci na rynkach miêdzynarodowych. W zmienionych relatywnie proporcjach Japoñczycy czêsto zmuszeni bywali ostatnio do
oddawania pola producentom z innych krajów, przewa¿aj¹co na ogó³ te¿ azjatyckich  z Korei, Chin, Indii, Indonezji, Malezji, Tajlandii czy Wietnamu, trac¹c swoje dawne spektakularne przewagi, m.in. w przemyle stoczniowym, hutniczym, w³ókienniczym, odzie¿owym, ceramicznym, papierniczym, drzewnym.
Trzeba to uznaæ za tendencjê historycznie zrozumia³¹, analogiczn¹ do odpowiednich procesów w Europie Zachodniej b¹d Ameryce Pó³nocnej, z t¹
chyba istotn¹ ró¿nic¹, ¿e tamte regiony, pomimo podobnego przechodzenia
od dawnych do aktualnych specjalizacji, wykazywa³y generalnie wiêksz¹ od
japoñskiej innowacyjnoæ, a ponadto mog³y liczyæ na kluczowy zbyt na swoich
po³¹czonych rynkach, czy to Unii Europejskiej, czy Pó³nocnoamerykañskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu. Wprawdzie Japoñczycy od d³u¿szego czasu
te¿ wykazuj¹ wiele pomys³owoci w jakociowym doskonaleniu produktów,
odnosi siê to jednak bardziej do uzupe³niaj¹cych usprawnieñ ni¿ wchodzenia
na rynek z autentycznie twórczymi pozycjami.
Przy tej okazji zauwa¿yæ mo¿na, ¿e Japonia, wyspiarskie pañstwo o sk¹pych zasobach naturalnych, której klêska w drugiej wojnie wiatowej spowodowana by³a w du¿ym stopniu odseparowaniem od zewnêtrznych róde³
surowcowych, wiele, byæ mo¿e nawet nieproporcjonalnie wiele, uwagi powiêca sprawie surowców i materia³ów. Zarówno w sensie odpowiednich
kontaktów, traktatowych i innych, ze zró¿nicowanymi partnerami zagranicznymi, jak te¿ tworzenia krajowych substytutów chemicznych, d¹¿enia do
maksymalnej wydajnoci materia³owej oraz wtórnego wykorzystania surowców i pó³fabrykatów. Ta s³uszna sk¹din¹d polityka pañstwa i korporacji odwraca³a jednak w jakiej mierze uwagê od bardziej zasadniczych dla wspó³czesnego rozwoju tematów.
Relacje pomiêdzy pañstwem a ca³okszta³tem czynników gospodarki narodowej generalnie zreszt¹ odznaczaj¹ siê w Japonii wieloma szczególnymi
cechami6. Przy docenianiu  nie bez wp³ywów amerykañskich i porównawczej
obserwacji zró¿nicowanych rozwi¹zañ zagranicznych  wysokiej rangi kapita³u prywatnego, cesarskie tradycje pe³nej odpowiedzialnoci w³adzy, zw³aszcza
centralnej, za wszystkie podstawowe sfery krajowej aktywnoci wci¹¿ mocno
utrzymuj¹ siê w wiadomoci b¹d podwiadomoci wiêkszoci spo³eczeñstwa.
St¹d m.in. akceptacja silnego wspó³dzia³ania pañstwa, korporacji i mniejszych
przedsiêbiorstw w procesie miêdzynarodowej konkurencji.
Wiêcej nawet: w procesie konkurencji o czo³owe w wiecie pozycje. Pojmowane zdumiewaj¹co kompleksowo i w podobny sposób realizowane. Trwa³e powi¹zania pracowników, a nawet ich rodzin, z firm¹ i jej mark¹ sk³aniaj¹
6
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do dodatkowych wysi³ków oraz perfekcyjnego wykonywania zadañ w du¿ym
stopniu po to, by wykazaæ przewagê nad zagranic¹, osi¹gaj¹c w ten sposób
powa¿n¹ satysfakcjê moraln¹. W relacjach administracji publicznej z podmiotami prywatnymi wystêpuje podobne zjawisko, stanowi¹c sk¹din¹d trafny po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej imperatyw zastêpowania sukcesów politycznych ekonomicznymi. Odpowiada to tak¿e pogl¹dom m³odszych
generacji, wprawdzie wyranie mniej nacjonalistycznych czy nawet patriotycznych, lecz silniej zaanga¿owanych w kwestiê dochodów, konsumpcji,
rodków na rozrywki. W efekcie cenione za doskona³oæ produkty japoñskie
przyjmowane s¹ czêsto z uznaniem nawet tam, gdzie dochodzi do wypierania
z rynku równie¿ miejscowych towarów o uznanym presti¿u. Japoñska polityka kredytowa, walutowa i informacyjna zdecydowanie sprzyja ekspansji.
Natomiast wewnêtrzny rynek Japonii niew¹tpliwie nale¿y do trudniejszych do zdobycia przez obcych dostawców, nie tyle z racji oficjalnych barier
(cz³onkostwo w wiatowej Organizacji Handlu, Miêdzynarodowym Funduszu
Walutowym i w innych instytucjach miêdzynarodowych tworzy rosn¹ce limity
dla protekcjonizmu), ile na gruncie zrêcznych zachowañ biurokratycznych,
chocia¿ tak¿e (ta tendencja jednak maleje) z powodu po czêci ideowego
nastawienia licznych konsumentów lub u¿ytkowników, preferuj¹cych wybór
krajowy przez sam fakt jego pochodzenia. Tam, gdzie kalkulacja prowadzi do
wniosków o mo¿liwoci wykorzystania cudzych s³aboci dla osi¹gniêcia
powa¿niejszych korzyci, Japoñczycy potrafi¹ anga¿owaæ siê w wietnie kalkulowany sposób  np. w zakresie masowego inwestowania w amerykañskie
papiery wartociowe czy przejciowego funkcjonowania na p³aszczyznach
odbiegaj¹cych od specjalizacji poszczególnych podmiotów gospodarczych
(hiperkonglomeratowoæ o charakterze elastycznym, nadzwyczaj zmiennym).
Wobec powa¿nej, wielostronnej publicznej b¹d inspirowanej lub gwarantowanej przez administracjê pañstwow¹, pomocy dla wszystkich wa¿niejszych prywatnych podmiotów gospodarczych, dysponuj¹ one szerszymi ni¿
w innych krajach mo¿liwociami dostosowawczymi7. To pozwala na przetrwanie gorszej koniunktury, przy wrêcz w zasadzie niewyobra¿alnym dojciu do sytuacji skrajnej, a wiêc do bankructwa, co powinno nadal mieæ pozytywne znacznie dla gospodarki japoñskiej, podobnie jak w przesz³oci. W nowych uk³adach konkurencyjnych zauwa¿a siê jednak, ¿e w³anie nadmiernie
wspomagaj¹ce stosunki pomiêdzy pañstwem a otwartym konkurencyjnym
rynkiem zaliczone mog¹ zostaæ w Japonii do jednej z g³ównych przyczyn ekonomicznej stagnacji.
Stagnacja polityczna i istotne problemy zwi¹zane z próbami wyjcia ze
skomplikowanego po³o¿enia nie mog¹ jednak byæ w Japonii uto¿samiane
z dramatyczn¹ sytuacj¹ bytow¹. Od 1988 do 2000 roku p³ace w sektorze produkcyjnym wzros³y blisko dwuipó³krotnie, osi¹gaj¹c jeden z najwy¿szych
poziomów w wiecie. W pocz¹tkach nowego stulecia dosz³o wprawdzie do po7
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wstrzymania tego trendu, nie zagra¿a to jednak zbytnio wysokiemu standardowi ¿ycia. St¹d te¿ brak wiêkszych protestów i utrzymuj¹ca siê rezerwa ogó³u Japoñczyków w stosunku do destabilizacyjnych niepokojów spo³ecznych.
Narastaj¹ natomiast rz¹dowe wysi³ki, zmierzaj¹ce do prze³amania zaistnia³ych niebezpieczeñstw depresyjnych. Odziedziczona z przesz³oci sk³onnoæ do kredytowego wyzwalania przedsiêbiorstw z trudnoci wci¹¿ w jakiej
mierze siê utrzymuje, jakkolwiek wzbudza coraz liczniejsze w¹tpliwoci. Najwiêksza obecnie s³aboæ gospodarki to w³anie z³e kredyty, podtrzymywanie
przy ¿yciu (przy dotychczas relatywnie rzadkich tylko, chocia¿ szybko siê ostatnio wzmagaj¹cych, bankructwach mniejszych firm) przedsiêbiorstw, które
licz¹ jedynie na przetrwanie i obs³ugê zad³u¿enia po poprawie koniunktury.
Oficjalne szacunki nieci¹galnych zobowi¹zañ siêgaj¹ ju¿ ponad 420 mld
USD, nieoficjalne za  sumy dwukrotnie wy¿szej. Powoduje to oczywicie,
¿e banki coraz niechêtniej udzielaj¹ firmom po¿yczek, co ³añcuchowo ogranicza inwestycje i proces wzrostu. W tej sytuacji firmy decyduj¹ siê wiêc na
produkcjê i zdobywanie rynku z pomoc¹ instrumentów cenowych  a to zmierza od piêciu ju¿ lat w kierunku deflacyjnym. Ze wzglêdu na ma³o obiecuj¹ce
szanse rynku wewnêtrznego Bank of Japan aktualnie skupuje akcje zad³u¿onych niebezpiecznie firm na ³¹czn¹ sumê ponad 16 mld USD, nie dokonuj¹c
natomiast wiêkszych zakupów obligacji zagranicznych, po to, by os³abiæ jena
i stworzyæ korzystniejsze warunki dla eksportu jako g³ównego czynnika wyjcia z krytycznego po³o¿enia. Mimo to nadwy¿ka w bilansie obrotów bie¿¹cych
okresowo nawet maleje, stopa bezrobocia zbli¿a siê do 6 procent (3,2% w 1997
roku, 5,4% w 2002 roku) i narastaj¹ obawy, ¿e zbyt restrykcyjne podejcie do
niewyp³acalnych d³u¿ników mo¿e spowodowaæ bezprecedensow¹, dotychczas niewyobra¿aln¹ na gruncie Japonii, falê bankructw. Ju¿ ostatnio pasywa
zbankrutowanych firm przekroczy³y niespotykany po drugiej wojnie wiatowej próg 10 mld USD. Ocenia siê, ¿e na likwidacjê kryzysu z³ego zad³u¿enia
nale¿a³oby wydaæ z bud¿etu rz¹dowego ponad 50 mld USD  czyli oko³o 10
procent PKB Japonii. Na to pañstwa nie staæ bez zaci¹gniêcia nowych kredytów. Poniewa¿ jednak d³ug publiczny przekroczy³ ju¿ 140 procent PKB, trwaj¹ rozwa¿ania nad wypróbowaniem zupe³nie nieszablonowych reform sanacyjnych. Ale to zwi¹zane jest z ryzykiem, wiêkszym w Japonii ni¿ w krajach
o s³abszym przywi¹zaniu do opiekuñczych tradycji i wspó³dzia³ania rynku
prywatnego z polityk¹ administracji pañstwowej. Do tego wreszcie trzeba dodaæ, ¿e tak wa¿na dla miêdzynarodowego wspó³zawodnictwa liczba godzin
pracy na mieszkañca zmala³a w Japonii blisko z 1100 w 1970 roku do poni¿ej
900 w 2001 roku, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wzros³a w tym czasie
z oko³o 700 do prawie japoñskiego poziomu aktualnego8.
Japoñska sytuacja gospodarcza  zarówno z przyczyn wewnêtrznych, jak
i zewnêtrznych  nale¿y w efekcie do najbardziej w wiecie z³o¿onych. Przy
silnym wzrocie bezrobocia obserwuje siê obni¿kê cen ju¿ od 1992 roku (ceny
8
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producentów s¹ obecnie o 10% ni¿sze ni¿ wtedy, a ceny detaliczne spadaj¹ od
1997 roku). Jednoczenie maleje stopa inflacji (plus 1,8 w 1997 roku, minus 0,9
w 2002 roku)9. Produkcja natomiast prawie nie uleg³a zbiorczo ilociowej
zmianie od 1997 roku, chocia¿ jej struktura podlega wci¹¿ pozytywnym na
ogó³ modyfikacjom. Problemem pozostaje, ¿e stopy procentowe kszta³tuj¹ siê
na poziomie u³amkowym, jakkolwiek realnie (spadek cen) mog¹ byæ mimo to
drogie dla kredytobiorcy. To oczywicie zachêca do inwestowania, gdy¿ nawet proste zamro¿enie gotówki podnosi jej wartoæ ze wzglêdu na kierunek
zmiany cen.
W niektórych przypadkach obni¿ki s¹ jednak pomylne  trwaj¹ce od 12
lat tanienie wywindowanych uprzednio cen gruntów i innych nieruchomoci
potencjalnie sprzyja gospodarczemu o¿ywieniu. Pomylne s¹ programy redukcji b¹d zmian priorytetów wydatków bud¿etowych  socjalnych i pozosta³ych, obok prawnych i instytucjonalnych zamierzeñ restrukturyzacyjnych
(obejmuj¹cych tak¿e z³e kredyty), obok programów zwiêkszenia konkurencji
w sferze telekomunikacji i produkcji oraz dystrybucji energii, obok rewizji
kodeksu handlowego w stronê niektórych mo¿liwoci rynkowej swobody czy
obok zwiêkszonej elastycznoci procesów przekwalifikowywania pracowników oraz podnoszenia ogólnej efektywnoci sektora publicznego10.
2. Miêdzynarodowe szanse Japonii

Wzglêdne powodzenie tych czy dodatkowych, potencjalnie wyobra¿alnych, dzia³añ na rzecz kompleksowej naprawy po³o¿enia spo³eczno-gospodarczego zapewne pozostanie tak¿e uzale¿nione od pe³niejszego, lecz zmodyfikowanego wykorzystania czêci tradycyjnych konstruktywnych cech powa¿nego odsetka spo³ecznoci japoñskiej, takich zw³aszcza jak pracowitoæ,
solidnoæ, odpowiedzialnoæ, zdyscyplinowanie oraz pewna  wci¹¿ jeszcze
 gotowoæ do ponoszenia okrelonych wyrzeczeñ na rzecz miêdzynarodowej
pozycji wspólnoty narodowej i pañstwowej. Mniejsza z pewnoci¹ ni¿ w przesz³oci, zdecydowanie jednak silniejsza  by siêgn¹æ po kontrastowe porównanie  ni¿ np. w obecnej Polsce, gdzie dominuje stan anomii, tj. powa¿nego
zerwania wiêzi spo³ecznych w nastêpstwie stratyfikacji dochodowej, skrajnej nierównoci szans, rozbudowanej korupcji, administracyjnej nieudolnoci i zaawansowanej dezideologizacji, z zanikaniem narodowej odpowiedzialnoci w kolejnoci pierwszej.
Jak na ca³ym prawie wiecie, i w Japonii wzmagaj¹ siê sk³onnoci do
przejmowania obcych wzorów zarówno w zakresie powstawania produktu
krajowego, jak te¿ konsumpcji. Historyczny solidaryzm sprzyja znacznemu
utrzymywaniu siê polityki pomocy dla ma³o uprzywilejowanych warstw spo³eczeñstwa, przy jawnej niechêci do istniej¹cego w wiêkszoci pañstw wysoko rozwiniêtych (z pó³nocnoeuropejskimi na czele) zrozumienia konieczno9 ród³o: GUS.
10 OECD. Economic Survey of Japan 2000.
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ci okrelonych wiadczeñ tak¿e na rzecz ubogich narodów Po³udnia. Maj¹ca
aktualnie ma³e szanse na udzia³ w regionalnej integracji Japonia te ostatnie
sprawy traktuje marginalnie, jako potrzebê dalszej przysz³oci, koncentruj¹c
siê na w³asnych naruszeniach równowagi.
Historycznie wytworzone narodowe czynniki sprawcze w po³¹czeniu z narastaj¹cym akceptowaniem zagranicznych wzorów mog¹ prowadziæ obiektywnie do szybszych sukcesów, ale tak¿e na ogó³ le¿¹ u podstaw zwiêkszenia
d¹¿eñ dochodowych, z kryminalnymi w³¹cznie. Rosn¹ce sprzeniewierzenia
i korupcja nie s¹ w tych warunkach do unikniêcia. Na pozytywn¹ ocenê zas³uguje natomiast w Japonii ostroæ spo³ecznych i administracyjnych reakcji na
naruszenia ³adu publicznego, co wyranie hamuje rozprzestrzenianie lekcewa¿enia etyki w ¿yciu ekonomicznym, a zasad poprawnoci, ¿yczliwoci
i uprzejmoci  w kontaktach spo³ecznych, i co w sumie powoduje, ¿e pomimo d³ugotrwa³ej ju¿ stagnacji rozwojowej atmosfera stosunków miêdzyludzkich w Japonii wci¹¿ musi budziæ zazdroæ wiêkszoci obszarów tak skrajnie
zró¿nicowanego globu.
Japoñska produkcja krajowa netto zwiêkszy³a siê z 0,750 mld jenów w 1885
roku do 2,669 mld jenów w 1905 r., 5,765 mld jenów w 1915 r., 14,896 mld jenów
w 1925 r. i tylko 15,709 mld jenów w 1935 r., w du¿ym stopniu dziêki umiejêtnemu wykorzystaniu wiatowych konfliktów wojennych, ale i negatywnie pod
wp³ywem wielkiego kryzysu miêdzynarodowego na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych. W 1947 r. dramatycznie rozbity japoñski PKN wyniós³
jedynie 0,969 mld jenów (klêska wojenna), by nastêpnie wzrastaæ rekordowo
do 7,087 mld jenów w 1955 r., 25,691 mld jenów w 1965 r. oraz 125,169 mld jenów w 1975 r.11. W warunkach nastêpstw kryzysów naftowych postêp od 1973
roku by³ jednak ju¿ zdecydowanie powolniejszy (gwa³towny spadek i stopniowa odbudowa), lecz wiatu nadal imponowa³a japoñska umiejêtnoæ dokonywania ogromnych oszczêdnoci, zw³aszcza w zakresie zu¿ycia paliw oraz kompensowania pogorszenia wewnêtrznych warunków ekonomicznych wzmo¿onym eksportem na liczne rynki wszystkich kontynentów. W sumie wiêc i o nowych trudnociach, i o nowej  skromniejszej ju¿ wprawdzie  dynamice
ponownie decydowa³y okolicznoci zewnêtrzne w ich konfrontacji z japoñsk¹
sztuk¹ przystosowawcz¹. Przynajmniej do koñca lat osiemdziesi¹tych. Dopiero ostatnia dekada minionego stulecia i pocz¹tek obecnego sta³y siê wiadkami bezprecedensowego spowolnienia wzrostu, w du¿ej mierze z powodu generalnych problemów gospodarki globalnej, ale w jeszcze wiêkszej  z racji
ograniczonej sk³onnoci Japonii do bardziej radykalnych przystosowañ systemowych. Administracja publiczna w wiêkszoci pañstw z regu³y wykazuje
bowiem asekuracyjn¹ ostro¿noæ w podejmowaniu mielszych decyzji reformatorskich, lecz ucieka siê do nich w obliczu niecierpliwoci spo³ecznej
i wynikaj¹cych z niej gronych presji politycznych. Tego natomiast, na du¿¹
skalê, brakuje w populacji, która w ci¹gu kilku, w zasadzie czterech, dekad
11
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dozna³a tak znacznej poprawy ¿yciowych standardów. W efekcie po raz pierwszy od blisko wieku Japonia nie tylko nie wyci¹gnê³a wiêkszych od innych
pañstw korzyci ze wiatowych konfliktów  wliczaj¹c w to nawet d³ugofalowe nastêpstwa drugiej wojny wiatowej  lecz, odwrotnie, znalaz³a siê w sytuacji gorszej ni¿ ogó³ jej g³ównych konkurentów, byæ mo¿e z pominiêciem
Niemiec, gdzie jednak pogorszenie koniunktury zbieg³o siê ze spektakularnym sukcesem zjednoczenia dwóch pañstw, tworz¹cych obecnie najwiêkszy
ekonomiczny podmiot Europy o znacz¹cych  w preferencyjnym sojuszu
z Francj¹  wp³ywach na charakter ca³ej potê¿nej Unii Europejskiej.
Nadmiernie schematyczne przywi¹zanie do wielu tradycyjnych regu³
i rozwi¹zañ spo³eczno-ekonomicznych okazuje siê w Japonii tym bardziej
niebezpieczne, ¿e wysoka koncentracja rodków kapita³owych i wynikaj¹cy
z tego mechanizm hierarchiczno-biurokratycznego podejmowania decyzji
utrudniaj¹ elastyczne reagowanie na potrzeby zmian. A trzeba tu podaæ, ¿e
w ma³ych i rednich firmach Europy zatrudnionych jest oko³o dwóch trzecich
ogó³u pracowników, w Stanach Zjednoczonych  oko³o po³owy, podczas gdy
w Japonii zaledwie oko³o jednej trzeciej. W dodatku mniejsze przedsiêbiorstwa japoñskie znacznie czêciej pracuj¹ prawie wy³¹cznie jako kooperanci
(poddostawcy) wielkich korporacji, które wprawdzie s¹ oczywicie g³ównymi
nosicielami technicznego i technologicznego postêpu, jednak¿e  jak wszystkie ogromne organizmy  cechuj¹ siê niedostateczn¹ zwrotnoci¹ w procesach przystosowañ do zmienionych warunków wewnêtrznych czy zewnêtrznych, zw³aszcza kiedy ju¿ osi¹gniêty poziom wzglêdnej stabilizacji i dobrobytu u³atwia przetrwanie mniej pomylnych faz koniunktury, nie prowadz¹c do
dramatycznego naruszenia podstawowych potrzeb wewnêtrznych oraz pozycji w konstrukcjach miêdzynarodowych.
A tak jest w³anie w przypadku Japonii. Przynajmniej w dosyæ wysokim
stopniu. Ponad 127-milionowe spo³eczeñstwo, cechuj¹ce siê niskim przyrostem naturalnym (w ostatnich kilkunastu latach rednio rocznie ok. 0,3%), chocia¿ zarazem wysokim udzia³em ludzi starszych (najwy¿sza w wiecie po W³oszech d³ugowiecznoæ), nale¿y ju¿  po latach dynamicznego wzrostu  do
wysoce zamo¿nych. PKB w kategoriach si³y nabywczej (PPP) wynosi ok. 25 tys.
USD na mieszkañca, ustêpuj¹c w skali globalnej wyraniej jedynie takim
specyficznym krajom jak Stany Zjednoczone, Luksemburg, Norwegia czy
Islandia. Pomimo ekonomicznej stagnacji i powoli rosn¹cego bezrobocia 
ni¿szego jednak ni¿ w UE i USA  nie odnotowuje siê w zdyscyplinowanej Japonii powa¿niejszych przejawów niezadowolenia, protestu czy buntu. Nawet
odwrotnie, przy zrozumia³ych frustracjach niektórych grup ludnoci, zainteresowanych  w warunkach miêdzynarodowej otwartoci  przyspieszonym
powiêkszaniem swoich dochodów, przewa¿a atmosfera poprawnych, nawet
czêsto eleganckich, pe³nych uprzejmoci stosunków wzajemnych, co zreszt¹
u³atwia adaptacjê do zdecydowanie spowolnionej po latach postêpu poprawy
standardów ¿yciowych. Warto przy tym zasygnalizowaæ, ¿e niektóre wskaniki jakoci cywilizacyjnej, takie jak np. niska miertelnoæ niemowl¹t, nadal
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lokuj¹ Japoniê na jednym z najwy¿szych miejsc w wiecie. Dlatego te¿ sytuacja, w której konsumpcja prywatna ronie tylko minimalnie (0,5% w 2000 r.,
1,4% w 2001 r., 0,8% w 2002 r., 0,5% w 2003 r.), a ca³oæ wewnêtrznego efektywnego popytu nawet okresowo spada (minus 0,7% w 2002 r.), podobnie jak wolumen eksportu towarów i us³ug (minus 7% w 2001 r.)12, mimo wszystko pozwala Japonii zachowaæ poczucie wzglêdnej miêdzynarodowej si³y i godnoci.
Podobnie jak w innych pañstwach i regionach13, przekonanie o w³asnej sile i bezpieczeñstwie miêdzynarodowym równie¿ w przypadku opinii japoñskich nie mo¿e pozostawaæ uzale¿nione wy³¹cznie od sojuszniczych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i wynikaj¹cej z nich protekcji atomowej.
Dlatego m.in. Japonia przeznacza na cele militarne  w liczbach absolutnych
 jedne z najwy¿szych w wiecie kwot, jakkolwiek nadal stanowi to jedynie
oko³o 1% PKB. Ten niski udzia³ stanowi³ w przesz³oci istotny finansowy
czynnik przyspieszonego wzrostu i dobrobytu, a dzisiaj móg³by z pewnoci¹ 
w warunkach wci¹¿ znacznej wiatowej stabilizacji strategicznej  zostaæ
jeszcze powa¿niej obni¿ony dla potrzeb sanacji gospodarczej. Nie wydaje siê
to jednak realne zarówno ze wzglêdu na presjê politycznych sojuszników (zarazem ekonomicznych konkurentów), jak i z powodu nacisków wewnêtrznych
si³ wojskowych, które, podobnie zreszt¹ jak w Polsce, licz¹ siê coraz bardziej
i optuj¹ nawet za zmian¹ konstytucji oraz, w lad za polityk¹ amerykañsk¹, za
poszerzeniem definicji u¿ycia si³y w rozwi¹zywaniu sporów miêdzynarodowych. W dyplomatycznej formule mog³oby to wrêcz oznaczaæ przyzwolenie
nie tylko na partycypacjê w interwencji irackiej, lecz tak¿e na w³asn¹ broñ
nuklearn¹. Problem sk¹din¹d z³o¿ony w jedynym pañstwie, które dozna³o
tragicznych strat na skutek nuklearnej zag³ady. Niemniej mo¿e siê wydarzyæ,
¿e centralne w³adze bêd¹ siê bardziej liczy³y z opini¹ zewnêtrzn¹ i nastrojami si³ zbrojnych ni¿ z przekonaniem wiêkszoci spo³eczeñstwa. Znowu podobnie jak w przypadku polskim, gdzie ani wielokrotnie ni¿szy ni¿ w Japonii
poziom dobrobytu, ani zdanie wyranie przewa¿aj¹cej czêci narodu nie
odwiod³y grup decydenckich od kosztownego uczestnictwa w amerykañskiej
okupacji Iraku  nawet wbrew oczekiwaniom najwa¿niejszych podmiotów
Unii Europejskiej.
W tym kontekcie wy³oniæ siê powinno pytanie o reakcje wielu azjatyckich
s¹siadów Japonii na jej stopniow¹ remilitaryzacjê. Chocia¿by dlatego, ¿e
w mentalnoci dalekowschodniej pamiêæ o urazach i krzywdach doznanych
w przesz³oci wydaje siê znacznie trwalsza ni¿ w obyczajowoci cywilizacji
europejskiej b¹d europochodnej. Z punktu widzenia bezpieczeñstwa miêdzynarodowego zapewne nie mia³oby to wprawdzie wiêkszego praktycznego
znaczenia, lecz Japonii musi zale¿eæ na innych konsekwencjach zbli¿enia
Dane OECD Economic Outlook 2003.
Por. M. Dobroczyñski,
Toruñ 2003.
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wzglêdnie separacji w relacjach z mo¿liwie obszernym zespo³em pañstw regionu.
W pierwszej kolejnoci chodzi³oby tu o szanse miêdzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej, która z regu³y polega na jednoczesnej czy prawie
jednoczesnej solidarnoci i wspó³pracy politycznej. Wszyscy wiêksi konkurenci gospodarki japoñskiej  w Europie Zachodniej i rodkowej, w postradzieckiej Eurazji, w Ameryce Pó³nocnej, w Azji Po³udniowo-Wschodniej czy
nawet w Oceanii i Ameryce £aciñskiej  osi¹gnêli ju¿ w tym zakresie powa¿ne wyniki, i dosyæ konsekwentnie zmierzaj¹ do globalnych zwi¹zków integracyjnych. Natomiast Japonia, z przyczyn historycznych b¹d psychospo³ecznych, uczestniczy jedynie w forum Wspó³pracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku
(APEC)  to jest miêdzynarodowej instytucji, która ogranicza swoj¹ dzia³alnoæ do raczej prostego i bardzo powolnego (do 20 lat) znoszenia podstawowych barier celnych dla przep³ywu wiêkszoci towarów. Uwzglêdniaj¹c to, ¿e
wiatowa Organizacja Handlu w tym¿e czasie obni¿y b¹d zlikwiduje handlowe bariery w szerokim zasiêgu blisko stu piêædziesiêciu pañstw oraz wiêkszoci towarów przemys³owych, rolniczych oraz us³ug, ranga APEC dla gospodarki Japonii nie mo¿e byæ porównana z integracj¹ Unii Europejskiej czy
Pó³nocnoamerykañskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.
Dalekowzroczni specjalici Japonii zdaj¹ sobie naturalnie z tego sprawê,
lecz wnioski wyci¹gane nie prowadz¹ na razie do konkretnych zagranicznych
uzgodnieñ, z oczywistymi wynikaj¹cymi z tego zagro¿eniami dla przysz³oci
kraju, który koncentruje obecnie uwagê na wewnêtrznych aspektach gospodarczej stagnacji, sprawy korzyci z integracji regionalnej odsuwaj¹c na odleg³y plan, tym bardziej ¿e obok okolicznoci historyczno-politycznych czy
psychospo³ecznych integracja Japonii ze znacznie mniej ekonomicznie zaawansowanymi partnerami azjatyckimi by³aby trudno wyobra¿alna bez
znacznych finansowych wiadczeñ na rzecz s³abszych cz³onków zespo³u.
A przecie¿ w obecnym po³o¿eniu Japonii taka ewentualnoæ zdecydowanie
nie wchodzi w grê. Dlatego jedynym licz¹cym siê nowym posuniêciem
w zakresie miêdzynarodowych uzgodnieñ multilateralnych jest utworzenie
(1997) i aktywnoæ Grupy Dialogowej pañstw ASEAN, Japonii, Chin i Republiki Korei, tzw. 10 + 3, maj¹cej na celu wspólnymi porozumieniami w obliczu
trudnoci (np. kryzysu finansowego) zast¹piæ s³aboæ regionalnej wspó³pracy
instytucjonalnej.
Aktualne zadania stagnacyjnej i zad³u¿onej gospodarki zmierzaj¹ przeto
do celów, które w jakiej mierze wystêpuj¹ zreszt¹ te¿ w polityce czêci przynajmniej pañstw rodkowej i wschodniej Europy  a wiêc do pobudzania
wzrostu ekonomicznego, dyscypliny bud¿etowej polegaj¹cej przede wszystkim na ograniczaniu czêci rz¹dowych wydatków i zaci¹gania nowych kredytów, ale zarazem na popieraniu restrukturyzacji gospodarki z naciskiem na
du¿e, wysoce produktywne projekty inwestycyjne i badania w nowoczesnych
dziedzinach, takich np. jak produkcja robotów czy nanotechnologia, zw³aszcza nanomateria³y, przy zwiêkszonej w efekcie roli pañstwa w tworzeniu in-
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frastrukturalnych i prawnych warunków dla aktywnoci przedsiêbiorczoci
prywatnej. Reformy w sektorze bankowym i rozwi¹zywanie problemu z³ych kredytów jako kluczowego priorytetu japoñskiego programu rz¹dowego wymaga
równie¿ mia³ych posuniêæ, w tym restrukturyzacyjnych, zmierzaj¹cych zw³aszcza do czêciowej redukcji zobowi¹zañ i zapobiegania nowym kosztownym b³êdom, przy konsekwentnym zarazem unikaniu napiêæ spo³ecznych, m.in. poprzez
pomoc w zawodowym przekwalifikowaniu i realistycznej ocenie wyników dzia³alnoci w ramach strategii redukcji bezrobocia i wzrostu ogólnego poziomu zatrudnienia (aktywnoæ zawodowa ludzi starszych).
Zasadnicze ró¿nice pomiêdzy sytuacj¹ Japonii a ni¿ej rozwiniêtych gospodarek polegaj¹ natomiast na walorach szczebla zaawansowania wci¹¿ wyranie drugiego globalnego mocarstwa ekonomicznego. Nawet je¿eli spotyka siê
szacunki, daj¹ce drugie miejsce dynamicznie rozwijaj¹cym siê Chinom, ludnociowo przesz³o dziesiêciokrotnie liczniejszym od Japonii, a byæ mo¿e ju¿
mniej ni¿ dziesiêciokrotnie (
) dochodowo ubo¿szym14. W ka¿dym razie japoñskie generalne ekonomiczne jakociowe zaawansowanie i osi¹gniête standardy konsumpcyjne  przy bardzo ekspansywnym budownictwie
mieszkaniowym  stwarzaj¹ nieporównywalnie mniejsz¹ socjaln¹ koniecznoæ pe³niejszego zaspokajania potrzeb bytowych nawet w fazach stagnacji.
Ponadto wiatowy presti¿ ekonomiczny mocarstwa nadal pozwala na uzyskiwanie powa¿nej nadwy¿ki eksportu nad importem i wchodzenie na trudne
nawet rynki zagraniczne zarówno z produktami najwy¿szej z³o¿onoci i jakoci, jak te¿ z wyrobami, których tanioæ wynika nie z ceny si³y roboczej, lecz
z wydajnoci pracy.
O ekonomiczny miêdzynarodowy presti¿ Japonia dba zreszt¹ nawet porednio, staraj¹c siê zaimponowaæ poprzez spektakularne inwestycje, takie
np. jak najd³u¿szy dotychczas most Akashi Kaikyo (3900 metrów) czy jedna
z najszybszych linii kolejowych TokioHiroszima (270 km/godz.), organizowanie olimpiad i mistrzostw wiata w wielu konkurencjach sportowych, wielkich festiwali kulturalnych, kongresów naukowych itd. Wprawdzie eksport
japoñskich towarów zmala³ nieco w porównaniu z 2000 rokiem (wówczas 459
mld USD), ostatnio jednak ponownie ronie, by w 2003 roku osi¹gn¹æ (szacunek wstêpny) oko³o 434 mld USD. Przy nadwy¿ce obrotów niewidzialnych
dodatnia ca³oæ bilansu obrotów bie¿¹cych wyniesie prawdopodobnie w tym
roku oko³o 153 mld USD15. A jeli sprawdz¹ siê prognozy OECD i handel wiatowy w 2004 roku wzronie o blisko 9%, oczekiwaæ nale¿a³oby równie¿ odpowiednio znacznej partycypacji Japonii w odnonym postêpie.
Oczywicie zale¿y to w du¿ej mierze od powodzenia japoñskich reform,
w tym od unikniêcia niebezpieczeñstwa trwalszej deflacji16. W ka¿dej jednak
per capita

14 Patrz B. Rych³owski,
AzjaPacyfik
2001 nr 4.
15 OECD Economic Outlook, Preliminary Edition.
16 Por.
, IME Survey, June 16, 2003.
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sytuacji utrzyma siê wysoka ranga eksportu, tworz¹cego oko³o 40% japoñskiego PKB. Je¿eli z pomoc¹ rz¹du (zakupy akcji przedsiêbiorstw od banków komercyjnych zagro¿onych z³ymi d³ugami i inne posuniêcia interwencyjne) uda
siê pokonaæ niektóre chocia¿ istotne trudnoci, wiatowa poprawa koniunktury pozwoli zapewne Japonii wyjæ z utrzymuj¹cej siê ju¿ przez w przybli¿eniu dziesiêæ lat wzglêdnej stagnacji.
wiatowe Forum Gospodarcze (WEF), presti¿owa pozarz¹dowa miêdzynarodowa organizacja wielkiego biznesu, porównuj¹c najwa¿niejsze parametry
makro- i mikroekonomiczne, technologiczne i polityczne, prognozuje, ¿e
w wiatowym rankingu konkurencyjnym Japonia w ci¹gu najbli¿szych piêciu
lat przesunie siê z obecnego 21 miejsca na pozycjê 13, przed takimi m.in. gospodarkami jak Niemcy, Francja, Chiny i W³ochy. Prognozy rzadko wprawdzie
okazuj¹ siê precyzyjne, istotne jest jednak profesjonalne miêdzynarodowe
przekonanie o japoñskich mo¿liwociach i szansach konkurencyjnych w zestawieniu ze wiatow¹ elit¹ ekonomiczn¹17.
Z pewnoci¹ nie dojdzie ju¿ nigdy w przysz³oci do takiej dynamiki japoñskiego przyrostu PKB
jak w latach 19501973 (rednio rocznie
8,0%), ale chyba te¿ nie do takiego spowolnienia jak w ostatniej dekadzie
dwudziestego wieku (rocznie 1,2%)18. Zapewne te¿ utrzymaj¹ wysokie rentowne pozycje japoñskie marki, takie jak Toyota, Honda i Sony, zaliczone w 2003
roku do dwudziestu najwartociowszych wiatowych nazw handlowych, dlatego ¿e mimo wielkich problemów kojarzenia tradycji z wymaganiami postêpu, Japonia w sumie zachowuje wartoci, umo¿liwiaj¹ce konkurencyjny kontakt z globalnymi potentatami wszystkich regionów.
Na przeszkodzie w szybkim rozwi¹zaniu zasadniczych sprzecznoci gospodarczo-spo³ecznych Japonii staj¹ m.in. takie nawyki ubo¿szej przesz³oci
i wychowania w duchu wstrzemiêliwoci jak przesadna oszczêdnoæ i asymetryczna niechêæ do wydatków (os³abiaj¹ca skalê rynku wewnêtrznego),
wyniesiona z lat wysokiej koniunktury sk³onnoæ do rozbudowywania potencja³u produkcyjnego ponad realistyczne szacunki popytu, a tak¿e zbyt czêste
zmiany polityczne, wynikaj¹ce ze staræ pomiêdzy odmiennymi ugrupowaniami ideologicznymi  fundamentalistycznymi, nacjonalistycznymi, liberalnymi czy umiarkowanymi, typu poredniego, staraj¹cymi siê eklektycznie
³¹czyæ odmienne filozofie rozwojowe. Dlatego, pomimo wysokiego solidaryzmu narodowego, trudno o wypracowanie i realizowanie strategicznego programu rekonstrukcji dynamicznego wzrostu.
Wiele zale¿y tak¿e od poprawy sytuacji na rynku wiatowym, przy coraz
silniejszym d¹¿eniu Japonii do ³agodzenia trudnoci wewnêtrznych ekspansj¹ eksportow¹. Ostatni okres pozwala zreszt¹ w tym zakresie na pewien optymizm. Bez wzglêdu jednak na prawdopodobne dalsze wahania okresowe, jedno wydaje siê pewne: osi¹gniêta przez Japoniê jakoæ cywilizacyjno-kulturoper capita

17
18

18

W odnonym rankingu Polska ma siê znaleæ dopiero na 51 miejscu, ni¿ej ni¿ obecnie.
World Bank Atlas 2002, skorygowane.
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wa i jej dojrza³y potencja³ ekonomiczny stanowi¹ rzadko spotykan¹ w globalnych relacjach gwarancjê skutecznego utrzymania wysokiej pozycji miêdzynarodowej.
A b s t r a c t
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The Japans economic specificity largely resulted from its insular isolation.
However, the 20th century revealed important potentialities that ensue for
a disciplined society from its going over to a policy of opening to the external
world. Of course, traditions of the East still always play an important role, but
skilful utilization of world-wide economic accomplishments and the impressive export expansion led to Japans becoming the second-ranking global economic power, which position to a large extent compensated for the insufficiency of political influence. At the same time, Japan adopted the majority of
efficient economic tools of the greatest world power, the United States.
However, a system combining the national specificity with the opening to the
external world does not always prove effective. Hence, Japan is permanently
missing a strategic model that might consistently utilize combined traditional
and modern means of stimulating the economic development. In addition, the
strong growth in wealth seriously reduced the countrys international competitiveness because of increased labour costs. Thus, since a certain time already,
its economy has remained stagnant, which however does not entail any visible
signs of serious social discontent. In this situation, much will now depend on
improvement in the international market, which can permit Japan a fuller utilization of the chances stemming from its surplus expansion on the foreign
markets.
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