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  مدخـل

  
 الثانية، مر االقتصاد اليابـاني بـثالث أزمـات، وخـرج منهـا      العامليةبعد احلرب  

 جيمــو األســطوري، الــذي أعقـب االزدهــار  ١٩٦٥ -١٩٦٣فالكــساد الــشديد . معـززاً 
jimmu  يف حــني أن الــصدمة  . ، أدى إلــى تعزيــز دينامكيــة اجلهــاز اإلنتــاجي اليابــاني

ــة   ــ ــــصناعات      ١٩٧٤ -١٩٧٣البترولي ــة الـ ــ ــادة هيكل ــات إعــ ــ ــسريع عملي ــ ــى ت ــ ، أدت إل
أخيــراً، إن ارتفــاع . ودفعــت األرخبيــل للتأكيـد علــى أنــه قــوة جتاريـة كبــرى    . اليابانيـة 

، الــذي ١٩٨٦ آب -١٩٨٥، مــا بــني أيلــول  %٦٠ ســعر الــني مقارنــة بالــدوالر مبقــدار 
ــاً بالنــسبة لتجارتهــا اخلارجيــة واقتــصاد       ــشكل  كــان مــن احملتمــل أن يكــون كارثي ها ب

عــام، أدى، علــى العكــس، إلــى صــعود اليابــان إلــى مــصاف قــوة ماليــة عظمــى، إلــى        
مرتبة مصرف العـالم األول، وحيـازة أكبـر سـوق لـألوراق املاليـة يف العـالم مـن حيـث            

  .١٩٨٥تثمني قيمة األسهم يف عام 
.  والعقاراتافتتح عقد التسعينيات بتنفيس فقاعات مضاربات األوراق املالية

ــام  فمــــن خر ــــف عــ ــة عــــام  ١٩٩١ي ــ ــــى نهاي ــاني يف  ١٩٩٣ حت ــ ــــصاد الياب ــل االقت ، دخــ
ــة كـــساد عميـــق  لكنهـــا . وكـــان مـــن املنتظــر أن يحقـــق طفـــرة يف العـــام التـــالي   . مرحل

، خيبــت اآلمــال لكونهــا أقــل   ١٩٩٥وعنــدما تأكــدت هــذه الطفــرة، يف عــام    . تــأخرت
العقــد،  فخــالل النــصف الثــاني مــن ذاك   . أهميــة مبــرتني مــن االزدهــارات الــسابقة   

ــن، يف       ــباب ظرفيـــة، لكـ ــة إلـــى أسـ ــا احملللـــون يف البدايـ ــو ذبـــذبات عزاهـ ســـجل النمـ
ــق      ــ ــة أعم ــ ــباب بنيوي ــى أســ ــ ــق، إل ــتطاعت     . وقــــت الحــ ــد اســ ــ ــان ق ــ ــدو أن الياب ــ ال يب

وجــرى احلــديث عــن   . االســتفادة مــن األزمــة لكــي تعــزز اقتــصادها كمــا يف املاضــي     
  ". عقد فارغ"، و"عقد ضائع"

 املظلمــتني، دفــع ازدهــار العــامني التــاليني    ٢٠٠٢ -٢٠٠١غيــر أن بعــد ســنتي  
 واملؤســسات الــصناعية، دفــع إلــى إعــادة  يالنـاجم عــن إصــالح وضــع املــصارف املــال  
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ــا يف  الياوإيف التـــسعينيات يف مـــستوى  " األزمـــة العجيبـــة"قـــراءة  تهـــا واتـــساعها، كمـ
  .التجديد الكامنة فيها مستوى بذور

ية جـذورها يف إصـالحات بدايـة    حتى تلك األزمة، وجدت قوة البنى االقتصاد 
فالقفزة االقتـصادية التـي جنمـت عنهـا قـضى عليهـا اهـود        ). ١٨٦٨(عصر ميجي   

  .احلربي، لكن قواعد النظام بقيت راسخة

حـوفظ علــى دور الدولــة املركــزي، وقامــت مبهماتهــا الــثالث علــى أكمــل وجــه     
ــة         ــصادية، وحامي ــاة االقت ــسقة احلي ــسوق، ومن ــصاد ال ــسوق  بوصــفها مــشجعة اقت  ال

احمللي والصناعات الوليدة إلى أن حد من حقل عملها يف هذا اـال االنفتـاح علـى      
فذبــذبات النمــو يف  . حينئــذ بــدأ النمــوذج اليابــاني يفقــد متاســكه   . العــالم اخلــارجي 

ــور،     ــالي عكـــست هـــذا التطـ ــة العقـــد التـ ــضاً البنـــى    والتـــسعينيات وبدايـ زعزعـــت أيـ
  .الصناعية واملالية

، أصـبحت  ٢٠٠٦فمنـذ عـام   .  لم تتغلـب علـى جميـع صـعوباتها    يبدو أن اليابان 
 األكبــر يف العـالم، يف حــني  ) سـنة ٦٥ممـن تزيـد أعمــارهم عـن    (حـصتها مـن املــسنني   

كما يجـب عليهـا مواجهـة تحـدي     .  ال تزال بلداً صناعياً فتيا١٩٩٠ًأنها كانت يف عام     
ــة، احلفـــاظ علـــى جهـــاز إنتـــاجي عـــالي اجلـــودة، واالســـتخدام األعظـــم لليـــد     العاملـ

ــة   وأن تكــون املختبــر . واحلمايــة االجتماعيــة الالزمــة لتماســك اتمــع    األول لتجرب
  .الشيخوخة قد يصبح ميزة يف حال حصلت ابتكارات يف هذا اال

طــوال مــا البحــث والتطـوير  يف متواصـل  جبــار و مــن جهـد  أخيـراً، إن مــا بـذل  
كـد التقـدم التقـاني اليابـاني،     فعلـى مـا يبـدو، تأ   . بدأ يـؤتي أكلـه   " عقداً ضائعاً "سمي  

وإن اسـتطاعت اليابـان املواظبـة علـى ذلـك فـسوف تكـون        . يف العديد من القطاعـات  
  .يف وضع مناسب لالستفادة استفادة تامة من عملية التكامل اآلسيوي
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  القسـم األول
  

 
  
لية على أنقـاض الحـرب العالميـة        لم تلد قوة اليابان االقتصادية الحا     

فقد بنيت بصبر وأناة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، علـى   . الثانية
فبدءاً مـن عـصر ميجـي    . ثورة بسيطة الدموية أنهت العصر اإلقطاعي    اثر
الضروري لتحقيق هدفها   . ، التزمت اليابان بطريق التحديث    )١٩١٢ -١٨٦٨(

ولة الجديدة األولوية لمواجهة ثالثة تحـديات   فمنحت الد . وهو استدراك الغرب  
 كافة، وبناء صـناعات حديثـة اعتمـاداً علـى     نهي نشر التعليم بين اليابانيي 

استيراد غزير للتقانات الغربية، وتأمين الموارد المالية الـضرورية إلنـشاء           
  .البنى التحتية للنقل واالتصاالت

 هو إعادة تنظيم اقتـصاد  حبعد الحرب العالمية الثانية، أصبح األمر المل     
سوق قادر على المنافسة، واللجوء ما أمكن إلى الحد األدنى مـن القـروض              

وإلى هذه الحقبة تعود أصول ما تتمتـع     . الخارجية رغم ندرة المصادر المالية    
به وزارة التجارة والصناعة الدولية من شهرة أسطورية، قامت خاللها بـدور          

في تلك الحقبة بدأ التشاور الوثيق بين أوساط        . منسق الحياة االقتصادية األول   
  .رجال األعمال واإلدارة اليابانية

أخيراً، حتى تسعينيات القرن الماضي، استند نجاح اليابان االقتـصادي          
الحديث على مرونة نظام عملها الخاصة بها، وكفاءة تدريب الرجال وتأهيلهم،        

كمـا  . تنافس الخارجي وتعايش الفروع الصناعية المعرضة وغير المعرضة لل      
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المتزامن، إلى محركات النمو االقتـصادي الداخليـة         أن اللجوء، المتعاقب أو   
 كان من الصعب الحفـاظ علـى       هغير أن . والخارجية لعب دوراً حاسماً أيضاً    

  القـرار  االستقرار االقتصادي واالجتماعي، لوال التوازن الحاذق بين سلطات       
  .١٩٤٥د بناؤه بعد هزيمة  الذي أعي لها)*(ةناوئوالسلطات الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 .٤٩اه ص انظر أدن(*) 
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  الفصل األول
  

 

 

  
عندما دخلت بوارج الكمودور بيري الحربية رافعة الرايات األمريكيـة          

، لم تكن اليابان قد خرجت بعد من العصر اإلقطاعي، ١٨٥٣خليج إيدو في عام 
ويعود السبب في ذلك إلى عزلة اليابـان        . زال متخلفة تقانياً إلى حد بعيد     وال ت 

خالل قرنين ونصف، وإغالق أبوابها على العالم الخارجي، باستثناء جزيـرة           
. غازاكي، حيث عزل التجار الهولنديين والصينيينادجيما أو دشيما بالقرب من ن

اإلقطاعي كانت  بان العصرومع ذلك إن ما حققته اليابان من مكتسبات متراكمة إ
  .من األهمية بحيث سمحت لها الدخول في العصر الصناعي بنجاح

توكوجـاوا ببنـاء حكومـة    ) سيد المحاربين األعلى(حتى قيام الشوجن   
، عاش األرخبيل صراعات وحروب أهلية      ١٦٠٣مركزية في اليابان في عام      

، عام  ١٨٦٨عام  واستمرت سيطرة أسرة التوكوجاوا على اليابان حتى        . دائمة
  . من جديدة وبعث سلطة اإلمبراطور السياسيةانهيار الشوجوني

أدى توحيد اليابان إلى نشر السالم وفتح الطريق أمام التوسع التجـاري          
وتطورت بنى النقل البـري التحتيـة، وانتـشرت     . الهائل بين مختلف األقاليم   

 النقديـة أيـضاً   بسرعة قطع النقود الذهبية والفضية والنحاسية، بـل األوراق  
ورغم أن المجتمع الياباني كان متشعباً فـي نظـام          . ١٦٠٠الصادرة منذ عام    
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 فقـد  -، والفالحين، والتجار والمنبـوذين  )•( المحاربين–صارم من الطوائف    
أصبح تدريجياً بإمكان أبناء التجار الميسورين أن يتلقوا تعليماً كان في األصل            

 لكن هذا التقدم لم يكن كافياً للقضاء على استياء     .حكراً على أبناء الطبقة النبيلة    
  .اليابانيين المتنامي من النفقات العسكرية في عصر التوكوجاوا

تحت ضغط المدافع األمريكية، وافقت حكومة الـشوجونية علـى فـتح     
، توجـب   ١٨٥٨وفي عـام    . غازاكي وهاكودات اثالثة موانئ هي شيمودا، ن    

مع الواليات المتحـدة األمريكيـة    "  متكافئة معاهدات تجارية غير  "عليها توقيع   
والدول األوربية، وانحنت الصين أيضاً أمام التوسع الغربي بتوقيـع معاهـدة          

فثار ضدها ساموراي من أصول     . حفز خنوع الحكومة اليابانية االستياء    . بكين
متواضعة من أبناء مقاطعات ساتسوما، وشوشو، وتوزا، وتغلبوا على القوات          

: أدى االنقالب الذي تبع ذلك إلى استعادة اإلمبراطـور للـسلطة          و. الحكومية
                                                             

حسب أقدم السجالت التاريخية، اإلمبراطور األول، ابن حفيـد         . األباطرة والمحاربون  )•(
آلهة الشمس، أهم آلهة الديانة الشنتوية األرواحية، هو مؤسس إمبراطورية الشمس عام            

رغـم  . وبحسب المعتقد فإن جميع األباطرة اليابانيين هم من الساللة نفسها         . م. ق ٦٦٠
) زعماء عشائر، أوصياء وشـوجن (وداً أو رمزياً، فإن القادة السياسيين     أن دورهم محد  

، انتـشرت   )١٨٦٨ -١٦٠٣(بدءاً من عـصر إيـدو       . يستمدون شرعية سلطتهم منهم   
النظرية القائلة أن األباطرة سليلي آلهة الشمس المباشرين، ما يضفي طابعاً مقدساً على         

حتى الحرب العالمية الثانية، جمع     ) ١٨٦٨(ومنذ اإلحياء الميجي    . شخص اإلمبراطور 
وبموجـب دسـتور    . اإلمبراطور بين يديه وظائف القائد العسكري ورئيس الحكومـة        

  .، لم يعد اإلمبراطور سوى سلطة رمزية١٩٤٦
، أصبحت السلطة السياسية الحقيقية بيد أعلـى        )١٣٣٣ -١١٨٥(منذ عصر كاماكورا    

كبـار الزعمـاء اإلقطـاعيين      تتكون طبقة المحاربين مـن      . زعيم عسكري، الشوجن  
من اليابانيين  % ٧واألرستقراطية العسكرية الصغيرة من الساموراي، وتمثل       ) الدايميو(

مسيطر حتى  وقد احتفظت بوضع اجتماعي     ). ١٨٦٨ -١٦٠٣(في عصر التوكوجاوا    
 .اختفائها في عهد ميجي
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وشُكلت بعنـاء حكومـة     . )•( هيتو، الملقب باإلمبراطور ميجي    -الشاب ميتسو 
جديدة يؤمن رجالها بتفوق الذكاء على الـوالدة، ويكنـوا احترامـاً عظيمـاً              

ودفعهم شعور قومي متقد لتدارك التخلـف التقـاني المتـراكم،           . لإلمبراطور
ولتطوير سريع لدفاعات اليابان البحرية والبرية للوقوف في وجه كـل نفـوذ        

هكذا بفضل جهود محاربين من أصل متواضع تغيرت الحكومة بأقـل          . أجنبي
واحتاجت إعادة األمن واالسـتقرار فـي   . ما أمكن من فقدان األرواح البشرية     

يابـان مـن   وانتقلـت ال . كما الغي نظام الطوائف  . الداخل إلى عقد من الزمن    
عصر إلى عصر آخر، بعد أن سبق أن بنت نظاماً تعليميـاً جيـداً، وبلغـت                

  .مستوى عال في التقانة الزراعية، وأنشئت شبكة من الطرق وقنوات الري

انصب اهتمام الحكومة الجديدة بالدرجة األولى على ثالثة محـاور اقتـصادية        
 وتحفيـز االدخـار، وتهيئـة    واجتماعية هي تعزيز التعليم، واكتساب أحدث التقانات،     

ومجمعـات  ) sogo shosha(بيئة اقتصادية مناسبة لتطوير شركات تجاريـة كبـرى   
  ).زيباتسو(صناعية 
  
   أولوية التعليم– ١

 مليـون  ٣٥، كان عدد سـكان اليابـان        )١٨٦٨(في بداية عصرميجي    
 ولم يكن الناتج القومي اإلجمالي الفـردي،      . نسمة، ثالثة أرباعهم من الفالحين    

.  دوالرا٢٣٥ًعـن   ١٨٧٥في عـام  ، يزيد ١٩٦٥  في عامدوالروفقاً لقيمة ال 
اللحـاق بـالغرب    "حينئذ، منحت األولوية للتعليم لكي يتمكن اليابـانيون مـن         

مـدارس  : في عهد الشوجونية، كان هناك فئتـين مـن المـدارس        ". وتجاوزه
 وهي مخصصة ألبناء الساموراي، ومـدارس المعابـد       ) hanko(اإلقطاعيات  

)terakoyo (  في مدارس الفئة األولى، حظيـت دراسـة     . وتستقبل أبناء التجار
                                                             

 .المعرب. ميجي باللغة اليابانية تعني المستنير) •(
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الفكر الكنفوشيوسي، والمهارات الحربيـة وااللتزامـات الخاصـة بقـانون           
أما في مـدارس المعابـد،   . األخالقي بالمرتبة األولى) le bushido(المحارب 

  .فكان تعلم الحساب والطب والفلك يكمل تعلم القراءة والكتابة

وفي عصر ميجي، وضعت بالتدريج المبادئ األساسية للتعليم الحـديث          
% ٤٣في بدايته كانت نسبة الذين تلقوا تعليماً خارج منازلهم نحـو  . في اليابان 

لكن من اآلن فصاعداً أخذت المدارس تصبح       . من النساء % ١٠من الرجال، و  
وبـذل مجهـود   . مفتوحة أمام جميع الفئات االجتماعية بدون تمييز في الجنس    

، وصـلت نـسبة   ١٩٠٢وفـي عـام    . عظيم لبناء المدارس وتأهيل المعلمين    
  %.٩٠األطفال الذين يحظون بالتعليم إلى ما يزيد عن 

في البداية اعتمد النموذج الفرنسي،     . جرى بناء النظام التربوي بالتدريج    
وافتتحت المـدارس   . لكن سرعان ما حل محله النموذجان األلماني واألمريكي       

. االبتدائية واإلعدادية، وبنيت الجامعات ومعاهد إعداد المعلمـين والمدرسـين      
 ٤، أدخل نظام التعليم اإللزامي ومدته ثالث سنوات، ليصبح          ١٨٧٩وفي عام   

  .١٩٠٨ سنوات عام ٦، و١٩٠٠سنوات في عام 

وباإلضافة إلى بنية مجهزة، أصبح مضمون التعلـيم مالئمـاً لتحقيـق            
 علـى وجـوب     ١٨٦٨ نص العهد اإلمبراطوري لعام      فقد. األهداف المرجوة 

". البحث عن المعرفة في كافة أصقاع العالم لتعزيز أسس النظام اإلمبراطوري  "
هذه السياسة التي تفضي إلى البحث عن المعرفة لدى المعلمين األجانب، التي             
سبق أن طبقت في عهد الشوجونية حين أرسل بعض البعثات الدراسـية إلـى        

 -١٨٦٨ففي ما بـين     . متحدة والدول األوروبية، استأنفت نشاطها    الواليات ال 
جذبت الواليات المتحدة نصف    .  ألف تأشيرة منحة دراسية    ١١، منحت   ١٩٠٢

هؤالء الطلبة، لكن القسم األكبر من الذين حصلوا على منح دراسية حكوميـة             
  .اختار ألمانيا بهدف دراسة العلوم واإلستراتيجية العسكرية
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 الوثيقة التي مارستها الدولة على البـرامج التعليميـة فـي       أدت الرقابة 
المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، ليس فقط إلى تـسريع عمليـة تحـديث      
اليابان، بل أيضاً إلى تنشئة المواطنين على تبجيل اإلمبراطور، تنشئة قـادت            

ونجم عـن هـذه الـسياسة      . تربية الشبيبة على حب االمبراطور وتبجيله     إلى  
لصارمة انتقال المجتمع الياباني من تشعيب طبقي قائم على الوراثة إلى فرز             ا

  .طبقي يقوم على درجة التحصيل العلمي
  
   الشراهة التقانية– ٢

في بداية عصر ميجي، لم يكن هدف البعثات الدراسية تحصيل المعارف      
العامة فحسب، بل أيضاً الخزن السريع للتقانات الالزمة السـتدراك الغـرب،         

  .والسيما في قطاعات النسيج، والحديد الصلب، وبناء السفن والزراعة

ورغم ضآلة الموارد المالية، خصصت مبالغ طائلة لدعوة المهندسـين          
، بلـغ عـدد     ١٨٧٤وفي عام   . والمختصين األجانب لنشر نصائحهم وتعليمهم    
فـي ذاك العـام   .  مختـصاً ٥٢٧هؤالء المختصين األجانب حده األعلى وهو  

!  من هؤالء المختصين   ٢٢٨ ميزانية وزارة الصناعة لدفع أجور       خصص ثلث 
  .لكن ما أن أمكن اكتساب معارفهم حتى تناقص عددهم بسرعة

إن اللجوء المكثف إلى نقل التقانات األجنبية ونظـم التنظـيم الـداخلي         
، سـمح   )قانون، نظام قضائي وسياسي، بل أيضاً اقتصادي ومالي وعسكري        (

 العصر اإلقطاعي إلى العصر الحديث خالل ما يقرب من          لليابان باالنتقال من  
ونجم عن ذلك تسريع نمو الناتج القـومي اإلجمـالي الـسنوي        . عشرين عاماً 
مـا بـين    % ٣,٤ حتـى    ١٨٨٥ -١٨٧٩وسطياً ما بـين     % ٢,١ليرتفع من   

وباستثناء منعطف القرن العشرين، اسـتمر االقتـصاد فـي      . ١٨٩٨ -١٨٨٥
  ).١ رقم جدول(التقدم بإيقاع مستمر 
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١٩٣١  ١٩١٩  ١٩٠٥  ١٨٩٨  ١٨٨٥  ١٨٧٩ 
  الفترات الزمنية

١٩٣٨ ١٩٣١ ١٩١٩ ١٩٠٥ ١٨٩٨ ١٨٨٥ 

 ٦,٠ ٦,٣ ٢,٤ ٣,٢ ٣,٤ ٢,١  الناتج القومي اإلجمالي

 OHKAWA & ROSOVSKY, 1973, In T Ito, The Japonese Economy,1993: المصدر
(5), p.16 and 17.   

. )•(أسهم إدخال التقانات الجديدة في قلب البنى االقتصادية فـي العمـق       
فرغم الهبوط الطفيف في عدد العاملين فيهـا،       . أصبحت الزراعة أكثر إنتاجية   

ولعبت دوراً محورياً إبان . ١٩٣٠ -١٨٨٠ما بين % ١٢٠ارتفع إنتاجها بمعدل 
 به من اقتصاد في العمالت الصعبة بفـضل بـساطة         فترة اإلقالع بما سمحت   

الواردات الزراعية، من جهة، وبكسب القطع األجنبـي بفـضل الـصادرات            
بلغت حصة الصادرات الزراعية فـي  (الزراعية إبان بناء الصناعات المعملية  

خالل سبعينيات القرن التاسع عشر، عقد إقالع % ٣٨مجمل الصادرات اليابانية 
  .من جهة أخرى) فقط بعد عشرين عاماً% ١١، والنشاط الصناعي

                                                             

في اليابان، بدأ التأثير الصيني يصبح ملموسـاً     . ين إلى مدرسة الغرب   من مدرسة الص  ) •(
، ٥٢٢فبعد إدخال البوذية في عام     . بدءاً من النصف الثاني من القرن السادس الميالدي       

أدب، رسم، شعر، موسيقا، هندسة، حرف يدويـة،        (انتشر العديد من التأثيرات الثقافية      
ن تأثير هذه االقتباسات عميقاً، فإن األمر لـم     إن كا . حتى منتصف القرن التاسع   ) كتابة

بـدءاً مـن   . يكن كذلك بالنسبة لتلك المتعلقة بالتنظيم اإلداري والسياسي واالقتـصادي      
منتصف القرن التاسع عشر، واءمت اليابان المهارات الصينية مع احتياجاتها الخاصـة       

  .واستقلت ثقافياً
ة عصر ميجي نحو الغـرب لكـي   بعد مرور قرنين ونصف على العزلة، التفت قاد 

فذهبت البعثات إلـى انجلتـرا      . يعوضوا تخلفهم التقاني، وفي مستوى التنظيم الداخلي      
لدراسة المالحة والبحرية، وإلى ألمانيا من اجل دراسة الفن العسكري والطـب، وإلـى    

 .فرنسا بهدف دراسة اإلدارة والقانون، وإلى الواليات المتحدة لتعلم المناهج التجارية
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وما حققته اليابان من نهضة صناعية، وفي مجـال الخـدمات جـديراً            
  .)٢جدول رقم(باالعتبار بمقاييس اليد العاملة، ونمو الدخل القومي 

غير أن إدخال التقانات الجديدة، لم يكن ليحظى بمثل هذا التأثير علـى             
  .ار الناجعة بدفع من الدولةتطور الصناعة لوال تقنية االدخ

 

١٩٣٣  ١٩١٣  ١٨٩٨  ١٨٧٨  
  الفترات الزمنية

١٩٣٧  ١٩١٧  ١٩٠٢  ١٨٨٢ 

          توزيع االستخدام

  ٤٧,٧  ٥٩,٢  ٦٩,٩  ٨٢,٣  زراعة، غابات، صيد أسماك

  ١٩,٥  ١٦,٤  ١١,٨  ٥,٦  صناعة

  ٣٢,٨  ٢٤,٤  ١٨,٣  ١٢,١  خدمات

          الحصة من الناتج القومي اإلجمالي

  ٢١,٨  ٣٥,٦  ٤٧,١  ٦٣,٩  زراعة، غابات، صيد أسماك

  ٣٥,٩  ٢٦,٥  ٢١,٣  ١٠,٤  صناعة

  ٤٢,٣  ٣٧,٩  ٣١,٦  ٢٥,٧  خدمات

  .١انظر جدول رقم : المصدر

  
   االدخار، فضيلة قومية– ٣

تتطلب سياسة التصنيع المتسارع اسـتخدام كتـل كبيـرة مـن رؤوس        
فقـد دأبـت   . ومن هنا تأتي أهمية الدور المركزي لالدخار العـائلي   . موالاأل
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. الحكومة اليابانية على تطوير االدخار لكي تحمي االستقالل المالي الـوطني          
، وضـعت   ١٨٧٣في عـام    " بالمصارف الوطنية "فبإصدار المرسوم الخاص    

ري أسس النظام المصرفي الذي تقرب بنيته من بنية النظام المـصرفي الـسا         
، التي كانت في    "المصارف الوطنية "و. المفعول في الواليات المتحدة األمريكية    

البداية مؤهلة إلصدار النقود، كانت مهمتها جمع المدخرات، والسيما سـندات           
المعاش الممنوحة للمحاربين القدماء تعويضاً لهم عـن حقـوقهم اإلقطاعيـة            

واستخدمت هذه الودائـع    . ارثم أضيفت األموال العامة إلى هذا االدخ      . الملغاة
  .المصرفية في تمويل المشاريع الصناعية

في بداية عصر ميجي، قاد شح األموال الدولة إلى تأسيس مشاريع فـي      
بناء السفن، النقـل، صـناعة الحديـد الـصلب، اآلالت           : القطاعات الحيوية 

لكن في بداية عقد الثمانينيات من القرن التاسع عـشر، أصـبح           . واالتصاالت
وضع المالي هشاً جداً بحيث اضطرت الحكومة إلى إصدار مرسوم يقـضي          ال

ببيع منشآت الدولة، باستثناء تلك المرتبطة بالقطاعـات اإلسـتراتيجية مثـل            
وبما أنه لم يكن ظهر بعد      . ترسانات بناء السفن، والطرق والهاتف والتلغراف     

موال الكافيـة  منظمون حقيقيون، ونظراً ألن الحرفيين لم تكن لديهم رؤوس األ    
وهذه العالقة المميزة مع رجال     . لشراء هذه المنشآت، فقد اشتراها رجال المال      

  . )•(المال قادت هذه المنشآت إلى إعادة هيكلة نفسها حول المصارف
                                                             

  :بناء النظام المالي في عصر ميجي) •(
 Free، مستوحى من قـانون الـصرف الحـر       "المصارف الوطنية "مرسوم  : ١٨٧٢ -

Banking Act   ويـرخص  .  األمريكي الذي يماثل المـصارف بالمنـشآت التجاريـة
  .للمصارف المعتمدة بإصدار األوراق النقدية المصرفية القابلة للتحويل إلى ذهب

  .نظام توفير البريد، والسماح لصناديق البريد بجمع الودائعإنشاء : ١٨٧٥ -
إلغاء قابلية تحويل األوراق النقديـة      ". المصارف الوطنية "مراجعة مرسوم   : ١٨٧٦ -

  = .المصرفية إلى ذهب
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 علـى إرادة الدولـة فـي        ١٩٨٢يدل تأسيس مصرف اليابان في عام       
ضـمن  وبالتعاون مع مـصرف يوكوهامـا سبيـسي،     . مركزة إصدار النقود  

، أنـشئت مؤسـسات     ١٩٠٠وفي عام   . مصرف اليابان الصفقات مع الخارج    
وتدريجياً تطورت نشاطات الوسـاطة الماليـة كلهـا         . إقراض طويل األجل  

وقبل الحرب العالمية الثانية بفتـرة ال    . )مصارف، مؤسسات مالية، تعاونيات   (
ـ         اليابان نظاماً بأس بها، أصبح لدى      شجيع  مالياً معقـداً، مـصمماً بهـدف ت

ويشكل الدور المسيطر الذي تقوم به الوساطة المصرفية، ووجـود          . التصنيع
العديد من المصارف المتخصصة السمتين األكثر خصوصية للنظـام المـالي           

 التـي   )األمريكيـة والبريطانيـة   (الياباني في مقابل األنظمة االنجلوسكسونية      
بكر، قبل أوفي   تطورت فيها األسواق المالية وبورصات المضاربة في وقت م        

  .الوقت نفسه مع النظام المصرفي

هكذا كانت الرأسمالية اليابانية، في المقام األول، رأسمالية مالية وتابعة           
لم يثر استخدام المال العام فـي مـشاريع   . تبعية شديدة إلى خلق الدولة للثروة    

صناعية خاصة أية معارضة، ألن تأسيس قطاع صناعي قوي بدا هدفاً قومياً            
ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الحكومة اليابانية على القطاع الخـاص          . لوياًأو

لقد هيأت الدولة المنـاخ     . الذي ينتظر بالمقابل مساعدات حكومية عند الحاجة      
                                                                                                                                                 

  .تطور صعب لهذا السوق الضيق والمضارب". سوق األوراق المالية"مرسوم : ١٨٧٨ -  =
تعويم سعر الين بالنسبة للجنيه اإلسترليني، . المعدن - ربط الين بسعر الفضة    :١٨٧٨ -

  .المرتبط سعره هو نفسه بالذهب
  . بالصفقات مع الخارجصتأسيس مصرف يوكوهاما سبيسي، المخت: ١٨٨٠ -
ويقوم بوظيفة المصرف المركزي، لكن، في المرحلة . تأسيس مصرف اليابان: ١٨٨٢ -

السندات التجاريـة  "مرسوم ينظم . ديةاألولى، لم يتمتع بحصرية إصدار األوراق النق     
، تأسيس مصارف مختصة بـاإلقراض بـرهن        ١٩٠٠نحو عام   ". والسندات اإلذنية 

  . Call Money Marketتطوير سوق قروض المال ... عقاري، صناعي، زراعي
 ٢ م -االقتصاد الياباني 
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شـبكة تلغـراف   (المالئم للنهضة الصناعية ببناء البنى التحتيـة الـضرورية     
، وبإدخـال  )ومكاتب بريد، سكك حديدية، طرق، جسور، قنوات ري، مـوانئ  

تقانات زراعية وصناعية، وبانتقاء القطاعات التي يجب تنميتهـا، وبتأسـيس          
غزل الخيوط الحريرية والقطنية، مصانع اسمنت، مـصانع        (مصانع نموذجية   
، وكذلك مصانع السالح وترسانات بنـاء الـسفن، وإعـداد           )منتجات كيماوية 

طقي والعالقات الوثيقة   هكذا فإن جذور ترابط السياسة الصناعية المن      . التقنيين
  .بين الدولة والصناعة تعود إلى عصر ميجي

إن قرار تشجيع الصناعة، و، إذن، التطوير القومي على حساب ربـح            
رأس المال، وقرار تشجيع االدخار بدالً من االستهالك، كانا قرارين متميـزين     

  .بخاصة إبان هذه الفترة من إعداد النظام المالي والصناعي الياباني
لتحريض العائالت على الحـد مـن طلباتهـا، أصـبحت األخـالق             و

" الهمام والمثابر "فالرجل  . محل تبجيل " الهمة والتوفير " تثير   التيالكنفوشيوسية  
وبإمكـان  . أصبحا يمثالن مثل الزوجين االجتماعي األعلى     " المقتصدة"والمرأة  

ـ  . أن يترافقـا بانـسجام   " النجاح الشخصي "و" الفضيلة" دثرعامل وتـدريجياً ان
، ومـن ثـم     "الوالء واإلخالص لألمـة   "ليحل محله عامل    " النجاح الشخصي "

وأصـبح  ". فضيلة التوفير"ونظمت حمالت حكومية لتعظيم     . لإلمبراطور نفسه 
  .االدخار واجباً مدنياً

وأصـبح  . والوجه السيئ لهذه السياسة هو تأخر جلي فـي االسـتهالك       
فقد أدت أزمة عام . األزمات الخارجية االقتصاد هشاً، ألنه أضحى أكثر تأثراً ب      

 إلـى  ١٩٢٣، واألزمة الماليـة لعـام   ١٩٢٣، التي أعقبت زلزال عام   ١٩٢٩
تراجعـت الـصادرات اليابانيـة      (انخفاض التجارة الخارجية انخفاضاً شديداً      

ما بين شهري كانون    (، وهبوط األسعار    )١٩٣٠ -١٩٢٩بمقدار الثلث ما بين     
، هبطت أسعار الجملـة والمفـرق    ١٩٢٣ديسمبر /ل كانون األو  -يناير /الثاني
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انخفاض دخـول   (وأدت األزمة الزراعية    . )%١٦و% ١٨على التوالي بنسبة    
كـساد  (، واألزمة الـصناعية  )١٩٣١ -١٩٢٦الفالحين بمقدار الثلثين ما بين      

 إلـى زيـادة حـدة عنـف         )في قطاعات النسيج والكيمياء والصناعة الثقيلة     
 مليـون   ٢,٥( في حين بلغت البطالة مستوى مريعاً        .االضطرابات االجتماعية 

وسمحت برامج ازدهار الميزانية وخفض قيمة الـين  . )١٩٣١شخص في عام    
لكن تصاعد عوائق التعرفات الجمركية     .  باحتواء األزمة جزئياً   ١٩٣١في عام   

  .للدول الغربية الهادفة إلى حماية أسواقها، دفع اليابان نحو آسيا

، زودتـه  ١٩٣١ففي عام . ذه الظروف لزيادة نفوذه استفاد الجيش من ه   
 بذريعـة  )قيام الصينيين بإعدام ضابط ياباني بتهمة التجسس      (" واقعة منشوريا "

، فقد أدانـت  ١٩٣٢وبما أنها أسست حكومة دمية في منشوريا في عام   . الغزو
فقررت االنـسحاب   . عصبة األمم اليابان في العام التالي لتعديها على الصين        

وبعد اجتياز هذه المرحلة، غاصت اليابان باطراد في الحرب في          . عصبةمن ال 
، فسح ضعف الحكومة المجال أمام الجيش ليملـي       ١٩٣٦وبدءاً من عام    . آسيا

فبعد العمليات العـسكرية    . وجاشت الحرب في الصين   . عليها سياسته بالكامل  
، )ي ألف صـين ٣٠٠ذبح ( في شنغهاي، وحمام الدم في نانكين    ١٩٣٧في عام   

تقدم اليابانيون في شمال الصين، واستولوا على وهان فـي وسـط الـصين،           
. ، احتلت قواتهم الهنـد الـصينية  ١٩٤٠ثم في عام . وعلى كانتون في جنوبها  

السيطرة اليابانية على آسيا، فرضوا على اليابان        ووعياً من األمريكيين بخطر   
ليابان إلى المزيد مـن  الذي دفع ا األمر. عقوبات تجارية وحظراً على البترول  

ميامار، وتايلنـدا،  / ، احتلت بورما ١٩٤٢ففي عام . تعزيز أوضاعها في آسيا  
وفـي  . ، وبورنيو وسيليبيس وجاوه وسومطرةنوماليزيا، وسنغافورة، والفيليبي  

نطاق االزدهـار   "وأصبح  . ، فرضت سيطرتها على آسيا الشرقية     ١٩٤٣عام  
مريكي المضاد ازداد كثافـة، واتـسم       لكن الهجوم األ  . حقيقة واقعة " اآلسيوي

، )ستة أشهر بعد بيرل هـاربور     ( ١٩٤٢يوينو  / بانتصار ميدوي في حزيران   
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، وقصف طوكيو فـي     ١٩٤٤واستعادة جزر المحيط الهادي تدريجياً في عام        
، وإلقاء قنبلتين نـوويتين حاسـمتين علـى هيروشـيما           ١٩٤٥مارس  / آذار

  .أغسطس من العام نفسه/ آب غازاكي في السادس والتاسع من شهراون
وإن لم يستطع اليابانيون، بسبب وحشية استعمارهم، تعبئـة اآلسـيويين      
للوقوف إلى جانبهم ضد األمريكيين، فإنهم نجحوا في الحصول علـى فوائـد           

، أسـهمت   ١٩٣٦ -١٩٣٤ففي مـا بـين      ". إمبراطوريتهم اآلسيوية "جمة من   
. مـن وارداتهـا   % ٣٤ و من صادراتها % ٤٠الصين وكوريا وتايوان بنسبة     

، فرضت اليابان سيطرتها على كامل اإلنتاج العالمي من       ١٩٤٢وبدءاً من عام    
األرز (من جهة أخرى، زودتها آسيا ليس فقط بالمنتجات الغذائية          . الكاوتشوك

من فرموزا وكوريا وتايلندا والهنـد الـصينية، والـصويا والحبـوب مـن              
الفحـم،  ( التي تحتاج إليها وال تنتجهـا        ، بل أيضاً بالمواد األولية    )...منشوريا

  ...).البترول، المعادن، القطن، الخشب
، ابتلع  ١٩٤٥ آب   ١٥حتى استسالم اليابان، الذي أعلنه اإلمبراطور في        

لكن لوال وجود المجمعـات     . المجهود الحربي معظم مواردها المالية الجاهزة     
  .إلى هذا المدىالتجارية والصناعية القومية لما كان باإلمكان الوصول 

  
  والزيباتسو) sogo shosha( صعود السوغو شوشا -٤

ال يزال اسم سوغو شوشا ينطبق حتى اليوم على الـشركات التجاريـة         
، يشير اسم زيباتسو إلى المجموعات      ١٩٤٥وحتى عام   . الكبرى في األرخبيل  

لكنه لم يعـد    . الصناعية التي تسيطر عليها عائلة واحدة عبر شركة الشركات        
  .طبق على المجموعات الحاليةين

منذ نهاية القرن التاسع عشر بنت شركات السوغو شوشا قوتها الماليـة          
. على شبكات تجارية نشطة جداً، منغرسة في األرخبيل وممتدة فـي الخـارج       
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وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، خولها نشاطها المالي سلطة رقابية حاسمة           
مجت شـركات الـسوغو شوشـا الـثالث         وفي وقت مبكر د   . على االقتصاد 

ويقـدم ميتـسوي    . الكبرى، ميتسوي وميتسوبيشي وسومي تومو في زيباتسو      
  .وسومي تومو مثالين جيدين لمراحل بناء زيباتسو سوغو شوشا مدمجة

تعد ميتسوي إحدى أقدم سوغو شوشا، إذ يعود وجودها إلـى عـصر             
، )•( saké ، وهـي مختـصة بتجـارة الـساكيه    )١٨٦٨ -١٦٠٣(التوكوجاوا 

التزمت عائلة  . واألصـواف والحـرائر، وتمـارس أيضاً نشاطات الصرافة     
ولشكرها على هذا   . ميتسوي سياسياً مع ثوار ميجي بتقديم الدعم المالي النشط        
، على الولوج   ١٨٨٠الدعم، حصلت، حين صدر مرسوم الخصخصة في عام         

ومنذ عـام  . ١٨٨٠ -١٨٦٨المميز لشراء المنشآت التي أسستها الدولة ما بين    
، ُأسست شركة ميتسوي بوسان الجديدة لكي تجمع نـشاطات ميتـسوي     ١٨٧٦

  . وتفرعت مجموعة ميتسوي تدريجياً. التجارية
منذ القرن السابع عشر، أخذت شركة سومي موتو تعقد الصفقات فـي            

ووفر لها إقالع الصناعة الحديثة، بدفع من حكومـة ميجـي،           . قطاع المعادن 
، ١٩١٩وفي عام   . ي اإلنتاج وتوسيع نشاطها إلى إنتاج اآلالت      فرصة العمل ف  

  .ظهرت الشوشا سومي موتو شوجي داخل المجموعة
وقامت عائالت تجارية أخرى مثل ميتسوبيـشي، ياسـودا، اوكـورا،           
أسانو، وفوروكاوا بتطوير مجمعات صناعية بتعاون وثيق مع فريـق القيـادة     

  .  العامةالذي شجعها على شراء المناجم والمنشآت
 طريسرين فقط، غطت هذه المجموعات، الم     نحو عشرينيات القرن العش   

عليها من قبل شركة الشركات، مروحة واسعة بما في الكفاية من النـشاطات             
فبعد الحرب العالمية األولى، لعبت الحكومة اليابانية       . لكي تنعت باسم زيباتسو   

                                                             

 .المعرب.  مشروب كحولي يصنع من األرز المخمر)•(
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ـ    د مـن اإلجـراءات   دوراً نشطاُ في نمو حجم هذه المجموعات بفـضل العدي
" زيباتـسو جديـدة  "ثم ظهر خـالل الثالثينيـات    . المحفزة على دمج المنشآت   
  .وكانت ناكاجيما ونيسان خير مثالين على ذلك. مختصة في صناعة السالح

مشجعة بالولوج المميز إلى المصارف، ومساعدة بإجراءات رامية إلـى      
هدت الزيباتسو امتداد تعزيز الرقابة على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، ش

فهي تمسك بإيقاعـات  . سيطرتها تدريجياً على مجمل النسيج الصناعي الياباني   
اإلنتاج، وشبكات العمل بالباطن، والتقانات عالية الجودة، وبإمكانها مـساعدة          

ودخلت قوتها في نزاع مع قوة . المنشآت الصغيرة بالموافقة على منحها القروض
الوقت الذي كان فيـه  والواقع، في  . التجارة بأكملها على   الحكومة التي تسيطر  

في آسيا بـاالنغراس وتنميـة      اقتصادياً   الزيباتسو ينوون أيضاً التوسع      مديرو
شا عن طريق منح رخص والمبادالت، فإن الحكومة التي تسيطر على السوغو ش

االستيراد، تستطيع إمالء سياسة البلد الصناعية كلها بفـرض توجيـه إنتـاج             
تمسك بمجمل مفاتيح الولوج إلى نظام اإلنتاج الحكومة أصبحت هكذا . اتسوالزيب

  .والتوريدات
إبان فترة الحرب، تعدلت إدارة الزيباتسو بعمق تحت تأثير التغييـرات           
. التشريعية والمؤسساتية المفلترة من قبل البيروقراطيين أكثر من العـسكريين         

انت رقابـة المـساهمين هـي    ففي حين أن خالل ثالثينيات القرن العشرين، ك    
بالنـسبة   وكذلك األمـر  . المسيطرة، فإنها انقلبت أيضاً باتجاه مديري األعمال      

لتمويل المجموعات الذي كان، قبل الحرب العالمية الثانية، يعتمـد بالدرجـة            
األولى على سوق رؤوس األموال، فقد تمركز على التمويل غير المباشر عن            

  .طريق المصارف
لصناعية اليابانية الحديثة المستندة على مجموعـات قويـة      كانت البنية ا  

مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصارف، ومحاطة بشبكة من المؤسسات الـصناعية          
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العاملة بالباطن، وعلى شركات تجارية ضخمة، في طورا لظهور منذ ما قبـل   
ود الذي كان وراء المجه    وهذا التنظيم جيد اإلعداد هو    . الحرب العالمية الثانية  

الحربي الرهيب الذي كانت اليابان قادرة عليه لدى غزوها الصين، وجنـوب            
شرقي آسيا، والسيما لدى مواجهاتها مع الواليات المتحدة أثناء حرب المحـيط   

وبدون مركزة القوة الصناعية في بعض الزيباتسو، وبدون الوصـول      . الهادي
شوشا لمـا كانـت   إلى المواد األولية التي تعوزها عن طريق شركات السوغو     

القيمـة الحقيقيـة إلنتـاج      (اليابان قادرة على إنتاج تلك الكمية من األسـلحة          
، وال الوصول خالل عدد     )١٩٤٤ -١٩٣٢ مرة ما بين     ١٤األسلحة تضاعفت   

  . بسيط من السنوات إلى مرتبة قوة صناعية من الدرجة األولى
اناً مفرطاً غير أن الوجه السيء، هو أن الصناعة الثقيلة أخذت تشغل مك         

من اإلنتاج الـصناعي اليابـاني مـا بـين          % ٥٩حتى  % ٣٥بارتفاعها من   
فكانت نتائج هذا المجهود الحربي المخيف انخفاض مـستوى         . ١٩٤٠-١٩٣٢

وعنـدما انتهـت   . معيشة اليابانيين وتأخر مهم في بناء البنى التحتية المدنيـة        
د جديـد سـريع   الحرب، قليل جداً من الخبراء من جازف بالرهان على صعو      

لالقتصاد الياباني، وباألحرى على عودته إلى االكتفاء الذاتي منـذ منتـصف            
  .الخمسينيات
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  الفصل الثاني
  
 

  
، إلـى سـيادة     ١٩٤٥ آب   ١٥أدى إعالن اإلمبراطور االستسالم فـي       

الـصناعة  ف". تحمل ما ال يحتمـل    "توجب عليهم   : الدهشة بين سكان األرخبيل   
مشلولة، والزراعة معطلة لعدم كفاية التجهيزات واألسمدة، والمدن في فوضى          

إضافة على ذلك، بعد االستسالم، أدى فقدان األراضي المستعمرة فـي    . ودمار
. إلى تدفق ستة ماليين عائد إلـى الـوطن        ) تايوان(الصين وكوريا وفرموزا    

 تدابير عاجلة إلنقاذ الشعب     وفرض نفسه اتخاذ  . وتفاقم مشكلتا البطالة والسكن   
  .الياباني من البؤس واليأس

اليابـان،  " قوات التحـالف المحتلـة   "، دخلت   ١٩٤٥سبتمبر  / منذ أيلول 
ت والحقيقة قوات أمريكية بمجملها تقريباً، بقيادة الجنرال ماك آرثـر، ومـأل           

الفراغ السياسي الناجم عن انهيار المؤسسات والقيم األخالقيـة فـي عـصر             
وجرت إصالحات تتعلق بتنافس الشركات، وإعادة توزيع األراضي،        . الحرب

واسـتوجبت خطـورة   . والعالقات مع عالم العمل، أعادت الحيوية إلى اإلنتاج  
  .الوضع االقتصادي اللجوء إلى اتخاذ تدابير عاجلة

   اإلصالحات الكبرى– ١
فرضت الواليات المتحدة على اليابان ثالثة إصـالحات هـي تفكيـك            

  .رات، واإلصالح الزراعي ودمقرطة العالقات في عالم العملاالحتكا
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من رؤوس أموال المنشآت تتمركز فـي       % ٤٠في نهاية الحرب، كان     
وأدى الدور الذي قامت به أثناء الحرب إلى جعلها هدف اإلصالحات . الزيباتسو

، جرى تفكيكها التقاني ببيع أسـهم       ١٩٤٧ -١٩٤٥ففي ما بين خريف     . األول
وتميز قانون مناهضة االحتكار . )Compagnies de holding(كات شركات الشر

، الذي أنجز هذا التفكيك التقاني، بثالث ميزات أيضاً هي ١٩٤٧الصادر في عام 
إدخال المنافسة بين المنشآت، وإنعاش الطلب على رؤوس األموال، وتـشجيع          

  .االستهالك بفضل تأثيره االيجابي على األسعار
صـودرت أراضـي   . ى إصالح زراعي جريء   ، جر ١٩٤٦ومنذ عام   

ولم يعد بإمكان أصحاب األراضـي المقيمـين الـذين          . الغائبين من أصحابها  
كمـا لـم يعـد بإمكـان أصـحاب          . يستغلونها االحتفاظ إال بهكتار واحد     ال

األراضي االحتفاظ إال بثالثة هكتارات لالستغالل الفعلـي وهكتـاراً واحـداً            
واسـتغرق هـذا    . دولة األراضـي المحـررة    واشترت ال . لإلجارة الزراعية 

اإلصالح ثالث سنوات، واصطدم بمقاومات حادة، لكن بعد التـصويت علـى     
القوانين العشرة، جرى تنفيذه بنجاح، ألن حصة أراضي اإلجـارة انخفـضت        

وفي ذاك العام لم يعـد هنـاك     . ١٩٥٠عام  % ١٠ إلى   ١٩٤٦عام  % ٤٦من  
وكانت الحـصيلة المهمـة     . ون أرضاً فقط من الفالحين الذين ال يملك     % ٥إال  

لهذا اإلصالح الزراعي هي إعادة توزيع الثروات وصعود طبقـة متوسـطة            
وأدى الباعث القوي ألصحاب األراضي الجـدد إلـى زيـادة           . من الفالحين 

غيـر أن تقـسيم     . سريعة لإلنتاج الزراعي سمح بخفـض التبعيـة الغذائيـة         
بحيـث دخلـت الزراعـة فـي       األراضي أعاق تقدم جدول الغالل الزراعية       

التـي  ) تأطير األسواق، حماية غير تعرفيـة (سيرورة إعانات الدولة ورقابتها    
  .التزال مطبوعة بها بشكل ملموس حتى يومنا هذا

فقد سـمحت عـدت     . وسعى اإلصالح الثالث إلى دمقرطة عالم العمل      
 وارتفع  .قوانين بنمو النقابات، وتنظيم المفاوضات الجمعية، وتنظيم بيئة العمل        
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فـي  % ٤١,٥ حتـى    ١٩٤٥في عام   % ٣,٢عدد العمال النقابيين بسرعة من      
وبتـأثير دفـع    . ١٩٥٨من العمال العاملين فـي عـام        % ٥٣، و ١٩٤٦عام  

. المشكالت االقتصادية تعددت النزاعات بين العمال وأرباب العمل وتـصلبت         
ء وتوجب على قوات االحتالل التي أقلقها صـالبة الحركـة العماليـة إلغـا             

غير أن الحركة العماليـة     . ١٩٤٧فبراير/ اإلضراب العام في األول من شباط     
واصلت نشاطها، لكن سيرورة المواجهة تراجعت تدريجياً لتؤدي فـي وقـت          

  .متأخر جداً، خالل الستينيات، إلى عالقات تعاون
فقد سارت  . كان لهذه اإلصالحات الثالثة تأثيرات عظيمة على اإلنتاجية       

  .  أوسع وأنشط للمواطنين اليابانيينباتجاه مشاركة
كما أرخى االحتالل بثقله على الحياة السياسية، بفرض دستور جديد أصبح 

، وإعالن مجلس النواب، سلطة "رمز الدولة والوحدة القومية"اإلمبراطور بموجبه 
وسمحت مفاهيم المساواة بين الجنسين واحترام حقوق اإلنـسان       . تشريعية عليا 
أخيـراً،  . بالدخول إلى المسرح السياسي واالقتصادي     يدة للنساء األساسية الجد 

. وضعت المادة التاسعة من هذا الدستور مبدأ تنازل اليابان األبدي عن الحرب           
وسرعان . وألغي الجيش النظامي، ما أدى إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة

  .ما ظهر تأثير ذلك االيجابي على النهوض االقتصادي
، الـذي حـرر اإلجهـاض       ١٩٤٨بني قانون النسل في عام      كما كان ت  

فبعد ازدهـار الـوالدات غـداة    . كلياً، مهماً جداً بتعميم الرقابة على الوالدات   
، )١٩٤٩ -١٩٤٧ طفل لكـل امـرأة مـا بـين           ٤,٣٢ حتى   ٤,٥٤(الحرب  

ما يزيد قليالً عـن طفلـين لكـل       (انخفض معدل الوالدات خالل الخمسينيات      
، هبط مـستوى اإلخـصاب باسـتمرار       ١٩٧٥دءاً من عام    وب). امرأة وسطياً 

إضافة إلى تأثير ذلـك الـسريع علـى    . إلى ما دون مستوى تعويض األجيال    
مستوى معيشة األسر، فقد أدى إلى إطالق سيرورة الشيخوخة التـي سـتجعل     
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من الشعب الياباني عميد اإلنسانية بدءاً مـن النـصف الثـاني مـن القـرن               
  .الحادي والعشرين

فقد سارت إيقاعات نشر التعلـيم      . يسلم التعليم من رياح اإلصالحات    لم  
سـت سـنوات للمرحلـة     (٤ - ٣ - ٣ -٦على إيقاعات الواليات المتحـدة    

االبتدائية، بدءاً من سن السادسة من العمر، ثالث سنوات للمرحلة اإلعداديـة،            
ات للتعلـيم  ثم الحلقة غير اإللزامية، وثالث سنوات للحلقة الثانوية، وأربع سنو  

تعد محاولة تحويل فلسفة التعليم باتجاه تكوين المحاكمة لدى التلميـذ           ). العالي
 ألن الشرائح العمرية المؤهلـة علـى        ،بدالً من صم المعارف أهم المحاوالت     

  .فلسفة استقالل فكر التلميذ النسبي يشغلون اليوم الوظائف العليا
قتصادي أنماطاً أخـرى  على خلفية هذه اإلصالحات، استدعى الكساد اال 

  .من التدابير

   التدابيرالعاجلة– ٢
، كان نحو ربع الثروة القومية لما قبل الحرب قد أصابه           ١٩٤٥في عام   

 بقيـت   - ما يزيد عن مليوني قتيـل      -ورغم الخسائر البشرية الفادحة   . الدمار
 مليون فـي عـام      ٤٣,٨(ينها االثنتان والسبعون    يفمال. اليابان مكتظة السكان  

فـي  : )•( ٢ ألف كم  ٨٠,٥ تقرب من    صالحة للسكن تعيش على مساحة    ) ١٩٠٠
                                                             

يـرة التـي تتـشكل منهـا         جز ٤٠٠٠من أصل   : بعض المعطيات عن أرض اليابان     )•(
وكيوشـو  ) ٢ ألف كـم   ١٧٩(، وهوكايدو   )٢ ألف كم  ٢٢٧( هوشو   –اليابان، أربع فقط    

 من مساحة اليابـان، أي مـا  % ٩٠تمثل  -) ٢ ألف كم١٨(، وشيكوكو  )٢ ألف كم  ٣٦(
الروسـية منـذ عـام       كوريا الجنوبية تحت الـسيطرة     ما عدا  (٢ ألف كم  ٣٧٣يساوي  
مـن  % ٧١وتـشغل الجبـال   . ٢ ألف كم ٣٣ل يبلغ   وتمتد السواحل على طو   ). ١٩٤٥

%. ٢٥، والسهول العليـا والمنخفـضة       %٤مساحة اليابان، والسهول وسفوح الجبال      
  .إذن تقتصر المساحة الصالحة للسكن على نحو خمس اليابان
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، انخفض عدد السكان إلـى النـصف، وأصـبحوا    %٤٠المدن المدمرة بنسبة  
، لم يعـد متوسـط الـدخل القـومي     ١٩٤٦في عام . يعانون من سوء التغذية 

ومنـي الجهـاز   . )١٩٥٠  دوالراً في عام١٣٢( دوالراً ١٧الفردي يزيد عن    
، لكن يبدو أن هذه   )نحو ربع المصانع أصابها الدمار     (خسائر فادحة الصناعي ب 

 فقط  ١/٧: الفوضى كانت، أكثر من الدمار، وراء ضعف اإلنتاج غداة الحرب         
هكذا لم يكن معدل اسـتخدام التجهيـزات   . ١٩٤١ من مستوى  ١٩٤٦في عام   

، )∗()أنـسجة، قطـن، ريـوان   (في قطاعي السيارات، والمنسوجات % ٣٠إال  
فقط في قطـاع الـصناعات      % ١٠في قطاعي االسمنت والصودا، و    % ٢٠و

وهنا يجد صعود قوة اإلنتاج اليابـاني الـسريع         . ت الصناعية آلالالتعدينية وا 
   . تفسيراً عقالنياً له)١٩٥١ -١٩٤٦تضاعف أربع مرات ما بين (

أثارت ندرة المواد، باإلضافة إلى تحرير الموارد الماليـة المخصـصة        
ومارست مظاهرات الجيـاع    .  قبل الهزيمة، اشتعال األسعار    للمجهود الحربي 

 عونهـا    تبادر إلى زيادة   الواليات المتحدة األمريكية لكي    المدنيين ضغطاً على  
 المالي، ومراجعة مدفوعات تعويضات الحرب، وخاصـة تلـك المخصـصة        

وكان هذا العون األمريكي، الممنـوح فـي سـياق تـصاعد الحـرب       . آلسيا
وكانـت ضـخامته    . ألهمية ألنه يضمن عيش قسم من السكان      الباردة، شديد ا  

واتخذ صيغة تعويضات عـن  . تساوي ضخامة عون خطة مارشال في أوروبا 
صيانة القواعد العسكرية األمريكية، والسـيما صـيغة مـنح مـن البـضائع       
األمريكية إلى الدولة اليابانية، بضائع يخصص ريعها لتغذية صندوق إعـادة            

فحم، كهرباء، تعـدين، ترسـانة      (عامة، ومساعدات قطاعية    بناء التجهيزات ال  
، أصبح رصيد هذه الصناديق يعدل ما يقـرب مـن      ١٩٤٩وفي عام   . )بحرية

ومن عدة جوانب، يمكن إقامة موازنـة       . مما تجبيه الدولة من ضرائب    % ٢٠
                                                             

 .المعرب. حرير يصنع من السيللوز) ∗(
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بين العديد من السياسات األمريكية المطبقة في اليابـان إبـان فتـرة إعـادة               
  .)•(التي طبقها الحلفاء في ألمانيااإلعمار وتلك 

إضافة إلى ذلك، أدى فقدان المستعمرات اآلسيوية، المحتلة بقوة الـسالح بـدءاً    
بـالمواد  " المميـزة "من نهاية القرن التاسع عشر، إلى سلخ اليابان عن دوائر تموينهـا      

قـادة إلـى   وقاد هذا الشح، إضافة إلى الضغوط المالية، ال ". األولية الصناعية والغذائية  
مـن  . تحديد هدفين صناعيين أولويين هما تنمية قطاع الفحم وقطاع الحديد الـصلب           

ـنن األرز          كمـا طبقـت    . جهة أخرى، جمدت أسعار منتجات االستهالك الشعبي، وقُ
ولم تمول أسـهم    . سياسة إحياء نقدي وضريبي إلطالق النشاط االقتصادي من جديد        

القطاعـات ذات   إعمـار  إعـادة  إلـى  لتمويبهدف مصرف الالخزينة الصادرة عن  
من مراكـز توليـد   % ٣٠(األولوية فحسب، بل مولت أيضاً صناعات إنتاج الكهرباء   

ومـن جهـة    . ، وقطاع األسـمدة، وقطـاع اآلالت      )الكهرباء دمرت خالل الحرب   
ـ إحياءالعديد من القروض، ما يعدل    أخرى، منحت المنشآت العامة    لكـن  . اً لهـا  مالي

 العرض أمام الطلب إلى إحداث تـوترات تـضخمية متزايـدة         سرعان ما أدى عجز   
                                                             

، الرامية إلى مـساعدة  تندرج خطة مارشال. إعادة اإلعمار في ألمانيا   . خطة مارشال    )•(
قانون المـساعدة  "أوروبا على النهوض اقتصادياً بعد الحرب العالمية الثانية، في إطار         

. ١٩٤٨أبريل / نيسان١٦الذي وقعه الرئيس هاري ترومان في       " األمريكية إلى الخارج  
 كـانون  -١٩٤٨أبريـل  / قدرت المبالغ المدفوعة في إطار هذه الخطة ما بين نيـسان  

 منها منحاً، وسـدس واحـد   ٥/٦( مليار دوالر ١٢ بما يقرب من   ١٩٥١سمبري/ األول
" منظمة التعاون االقتصادي األوروبـي   "وقد أشرفت على إدارة هذه المبالغ       ) . قروضاً

وكان من أهداف خطة مارشال أيضاً تحويل أوروبا       .  بلد أوروبي  ١٦ميثاقها   التي وقع 
 -أوروبـا الغربيـة   (وروبا إلى معسكرينوكانت نتيجتها تسريع تقسيم أ   . عن الشيوعية 

  .مع سماحها ألوروبا الغربية بالنهوض والبدء بسياسة توحيد نفسها) أوروبا الشرقية
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وضع البريطانيون واألمريكيون سياسة مساعدة الحلفاء 

 البؤس إلى اضطرابات وقد منح هذا العون للحيلولة دون أن يؤدي. إلعادة إعمار ألمانيا 
وقد ترجم بتزويد ألمانيا بالمواد الغذائية والمواد األولية مجاناً ما بـين          . سياسية خطيرة 

وبشكل مواز، طبقت خطط لتفكيك المصانع، وفرط عقد الكارتيالت إما . ١٩٤٧ -١٩٤٥
عد كعقوبات، وإما كتعويض حرب، لكن تأثيراتها القمعية على االقتصاد، باإلضافة إلى تصا

 -١٩٤٦تقلص تفكيك المصانع ما بين . التوترات بين الشرق والغرب، جعلها موضع اتهام
  ). المجمعات الصناعية(وتوقف انفجار الكونزيرنات . ١٩٥٠، وتوقف في عام ١٩٤٩
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، اتخـذت عـدة إجـراءات لمكافحـة         ١٩٤٦فبراير/ ومنذ شهر شباط  . القوة باطراد 
فقد جـرى تقـدير أثمـان هـذه     . التضخم، وخاصة تجميد أسعار الممتلكات الخاصة  

الممتلكات، والنقود التي يجب إيداعها في المصارف للحـصول مـن جديـد علـى               
وكـان تـأثير هـذا      .  ين للعائلة شهرياً   ٥٠٠وحددت السحوبات بمبلغ    .  نقدية أوراق

لكن هذه اإلجـراءات لـم تكـن        . اإلجراء مهماً في خفض عدم المساواة في الدخول       
ففي طوكيو، تضاعفت أسعار المفرق ثماني مـرات        .قادرة على إيقاف زيادة التضخم    

 علـى تحقيـق هـدفين    خالل هذه الفترة واظبت الحكومـة  . ١٩٤٨ -١٩٤٦ما بين   
متناقضين بآن معاً، إطالق اآللة الصناعية من جديـد إلنعـاش النمـو، ومحاولـة                

  .وقد فشلت هذه السياسة فشالً ذريعاً. االحتفاظ بالسيطرة على التضخم
ووضـعت  . )•(جـودج . أمام الوضع الطارئ، ُأستعين بالمـصرفي ج      

الميزانيـة العامـة    خطته لمكافحة التضخم في مركز أولوياتها إعادة تـوازن          
                                                             

جوزيف دودج مصرفي أمريكي من ديتروي، اشـتهر بالقـضاء علـى          .  خطة دودج  )*(
جاء . ب، كما كان يحظى بدعم الرئيس ترومانالتضخم في ألمانيا في فترة ما بعد الحر     

. ١٩٤٩ووضع خطة لمكافحة التضخم، طبقت خالل العـام       . بمهمة رسمية إلى اليابان   
  مليـار ٢٦٥,٣ارتفع الدين العام بالين الجاري من (مفضالً العودة إلى توازن الميزانية      

يار يـن   مل٥٥٤، ليهبط إلى ١٩٤٩ مليار ين في عام  ٦٧٢,٢ حتى   ١٩٤٦ين في عام    
  .، عن طريق ضغط قوي لنفقات الميزانية وزيادة الضغط الضريبي)١٩٥٠ في عام

  :تتكون هذه الخطة من ثالث نقاط
حـساب مركـز، وحـسابات      (إعادة التوازن إلى الميزانية العامة لإلدارة المركزيـة          -١

طـرق  (هدفه ايقاف نفقات الحسابات الخاصة الموجهة للصادرات، والنقـل          ). خاصة
  .، والصناعة الخاصة)ةحديدي

تخفيف، وإن أمكن إلغاء مختلف المعونات العامة الممنوحة، مثالً، من أجـل خفـض               -٢
  .مساعدة التجارة الخارجية سعر الفحم، أو

تمويل إعادة اإلعمار يتمتع بحق إصـدار األسـهم ومـنح قـروض              لم يعد مصرف   -٣
  .ف تمويل نفقاتهابهد" للسندات"هكذا لن تلجأ الدولة لجوءاً مكثفاً .جديدة

. يضاف إلى ذلك، تنمية اقتصاد السوق على أسس سليمة، أوصى بعدة بتدابير ضد السوق السوداء     
بإطار مستقر ضروري من أجل )  ين مقابل دوالر  ٣٦٠(دوالر  / أخيراً، زود تحديد قيمة ثابتة ين     

، ١٩٧١أغسطس  / ب آ ١٥لكن بدءاً من    . بقيت هذه القيمة ثابتة خالل عشرين عاماً      . نمو التجارة 
ـد           . علقت قابلية تغطية الدوالر بالذهب     ـدة أعي وأصبح الين عائماً، ثم بضغط من الواليات المتح

 .  نفسهديسمبر من العام/ شهر كانون األولفي % ١٧تقويمه برفع قيمته بنحو 
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ولتحقيق هذا الهدف طُبقت سياسة تقـشف علـى         . الخاصة باإلدارة المركزية  
فـارتفع عـدد دافعـي      . الميزانية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورفع الضريبة     

 مليون فـي عـام   ١٩ حتى ١٩٣٦ -١٩٣٤الضرائب من واحد مليون ما بين   
المقطوعة مـا   على الدخول   % ٤,٥وارتفع معدل ضريبة الدخل من      . ١٩٤٩

ولكـي تحـافظ علـى     . ١٩٤٩في عـام    % ١٦,٢ حتى   ١٩٣٦ -١٩٣٤بين  
% ٣,٤ -(وأصبح معدل ادخارها سـالباً      . بقاءها، استعانت األسر بمدخراتها   

غير أنه ارتفع من جديـد حتـى   . )١٩٤٩في عام   % ٨,٣-، و ١٩٤٦في عام   
  .بدءاً من النصف الثاني من الخمسينيات% ١٠

أصبح تقـدم  (وج بكسر الحلزون التضخمي   بالطبع، سمح تطبيق خطة د    
، حتـى إن تجـاوزت نـسبة    ١٩٥٠أسعار الجملة في طوكيو سالباً في عـام   

قوة إيقاع النمـو بـشدة بحيـث         ، لكنه أثار تباطأ   )بكل بساطة % ١٨التضخم  
  .أصبحت اليابان على حافة االختناق عشية الحرب الكورية

  

  موقف المحتل   تبدل– ٣

 إلـى   ١٩٤٨يوعية في الصين خـالل صـيف        أدى انتصار القوى الش   
فلم تعـد تمـنح األولويـة لتحويـل         . في موقف قوات االحتالل    تغير جذري 
فتوقـف  . أمة ليبرالية وديمقراطية، وإنما لنهـضتها االقتـصادية        اليابان إلى 

وكُبحت سياسـة تفكيـك     . تفكيك المصانع الهادف إلى دفع تعويضات الحرب      
وسـارت  . ة تـشكيل المجمعـات الـصناعية      ثم شُجع إعاد  . المنشآت الكبيرة 

  .)١انظر الجدول رقم (األمور ببطء منتظم 
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  ١٩٥٤ ١٩٥٣ ١٩٥٢ ١٩٥١ ١٩٥٠ ١٩٤٩ ١٩٤٨ ١٩٤٧ ١٩٤٦ ١٩٤٥ 

                      الدخل نسبة نمو

  ٦,١  ٥,٧  ١١,٠  ١٣,٠  ١١,٠  ٢,٢  ١٣,٠  ٨,٤  -  -  )١ (القومي اإلجمالي

  ٦,٥  ٥,٠  ٢,٠  ٣٨,٨  ١٨,٢  ٦٣,٣  ١٦٥,٦  ١٩٥,٩  ٣٦٤,٥  ٥١,١  )١( نسبة التضخم

  ٢,٣  ١٦,٦  ١٦,٨  ٢٤,٠  ١,٢  ٥٦,٠  ١٣٥,١  ٧٥,٩  ٤١٨,٣  ٩,٠  )١(  الدولةنمو ميزانيةنسبة 

مؤشر اإلنتاج الصناعي 
) تعدين صناعة(

٨,٣  ٧,٧  ٦,٤  ٥,٩  ٤,٤  ٣,٦  ٢,٨  ٢,١  ١,٧  ٣,٩  )٢(١٠٠=١٩٨٠  
(*) لصادراتقيمة ا

بمليارات الين (
  ٥٨١,٠  ٤٥٣,٧  ٤٦٥,٩  ٣٣٢,٦٥٧١,٠  ١٩٣,٠  ٧٥,٠  ٢٧,٥  ٤,٨  -  )٣()الجاري

  .، أي بأسعار الصادرات على حدود اليابانFobصادرات  (*)
Sources: 
(1) T. Ito, The Japanase Economy,1993 (5), p.53. 

(2) Statistics Bureau, Management and Coordination Agency, Historical Statistics of 
Japan, Japan Statistical Association, 1987. 

(3) K. Ohkawa et M. Shinohara, Patterns of Japan Economic Development, Yale 

University Press, 1979, p. 336 - 337. 

  

 ٢٥شكل اجتياح القوات الشيوعية الـشمالية لكوريـا الجنوبيـة، فـي           
استغلت اليابان فرصة التـزام     . ، عنصراً حاسماً إضافياً   ١٩٥٠يونيو/ حزيران

الواليات المتحدة بتحقيق ازدهارها بتزويـد القـوات األمريكيـة بالمنتجـات        
، عام استعادة األرخبيل الياباني لسيادته،      ١٩٥٢بحيث أن في عام     . والخدمات

الـصناعة  بتوجيه مـن وزارة   % ١٥أخذ إنتاجها الصناعي يتقدم سنوياً بمعدل     
  .والتجارة الدولية القائدة

 ٣ م -االقتصاد الياباني 
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  الجبارة) MITI( وزارة الصناعة والتجارة الدولية – ٤
وكان المحـرض  . ، ظهر سلف وزارة الصناعة والتجارة  ١٩٢٧منذ عام 

لقانونين نظما جمعيتي المصدرين والصناعات التصديرية، ووضعا بخاصـة         
 الكارتالت اُألول للركود    عالّمات السياسة الصناعية اليابانية الحديثة بتنظيمهما     

" وزارة الـذخائر "وبعد أن أعيد تسميتها مؤقتاً  . والعقلنة في القطاعات المنهارة   
، وبتوسـيع حقـل نـشاطها    ١٩٤٥، ظهرت ثانية، منذ عـام      ١٩٤٣في عام   

إلى إعادة هيكلة نفسها وفقاً لنسق وظيفـة         ١٩٤٩وتفكيرها، وصلت في عام     
  .جارة الدولية في التسعينياتقريب من وظيفة وزارة الصناعة والت

رغم وزنها في االقتصاد، سرعان مـا تميـزت هـذه الـوزارة عـن          
وألهـداف  . عـدد موظفيهـا وميزانيتهـا المحـدودة     الوزارات األخرى بقلة 

 ١٣٨٢٢إستراتيجية لمواءمة سريعة بخاصة، خُفض عدد أفراد مالكهـا مـن          
قوتهـا  واعتمدت  . ١٩٥١ شخص في عام     ٣٢٥٧ إلى   ١٩٤٩شخص في عام    

على نوعية اختيار موظفيها، وعلى شبكة من موظفيها المتقاعدين األعـضاء           
وباإلضافة إلى وزن شـبكاتها البـشرية،       . في مجالس إدارة المنشآت الكبيرة    

. تمتلك هذه الوزارة وسيلة ضغط عظيمة لحث الصناعيين على إتباع وصاياها       
 القروض من مصرف  فبإمكانها تقديم رأي إيجابي أو سلبي على ملفات طلبات        

وال . التنمية، مصرفاً عاماً مهمته تمويل المشاريع الصناعية بنسب منخفـضة         
تتجلى أهمية هذه القروض بمبالغها الممنوحة، بل باإلشارة االيجابية الموجهـة      

  .إلى المصارف األخرى
تميزت المرحلة األولى من السياسة الصناعية لما بعد الحـرب بانتقـاء       

وشكلت وفرة اليد العاملة وانخفاض كلفتها آنـذاك، الميـزة          . قطاعات التنمية 
ومن المحتمل أن ذلك هو ما ساعد الحكومـة علـى           . الوحيدة المقارنة لليابان  

إطالق اآللة اإلنتاجية بالصناعات كثيفة اليد العاملة وبسيطة النهم لرأس المال،       
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تـصاديين  لكن استبق أصحاب القرار مـن االق . بحكم نظرية الميزات المقارنة 
لهذا السبب، وضعت فـي نهايـة األمـر         . مخاطر جمود النمو التي البد آتية     

سياسة تنمية الصناعات الثقيلة والكيماوية باعتبارها مرحلة ممهدة لهيكلة اآللة          
  .الصناعية الكاملة

وضعت اللبنات األولى للصرح الصناعي بمنح الموارد المالية الهزيلـة        
والكهرباء وبناء السفن بهدف الحفاظ على التحكم       باألفضلية إلى قطاع المناجم     

في حـين أن مـنح   . بكلفة النقل البحري المصيرية بالنسبة للمبادالت التجارية      
القروض التفضيلية، والرقابة على األسعار، ومنح المعونات واالسـتثناء مـن     

  .حظر االستيراد، أمور سمحت بتوجيه اإلنتاج توجيهاً انتقائياً
لرقابة على الواردات، امتلكت وزارة الصناعة والتجارة       وبالتوازي مع ا  

فقـد نظـم   . الدولية أدوات توجيه البنى الصناعية وتقليص المنافسة الخارجية       
قانون الرقابة على الصرف والمبادالت استخدام العمالت الصعبة المكتسبة من          

وألزم بوضع هذه العمالت في حساب عام تؤشـر علـى    . المقاصات التجارية 
كما أخضعت المنشآت األجنبيـة لرقابـة       . ته دائرة الميزانية في الوزارة    حرك

  .فقد ارتبط الترخيص لها بتعهدها باستثمار مجمل أرباحها في اليابان. صارمة
وكان التوجه العام للبنى الصناعية اليابانية ثمرة تبادل مكثف لوجهـات           

 ١٩٥٢ا في عام وسمح قانونان صدر  . النظر بين األوساط الصناعية واإلدارية    
إعادة هيكلة القطاعـات    " عقلنة المنشآت "فقد سهل قانون    . بتطبيق هذا التوجه  

الـدفع الـضروري    " المتدهورة، ومنح قانون النمو الخـاص بالـصناعات         
واعدت تقارير إدارية ضـخمة وخطـط لتـستخدم       ". للقطاعات ذات األولوية  

الصناعة والتجـارة   وبدأت وزارة   . كمراجع من مختلف الالعبين االقتصاديين    
الوزارة، ترسم لكل عقـد مـن       الدولية بنشر تقارير بعيدة المدى، حول رؤية        

وفـي اإلدارة اليوميـة، أسـهمت    .  الخطوط الكبرى القائـدة للنمـو   السنوات
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التي تصدرها الوزارة باحترام توجهات الصناعة بفضل       " التوجيهات اإلدارية "
  . بطابع اإلكراهالتدابير المشجعة، التي نادراً ما اتسمت 

فـي نـشر    من جهتها، قامت وكالة التخطيط االقتصادي بـدور نـشط   
المعلومات وبدور ملتقـى للحـوار بالنـسبة لالعبـي الحيـاة االقتـصادية              

واحتلـت  . )الصناعيين، اإلداريين، الجامعيين، واألسر وممثلي عالم العمـل       (
الخمـسية  مكانة حاسمة في انسجام العمل الحكومي، خاصة بوساطة الخطـط          

حددت هـذه الخطـط األهـداف القطاعيـة ذات          . ١٩٥٥المنشورة منذ عام    
األولوية، في المدى المتوسط والمدى البعيد، بل أيضاً أهداف النمو االقتصادي      

  .الواجب تحقيقها

ومن بين أدوات السياسة االقتصادية التي استخدمتها الوزارة، إصـدار          
جنبية، وهي الوسيلة األكثـر أصـالة       تراخيص استيراد االمتيازات التقانية األ    

أو عدم منحها الموافقة إلى منشأة مـا للحـصول           /بمنحها. واألمهر استخداماً 
على امتياز أجنبي، استطاعت الوزارة ممارسـة نفـوذ مهـم فـي التطـور            

 هكذا إبان الخمسينيات ثُبطت بشكل آلي همم اسـتيراد االمتيـازات          . القطاعي
ي حين شُجعت الرخص المتعلقـة بـالتجهيزات        لتصنيع منتجات استهالكية، ف   

. وخالل الستينيات، شُجع إنتاج المنتجات االسـتهالكية   . والقطاعات التصديرية 
باإلضافة إلى توجيه نمو القطاعات الصناعية، سمحت رقابة الـوزارة علـى           

والواقع عندما ترغـب  . الواردات بقيام تنافس بين منشآت القطاع الواحد نفسه    
الحصول على موافقة على استيراد تقانة ما، كان عليهـا القيـام          منشأة ما في    

بدراسة تمهيدية للمنتج، وتبرير اختيارها للتقانة بتقديم تقانات بديلة ومحاولـة           
تطوير معارفها إلى أقصى حد ممكن لكي تصل إلى مـستو ى قريـب مـن                

 غالبـاً   .حتى تقديم اقتراح تطويرات الحقة للتقانة المختارة       النموذج األولي أو  
يمنح الترخيص لشراء رخصة لمنتج بعينه إال إلى منـشأة واحـدة ولمـدة               ال
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محددة، لكي تستطيع هذه المنشأة استرداد ما وظفته من مال في البداية بفضل              
هوامش مريحة في السوق الياباني، معتمدة بخاصة علـى ضـخامة اإلنتـاج            

، يـسمح   )ن وسـطياً  سنتا(وفي نهاية مرحلة االحتكار     . وانخفاض كلفة المنتج  
 األمر الذي يدفع الـشركة      ،عادة لمنشأة أخرى أو منشأتين باستيراد الترخيص      

  .الرائدة إلى تحسين إنتاجيتها

سمح هذا النمط من التوظيف بتجنب إحداث إفـراط القـدرة، وتنظـيم            
مجمعـات  ( keiritsu /التنافس المحسوب بحكمـة بـين مختلـف الكيريتـسو         

لـم  .  كما من المحتمل أن يحدث لوال تدخل الدولة        ، و ليس انتحارياً   )صناعية
يشجع االختراع بإثارة عرض ملفات بأقصى ما يمكن من جاذبيـة للحـصول       
على التراخيص كمبتكر فحسب، بل سرع الحقاً عقلنة سيرورة اإلنتاج بإدخال           

هكذا بالرقابة علـى المبـادالت، والحـصول علـى          . منافسة شركات أخرى  
ى تدابير ضريبية مناسبة أصبح في حوزة وزارة الصناعة      التقانات، واللجوء إل  

لكـن لـم   . والتجارة الدولية جميع اللبنات الالزمة لبناء جهاز صناعي متوازن 
يكن باإلمكان تحقيق هذه السياسة الصناعية إال باالعتماد علـى نظـام بـالغ              

  .النجاعة لتوجيه االدخار نحو القطاع المنتج

   قطاع مالي عالي الرقابة– ٥
غداة الحرب، أعيد بناء النظام المالي انطالقاً من قاعدة أساسية موروثة           
عن عهد ميجي، وبدمج أيضاً العالقات المالية الوثيقة بين مجمع واحـد مـع              

ووضع هذا النظام بمجملـه فـي       . القواعد المالية المفروضة من قبل المحتل     
  .خدمة اللحاق الصناعي بالغرب

ي تجـاري خـاص، ومـصارف       من عصر ميجي، بقي قطاع مصرف     
وسبق . متخصصة، خاصة وعامة، ومصارف مرتبطة بالمجموعات الصناعية      
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أن قادت أزمات المصارف السلطات العامة في العشرينيات إلى الفصل بـين            
وغـداة الحـرب،    . نشاطات القروض طويلة األجل والقروض قصيرة األجل      

تحـت رعايـة    ة،  جمع بين النشاطات المالي   جرى تجاوز مرحلة إضافية في ال     
السندات  طبق الفصل الصارم بين نشاطات إصدار      عندماالسلطات األمريكية،   

  .وجمع الودائع
منذ عصر ميجي، شكلت الوساطة المصرفية المصدر الرئيس لتمويـل          
المنشآت، ورغم التطور التدريجي لقطاع صناديق التقاعد والتأمين، فقد بقيت           

وبعد الحـرب العالميـة الثانيـة،       . بياًسوق السندات المالية بسيطة النشاط نس     
استمرت الحكومة بتفضيل تمويل المنشآت تمويالً غير مباشـر ألنـه يـسمح            
بممارسة رقابة أكثر نجاعة على كلفة رأس المال ومنح األموال مـن نظـام               

  .التمويل المباشر عن طريق السندات
 الخاص بالرقابـة علـى المبـادالت وأسـعار          ١٩٤٩بإصدار قانون   

 الخاص باالستثمارات األجنبية حـصلت الحكومـة        ١٩٥٠، وقانون   الصرف
على وسائل الحفاظ على التحكم بمستوى عجز ميزان المدفوعات، وممارسـة           
سياستها النقدية بنجاعة، بمنأى عن التأثيرات الخارجيـة، وأخيـراً، بتطـوير        

  .جهاز صناعي ال تطوله المحاوالت األجنبية لشراء المنشآت
الية، بمساعدة مصرف اليابان، مجمـل النظـام المـالي     تقود وزارة الم  

. بهدف خفض كلفة رأس المال إلى أقصى حد لتشجيع نهضة صناعية سريعة            
نـسب  : وفي مستوى القطاع المصرفي، أمكنها التأثير في ثالثة أمور مختلفة          

وبـضبوط  . الحسم، ونسب فوائد الودائع المصرفية، وسقف القروض األعلى       
وتر بين العرض والطلب، وحافظت على نسب مـشجعة         حكيمة، حدت من الت   

من جهة أخرى، كبحت نمو سوق السندات بالحد من         . الستثمار عالي الدينامية  
ومارست أيضاً رقابة غير رسمية،     . بوساطة ارتفاع كلفة الصفقات    النفوذ إليها 
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لكن حازمة، على بيوت السندات لكي تخدم نـشاطاتها علـى أفـضل وجـه             
  .الصناعية المرسومةخيارات السياسة 
المضاربة، ثُبط ازدهار السوق الثانوية بالمحافظة على نسبة         لقطع دابر 

واستدانت المنشآت باطراد من مصارف     . فائدة متدنية مصطنعة على السندات    
المجموعة أو شركاتها التجارية وحصلت منها على أمـوال وفيـرة وبـسعر             

ـ    . أفضل من سعر سوق األوراق المالية      أخر اقترضـت مـن    وفي وقـت مت
  .صناديق التقاعد وشركات التأمين

، طبق مصرف اليابان سياسـة نـسب الحـسم          ١٩٥٤ -١٩٤٥ما بين   
وتقوم هذه السياسة على تحديد نـسبة       . الثنائية، التي كانت سارية قبل الحرب     

وعنـدما  . حسم منخفضة جداً، وقيمة حسم معدلة فردياً بالنسبة لكل مـصرف         
تتميز هـذه  . مسموح به، تطبق علية عقوبة مهمة  يتجاوز المصرف المستوى ال   

من جهة أخرى، . الطريقة بضبط القروض المصرفية دون اللجوء إلى خفضها       
 bank (يمكن لمنشآت المجموعات الكبرى االعتماد على مـصرفها الـرئيس         

(main .       يقوم هذا المصرف بإدارة كونسورتنيوم المصارف المقرضة للمنشأة .
س لسالمة المنشأة المالية وضمان قروضها، يـضمن        وبمراقبة المصرف الرئي  

من جهة أخرى، سمحت المشاركات     . اتساق النظام وتوريد رأس المال للعميل     
المتعددة الجوانب داخل المجموعة بأفضل تقسيم للمخاطر، وخاصة بتـشجيع          

  .المشروعات طويلة األجل
 المنـشآت بـرؤوس األمـوال بـسعر       ءدعم هذا النظام المركب ارتوا    

خفض مع االحتفاظ بقوى تذكير كافية للتحذير مـن مخـاطر االفالسـات              من
إال أنه قاد إلى صعود سريع الستدانة المنشآت مـن مـصارف هـي      . الكبيرة

هكذا أصبح بإمكان هذا األخيـر      . نفسها مقترضة ضخمة من مصرف اليابان     
أن يفرض بسهولة احترام مستويات نسب الفائدة المرغوب فيهـا، وسـقوف            
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 ووازنت فوائض المصارف اإلقليمية إفراط مديونيـة المـصارف          .القروض
  .)city banks (الكبيرة الحضرية، أي مصارف المدينة

بقيامها بعملية إنقاذ الشركات المتعثرة، أكدت السلطات الماليـة دورهـا    
هكذا تستفيد كل منشأة محلية متعثرة، لكنها       . كحام الستقرار المؤسسات المالية   

 من العون الضروري من وزارة الماليـة      ،نسبة لنشاط اإلقليم  مصنفة حيوية بال  
  .ومصرف اليابان

إن اعتمد نموذج النمو االقتصادي على مجموعة من القـوانين، فإنـه             
استطاع أيضاً االستفادة من العديد مـن أنـواع المرونـة المـساعدة علـى               

  . امتصاص الصدمات
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  الفصل الثالث
  

 
   

، سمحت الـسياسة االقتـصادية واالجتماعيـة        ١٩٥٥ -١٩٤٦بين  ما  
باستعادة مستوى نمو مـا قبـل الحـرب، وبإعـادة بنـاء مجتمـع مـستقر          

وقد ساعد على تحقيـق هـذا النجـاح الثنـائي مرونـة نظـام               . ومتضامن
التوظيف، ومرونة النـسيج اإلنتـاجي، وتـوازن الـسلطات بـين مختلـف           

  .مجموعات المصالح

  ف واقي صدمات  نظام توظي– ١

. غداة الهزيمة، كان من الـضروري إعـادة بنـاء صـناعة منافـسة            
 للحاجـة الملحـة للعمـالت        والتصدير اسـتجابة   وتوجب إرواء سوق محلي   

 عـن العمـل بـسرعة أولويـة          جماهير العاطلين  كما شكل تشغيل  . الصعبة
في البدايـة امتـصت الزراعـة والخـدمات       . للحفاظ على النظام االجتماعي   

 ماليـين شـخص عـن        بمقدار ثـالث   ة ما العاملين الذين زاد عددهم     بطريق
عددهم قبل الهزيمة، ألن إعادة تنظيم الـصناعة نـادراً مـا كـان مالئمـاً                

ونحو نهايـة النـصف األول مـن الخمـسينيات، بـدأت        . إلحداث الوظائف 
لكن صاحب إعـادة بنـاء   . الصناعة تلعب دورها الكامل كمضخة لليد العاملة    
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خول تقانات جديدة، وأصبح من الضروري تثبيت اليـد العاملـة          الصناعات د 
وكان نظـام االسـتخدام   . اًثمرأمراً م مختلف التدريباتيصبح اخضاعها ل لكي  

  .مدى الحياة أفضل وسيلة لتحقيق ذلك
ظهر هذا النظام في العشرينيات، عندما اسـتوجب إدخـال الطرائـق            

عندئـذ أخـذت المنـشآت    . الجديدة لإلنتاج الكمي اللجوء إلى نخبـة مـاهرة     
الكبيرة تجند الموظفين بعد إنهاء تعلـيمهم الثـانوي، لالحتفـاظ بهـم حتـى            

وبالمقابل فإن التزام هـؤالء العمـال      .  عاماً ٥٥بلوغهم سن التقاعد، أي نحو      
غيـر  . بوالئهم وإخالصهم هو الصدى ألمن استخدامهم الذي تضمنه الشركة         

الً حاسماً بالنـسبة للعمـال المهـرة،    أن ضمان العمل مدى الحياة لم يكن عام       
ألنه، منذ عصر ميجي، اعتاد هؤالء على الحركة في إطـار عـرض وافـر        

بالمقابل، حفزت عوامل متعددة العمـال علـى البقـاء فـي المنـشأة          . للعمل
ربط منظور التقدم النظامي في الرواتـب والحيـاة المهنيـة بالقـدم،            : نفسها

، ومـنح   )عويض سكن، مكافآت نهاية الخدمة    ت(وأيضاً االمتيازات االجتماعية    
المحتفـى بـه فـي    ( عيد الموتى البوذي     -المكافآت بمناسبة العيدين السنويين   

كما أسهم أربـاب العمـل بتثبيـت        . وعيد رأس السنة الجديدة   ) فصل الصيف 
اليد العاملة بإدخال نمط اإلدارة الذي ال يقوم فقط علـى الرقابـة التسلـسلية               

م قواعد صارمة، بـل يتـرك أيـضاً حـصة لمـسؤولية      على العمل باستخدا 
 القاضـي  )•(فعلى سبيل المثال، لم يأخـذ المـنهج التيلـوري       . العامل الفردية 

بتقسيم المهام، الذي أدخل في المنشآت اليابانيـة خـالل عقـد العـشرينيات،         
  .بمبدأ األجر على القطعة

                                                             

لتنظـيم العمـل    ) ١٩١٥ -١٨٥٦( ، منهج وضعه المهندس تيلـور     المنهج التيلوري ) •(
 وإلغـاء  الدقيق الحد األقصى من األجهزة والتخصص    خداماً علمياً باست  الصناعي تنظيم 
 )المعرب.   ( للعمالالحركات النافلة
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يـاة،  بعد الحرب العالمية الثانية، امتد نظام االستخدام مـدى الح         
ونظام الترقية حسب القدم إلى مختلف الفئات االجتماعية المهنية لمالك          

واستقر هذا النظام خالل فترة النمـو القـوي،         . المنشآت الكبيرة الدائم  
، بعد العديد من اإلضرابات التي دفعت أرباب العمـل           ١٩٧٣ - ١٩٥٥

أن قـسوة نظـام    غيـر . إلى تبني مبدأ ضمان االستخدام بشكل أوسـع     
خدام طويل األجل كوفئ بالحركية داخـل المنـشآت أو فروعهـا            االست

وربطت الرواتـب أساسـاً بالقـدم       . اإلقليمية وبالتكليف بمهمات جديدة   
تقـوم  . ومستوى تعليم العامل، ونادراً ما ربطت بكفاءته أو جودة عمله       

األعمـال  (بنية األجور الشهرية على راتب أساسي، ونظـام مكافـآت           
. ، والساعات اإلضـافية  )لجدارة، والسكن واالنتقال  الشاقة، والمركز، وا  

فربع . ومع ذلك لم يقدم نظام ضمان العمل مدى الحياة إال مثالية إدارية        
لكن ظهر . أو ال يزال يستفيد منه حالياً/ مجموع العمال فقط استفاد منه  

أن تأثير هذه المثالية أهم مما يفترضه هذا اإلحصاء حيث أن أصـحاب      
ن كرهاً شديداً تسريح عمالهم، بما في ذلـك أصـحاب           المنشآت يكرهو 

  .المنشآت متواضعة الحجم

خالل هذه الفترة الفوضوية، تنظمت النقابات داخل كـل شـركة،       
وبدءاً من منتصف الخمسينيات أصبحت هي المهيمنة . متوسطة كبيرة أو 

ورغم انتسابها نظرياً   . أمام النقابات القومية المنظمة وفقاً لفرع النشاط      
إلى النقابات المركزية الكبرى، بقيت نقابات المنشآت مستقلة اسـتقالالً          

. ذاتياً قوياً، وتتمتع عموماً بخصوصية كونها وحيدة في كل الـدرجات          
ومنح المسؤولين النقابين، الذين غالبـاً مـا تـسميهم اإلدارة، بعـض             

. أةاالمتيازات المادية، واستطاعوا االندماج في سيرورة القرار في المنش
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في البداية، شكل تقليص عدم المساواة بين العمال اليدويين والعمال غير    
  .)•(اليدويين، وتحسين أجورهم محور نضالها

هكذا وضعت األسس الثالثة لنظام االستخدام اليابـاني التقليـدي فـي            
علـى  .  العمل مدى الحياة، راتب حسب األقدمية ونقابات منـشآت         –المنشأة  

والواقـع أن خـالل   . صرامات مهمة ن المحتمل أن تولد  األمد الطويل، كان م   
تصاعد قوة الجهاز اإلنتاجي، كانت األجور وفقاً لألقدمية أمراً مفيداً بالنـسبة            
للمنشأة، ألن زيادة عدد العاملين السريعة اعتمدت على تجنيد يد عاملة شـابة             

وما أن انقضت هذه المرحلة حتى ارتفع ثقـل الـضغوط           . ومتواضعة األجر 
                                                             

، سمح مـن  ١٩٤٦في عام : ١٩٥٠ -١٩٤٦هيكلة بنية الحركة العمالية اليابانية الصعبة      ) •(
في قطاع   من النقابين % ٥٠ويعمل  .  نقابة ٢٠٠٠ونشأت  . جديد بحرية التنظيم النقابي   

نقابة لكل منشأة،   : بني مبدأ نقابة المنشأة األمريكية    ، وتُ )عامل ماليين   ٧نحو  ( لصناعةا
، تم ١٩٢١في عام : وللتذكير.  مباشرة من األجور توانتساب إلزامي، وحسم االشتراكا   

، ١٩٤٠ نقابة، لكن بدءاً مـن عـام    ٣٠٠ ألف منتسب إلى ما يقرب من        ١٠٠إحصاء  
ن واعتقلوا، ما ون النقابي وهود الحربي، وطورد المناضل   عبئت اليد العاملة من أجل المج     

  .١٩٤٦أدى إلى توقف الحركة العمالية حتى عام 
  ).تبعية اشتراكية(، وسودوميه )ةتبعية شيوعي(سامبيتسو :  تأسيس اتحادين -
 ماليـين عامـل فـي       ٣، مسيرة   ١٩٤٦ أيار( نضال نقابي ضخم     ١٩٤٩ -١٩٤٦ -

يحرم حيث   تعديل قانون الخدمة العامة      ١٩٤٩ يويون/ في شهر حزيران    ). العاصمة
  ).ال يزال ساري المفعول(الموظفين من حق اإلضراب 

بهدف إضـعاف اتحـاد   ) االتحاد العام لنقابات العمال(، تأسيس اتحاد سوهيو  ١٩٥٠ -
  .سامبيتسو

  . إيقاف الحركة العمالية.  ألف قائد نقابي١٢ اعتقال وتسريح -
يو إلى تعبئة نقابية سنوية في المستوى القومي مـن أجـل    مبادرة اتحاد سوه   ١٩٥٥ -

" نضاالت الخريف"ومتمماتها " هجومات الربيع"خالل . الحصول على زيادة الرواتب
 .جرى التفاوض على العالوات وتحسين إطار العمل
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واستطاعت المنشآت مواجهة ذلك ليس فقـط بفـضل يـدها العاملـة      . المالية
  .تالمستقرة والمنتجة، وإنما أيضاً بفضل العديد من الصماما

في المقام األول، لجأت إلى يد عاملة مساعدة، بخسة األجـور وبـدون         
ثم إن مرونة نظام أجر العاملين سمح للمنشآت بـضغط كلفهـا            . حماية نقابية 

فباستثناء حصة ثابتة مكونة من الراتب األساسـي     . الل فترات الكساد  الثابتة خ 
 عـالوة   -، هنـاك مكونـان آخـران لألجـور        )من األجور % ٧٠ -%٦٥(
، كانا قابلين للتعديل بـشكل      %)١٠ -%٥(، وساعات إضافية    %)٢٥-%٢٠(

وبما أن العالوات تعكس سالمة المنشأة المالية، وليس إتقـان العمـال،       . واسع
أخيراً، سـمح اسـتخدام المنـشآت الـصغيرة         .  تحمل تباينات مهمة   فبإمكانها

والمتوسطة في العمل بالباطن لهذا النظام بالعمل جيداً داخل المنشآت الكبيـرة          
  .تحتى أزمة التسعينيا

خالل فترة إعادة اإلعمار واإلقالع، أمكن تـأمين التـرابط المنطقـي            
 في القطاع الزراعي وفي    لمجمل النظام بفضل وجود يد عاملة احتياطية مهمة       

  .المنشآت الصغيرة والمتوسطة

   مرونة المجتمع الثنائي– ٢
رغم أن حصة النشاط الزراعي في الناتج القومي اإلجمالي تـدهورت            

مـن  % ٤٥منذ عصر ميجي، فقد استمرت الزراعة بتشغيل مـا يقـرب مـن    
% ٥٣، امتـصت  ١٩٤٧وفي عـام  . العاملين في بداية الحرب العالمية الثانية   

  .)١جدول رقم (منهم، مخففة بذلك من البطالة 
فيما بعد، قدمت إعادة انتشار الصناعة ونمو الخدمات جـوهر المنافـذ           

وتبع ذلك هجرة ريفيـة كبيـرة، ألن        . بالنسبة للقادمين الجدد إلى سوق العمل     
 مليون فـي عـام   ١٦,٥عدد األشخاص المستخدمين في الزراعة انخفض من       
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من جهة أخـرى، شـكل العمـال        . ١٩٦٥في عام    مليون   ١٢,١ إلى   ١٩٥٥
الريفيون يداً عاملة مساعدة متزايدة األهمية باطراد لمواجهـة فتـرات تـدفق       

وارتفعت حصة دخولهم من النشاط غير الزراعي مـن    . الطلبات من الصناعة  
  .١٩٧٤في عام % ٧٠في منتصف الخمسينيات حتى % ٤٠

 

  ١٩٥٥  ١٩٤٧  نةالس

 ٤١,٠ ٥٣,٤ زراعة، غابات، صيد سمك

  ١,٤  ٢  مناجم 

  ٤,٦  ٤  بناء 

  ١٧,٨  ١٦,٣  صناعة 

  ١٣,٨  ٦,٣  توزيع وتمويل 

  ٥,٢  ٥,١  نقل واتصاالت، مياه، غاز، كهرباء 

  ١٦,٢  ١٢,٨  خدمات عامة وخدمات أخرى 

  ٣٩١٥٠  ٣٣٣٣٠  ) باآلالف(العاملون

 Japan Statistical Yearbook et Labour Force Survey, Ministry of: المصدر

Labour, in G. ALLEN, The Japanese Economy (19), p. 25.  

  
استطاعت المنشآت الكبيرة أيضاً االعتماد على شبكة كثيفة من المنشآت          

ولعبت هذه األخيرة دوراً عظيماً في النمو االقتـصادي         . الصغيرة والمتوسطة 
نتصف الستينيات، أسهمت، بفضل مقاتلتها من      وحتى م ). ٢جدول رقم    أنظر(

  .أجل التصدير، بما يزيد عن نصف واردات العمالت الصعبة
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عدد المنشآت مجمل عدد المستخدمين حسب فئة المنشأة 
عدد المستخدمين 

١٩٥٤ ١٩٥١ ١٩٥٤ ١٩٥١ 
  ٧٢٥ ١٥٧ ٦٨٨ ٦٥٢  ٣١١ ٦٩٢  ٣١٠ ٣٣٠   مستخدما٤ً -١
  ٧٠٤ ٦٤٥ ٥٨٨ ٥٠٣  ١٠٧ ٩٣٥  ٩٠ ٨٨٣    مستخدما٩ً -٥

  ١٢٧٤٠٩٤ ١ ١٠٩ ٠٠٥  ٧٩ ٥٨٣  ٦٨ ٧٣٩    مستخدما٢٩ً -١
 ٥٣٢ ٢٧٧ ٤٧٦ ٤٤٦ ١٤ ١٩٣  ١٢ ٦٨٤   مستخدما٤٩ً -٣٠

 ٥٥٤ ٤١٧ ٤٩٣ ٤٣٠ ٨ ١٩٨  ٧ ٣٣٩   مستخدما٩٩ً -٥٠

  ٧٤٠ ٣١٥  ٢ ١٨٦ ٥٠٥  ٤ ٥١٥   ٥ ٤٩٥   مستخدما٢٩٩ً -١٠٠

  ١ ٦٦٥ ٢٦٩  .د. ن  ١ ٨٦٠  .د.ن   وأكثر٣٠٠

  ٦ ١٩٦ ١٧٤  ٥ ٥٤٢ ٥٤١  ٥٢٧ ٩٧٦   ٤٩٥ ٤٧٠  المجموع 

  العدد غيرمتوفر.: د.ن

 Historical Statistics of Japan,Japan Statistical Association, Statistics: المصدر

Bureau. Management and Coordination Agency, vol. 4, 1987.   
  

ية المنشآت الصغيرة والمتوسـطة، والتـرابط المنطقـي         اتسعت دينام 
). شوشـا (لعالقتها مع المنشآت الكبيرة بفضل نشاط الشركات التجارية الكبيرة   

فقد لعبت هذه األخيرة دوراً حاسماً بوصفها مانحـة أمـوال أو مـزودة لهـا       
فبفضل سهولة حصولها على القروض،     . بالمعلومات حول التقانات واألسواق   

ة إعادة اإلعمار، جعلت الشركات الكبيرة العديد من المنشآت الصغيرة          منذ فتر 
والمتوسطة، العاجزة عن تمويل نفسها بنفسها واالقتـراض مـن المـصارف         

منذئـذ توقـف    . القروض الجارية، تستفيد من قروضها     المترددة أمام مخاطر  
ة مصير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إقامة عالقات مع المنشآت الكبيـر     

  .المنفتحة على الخارج والمنغرسة بقوة في السوق المحلي
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ويتضح بجالء دور حلقة الوصل الذي تقوم بـه مجموعـات الـشوشا          
فهـي  . بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع القطـن    

تستورد القطن الخام المخصص لمغازل الشركات الكبيرة، ثم تبيـع الخيـوط            
وأخيـراً، تـؤمن بيـع      . المنشآت الصغيرة والمتوسـطة   إلى ورشات حياكة    

  .النسيج المصنع
دخلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدرجات مختلفة من تبعيـة رأس           

أو فـي اإلنتـاج، فـي      ) capitalistique(المال المستخدم بالنسبة لكل عامـل       
وأصبحت من ثم منشآت تعمل بالباطن مـن الدرجـة          . تبعية المنشآت الكبيرة  

وتباين حجم الطلبات التـي أوكلـت إليهـا وفقـاً     . الثالثة الثانية أو   أو األولى
منذئذ أضحت تلك المنشآت هـي المنـشآت        . لمستوى نشاط القطاع اإلنتاجي   

وحافظـت المنـشآت الكبيـرة علـى        . األولى التي تأثرت بالتقلبات الظرفية    
ولـم يكـن بإمكانهـا    . جهازها اإلنتاجي في أعلى مستوى ممكن من النـشاط   

وكـان  ). ٣جدول رقـم  (بسيطة لعمالها  مواجهة تلك التقلبات إال بتقديم أجور     
هذا الدور الملطف للتقلبات الظرفيـة دوراً حاسـماً فـي تعزيـز التنافـسية           

كمـا حفـزت   . العالمية للشركات الكبيرة خالل فترة إعادة اإلعمار واإلقـالع   
ع مـع التقانـات     تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورة التأقلم السري      

  . لكي تتمكن من البقاء على قيد الحياةقواألسوا

 

  ) عامل فأكثر٥٠٠، منشأة عدد عمالها ١٠٠أساس (

  عامل٢٩-٥   عامل٩٩-٣٠   عامل٤٩٩- ١٠٠   عامل وأكثر ٥٠٠

٤٣,٦  ٥٤,٧  ٧٠,٨  ١٠٠  

 ,MaigetsuKinro Tokei, Ministère du travail, in T. NAKAMURA: المصدر

(1994), 11, p.197.  
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وبقيت العالقة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات الكبيرة         
أن الروابط  غير. على أهميتها في قلب التنظيم الحالي للنظام الصناعي الياباني    

طن أخذت تميـل إلـى   الهرمية التي توحد المنشآت الكبيرة و العاملة معها بالبا 
 وأعادت تنظيم نفسها وفقاً لنظام شبكي أكثر      . الضعف منذ منتصف الثمانينيات   

  .تعقيداً، أصبحت بعض المنشآت العاملة بالباطن في إطاره أكثر استقالل ذاتياً
من جهة أخرى، سهلت اإلدارة اليومية للمنـشآت أو عقـدت أحيانـاً،             

توازنها للنقاش إال منذ تنفيذ مختلف      بإنشاء سلطات وسلطات مضادة لم يطرح       
  .إجراءات التحرير

   سلطات وسلطات مضادة في اليابان– ٣
اتسمت فترة إعادة اإلعمار بظهور العديد من التفسخات داخل المجتمـع        

تفسخات بين األجيال الحاملة لقيم أخالقية مختلفة، بـين الـصفوات           : الياباني
يـة والحـضرية، بـين أنـصار        المختارة والمفكرين، بـين األوسـاط الريف      

إال ... اإلصالحات التي أدخلها المحتل ومناوئيها، بين العمال وأرباب العمـل         
أن رغبة السلم نفسها، وإرادة راسخة في التغيير إلعادة بناء الوطن واالقتصاد          

على هذه القاعدة المشتركة بني مجتمع      . كانتا تحفزان المواطنين اليابانيين كافة    
حو البراغماتية االقتصادية وتوازنات لعبة السلطة حول ثالثـة      متجه بتصميم ن  

، وعـالم رجـال المـال    )kankai(، واإلدارة   )seikai(العالم السياسي   : أقطاب
  ). zaikai(واألعمال 

داخل العالم السياسي، تأكد الحزب الليبرالي الديمقراطي كحزب مسيطر         
 بـدون انقطـاع   ١٩٩٣-١٩٤٧، أمسك بمقاليد السلطة ما بين       )حزب محافظ (

ومع ذلك لم تكن هذه السيطرة أحادية لهذه الدرجة كما يبـدو للوهلـة              . تقريباً
فلعبة مختلف الطغم المتنافسة الموجودة في داخلـه سـمحت لقـوى            . األولى

 ٤ م -االقتصاد الياباني 
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من جهة أخرى، توجب على هذا الحـزب التحـالف    . التذكير بممارسة دورها  
  . الصناعة والتجارة الدوليةبانتظام مع اإلدارة العليا، وخاصة مع وزارة 

، منحت أولوية التصنيع السريع المطلقة وزارة الصناعة      ١٩٤٥بعد عام   
وكان تأثيرهـا إذن قويـاً      . وزناً مهيمناً في اإلدارة   ) MITI(والتجارة الدولية   

لكـن مـع النمـو      . بشكل خاص في توجيه العديد من القـرارات الـسياسية         
  .رس سلطة مضادة ناجعة باطراداالقتصادي، أخذت وزارة المالية تما

في مواجهة العالم السياسي وسلطة اإلدارة تأرجحـت أوسـاط رجـال          
كان الكايدانرين  . األعمال بين ممارسة النفوذ على وزارة الوصاية والتبعية لها        

)Keidanren(        أقوى اتحاد يمثل أرباب العمل، والنيكيرين ،)Nikkeiren(  يتابع ،
 Keizai(الجتماعية والرواتب، والكيزيه دويوكيه الملفات الخاصة بالحركات ا

Doyukai(       المحرض على العديد من القرارات السياسية الصناعية ،)أمـام  . )١
                                                             

المجمعـات الـصناعية   ( عندما أنشئت الزيباتسو ١٩١٦مصطلح ظهر في عام  ): zeikai(زايكه  ) ١(
خاصاً بأرباب العمل الصناعيين فـي المـستوى   ) sangyo kurabu(نادياً صناعياً قومياً ) ىالكبر

، كان ممثالً بـأربع منظمـات كبـرى         ٢٠٠٢حتى عام   ". عالم المالية والمال  "القومي، و يعني    
  ).Nissho(ألرباب العمل هي الكايدنرين، والنيكيرين، والكيزيه دويوكيه والنيسشو 

ألنه ، رس الكيدانرين سلطة ال تقبل الجدل على الحياة االقتصادية ، ما ٢٠٠٢ حتى عام    -
.  منشأة، ويملك تنظيماً جيد الهيكلة، يغطي جميع قطاعات النـشاط          ٨٤٥يضم أكبر   

ونظراً لكونه منبراً لمناقشة المسائل القومية والدولية الكبرى، كان الكيدانرين يلعـب         
. العمل  وفي نشر صورة ايجابية ألربابدوراً نشطاً أيضاً في مشاريع التعاون الدولي

فـي  . وعن طريق النقد الذي يمكن أن يوجهه للحكومة، شكل سلطة مضادة ناجعـة       
، اندمج مع النيكيرين، واتخـذ اسـم الكيـدانرين اليابـاني            ٢٠٠٢مايو  / شهر آيار 

)Nippon Keidanren .(اللتـين يتكـون   نويتبع هذا األخير الخطوط العامة للمؤسستي 
حتى اندماجـه مـع     . ويعد مبدأ بناء اقتصاد سوق حر وشفاف مبدًأ مركزياً        منهما،  

 الكايدنرين، كانت مهمة النيكيرنين االهتمام بعالقات العمل بهدف الحفاظ على األمن          
 بفضل. لعب دوراً عظيماً في مفاوضات األجور في الربيع       . االجتماعي في المنشأة  

، محطـة إذاعـة،   sankai shimbunانبن سانكيه ش(وسائل اإلعالم التي يسيطر عليها 
  =    .، كان عمله متناوباً بشكل واسع)وقناة تلفزيون
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الوزن االقتصادي ألرباب عمل المنشآت الكبيرة، سعى أصـحاب المنـشآت           
الصغيرة والمتوسطة إلى إسماع أصـواتهم عـن طريـق غـرف التجـارة              

بهم، أكد المزارعون موقعهم مـن خـالل اتحـاد       من جان . والصناعة اإلقليمية 
  .التعاونيات الزراعية القومي

بفضل لعبة التوازن النسبي لهذه القوى المختلفة، اسـتطاعت الحكومـة       
اليابانية أن تغتني بتحليالت وتأمالت ومطالب التنوع الكبيـر مـن الالعبـين          

تابع هـؤالء   و. االقتصادي واالجتماعي  االقتصاديين، للحفاظ على االستقرار   
  . الالعبون سير أعمال الحكومة من خالل وسيلة اإلعالم القومي، أي الصحافة

غداة الهزيمة، منح ضعف سلطة العائلة ودور الدولة التقليدي وسـائل            
فقد ازدهـرت الـصحافة   . اإلعالم نفوذاً جديداً على رأي شعبي مولع بالقراءة  

، )Asahi( أزاهـي -لرئيسةالمكتوبة لدرجة أن الطبعة نصف اليومية للصحف ا    
 قفزت إلى ما يقرب من عـشرة  -)Yomiuri(، يوميوري   )Mainichi(مينيتشي  

... ماليين نسخة، وتجاوزت طبعة الصحف اليومية اإلقليمية المليـون نـسخة          
، ثـم  )١٩٦٠ فـي عـام   ١,١٨ (١٩٨٠ يومية لألسرة عام    ١,٢٩وبلغت قمة   

 عن ذلك، إن واحداً     فضالً. ٢٠٠٤ صحيفة في عام     ١,١٢انحدرت لتصل إلى    
 مليون نسخة مباعة يوميـاً،      ٧٠فمع  . من ثالثة شباب يهتم بالصحافة المكتوبة     

تسجل اليابان طبعات قياسية تضعها في المرتبة الثانية بعد النرويج بعدد النسخ          
ورغم انتقادات رقابة ذاتية منهجية جداً صـاغها العديـد مـن         . المباعة للفرد 

 الصحافة اليابانية دوراً مهماً بوصـفها قـوة تـذكير       المعلقين الغربيين، لعبت  
بالنسبة لمختلف الالعبين االقتصاديين والسياسيين، خاصة بنـشر معلومـات          
                                                                                                                                                 

أسهمت في تطور العالقات داخل .   تشكل الكيزيه دويوكيه سلطة تفكير أرباب العمل=
  .المنشأة باتجاه الحوار والتشاور، وفي تحسس أرباب العمل بالمسائل االجتماعية

يتمركز نـشاطها فـي األقـاليم       . جارة والصناعة اليابانية  واالنيسشو هي غرفة الت     
  .والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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حساسة في دوريات صحف المجموعة، حين ال تسمح بذلك سياسة االفتتاحيـة        
  .اليومية المحايدة لصحيفة المجموعة

مع الياباني حتـى  خلف دوامة اإلصالحات، كان بؤس الشعب يسم المجت     
مـن نـسبته   % ٧٨، كانت نسبة االستهالك تعادل    ١٩٤٩في عام   (الخمسينات  

ولربمـا  ). ، رغم أنها فترة كان المستوى فيها ضعيفاً     ١٩٣٦ -١٩٣٤فيما بين   
وعملت الدولة بمهارة على    . ساعد هذا الوضع على تكوين مافيا إجرامية قوية       

ت دائمة مع الـشرطة، الحتـواء       المجرمين وتشجيع اتصاال  ) canaliser(تقنية  
قوة المافيات الكامنة، فحظرت نوادي القمار، في حين سمحت ببقاء الرهـان             

نوعاً من البليـاردو    (وحازت لعبة الباتشينكو    . في سباقات الدراجات والخيول   
واستثمرت المافيا اليابانية في هـذه القطاعـات        . على ولع سريع  ) الكهربائي

ولة مع بعض نشاطات المافيا قليلـة المـشروعية         وإن تسامحت الد  . المختلفة
، فقد طاردت نشاطات أخرى بال شفقة )مثل الجباية بالقوة لمبالغ غير مدفوعة     (
وسمحت ممارسة االسترقاق برقابة ناجعة فـي       ). مثل بيع المخدرات القاسية   (

وأصبح هناك توازناً بين قمع النشاطات اإلجرامية والتسامح        . مستوى كل حي  
  .جيل أدنى نسبة للجريمة في العالممعها بتس

 خالل فترة إعادة اإلعمار، في حين كانت جماهير العمال تناضل مـن            
أجل العودة إلى مستوى معيشة مقبول، أنشئت اليابان تدريجياً صمامات األمان         

تعاونيات زراعية، ونقابات في المنشآت، ومـساواة       : الالزمة لتفريغ التوترات  
تعليمي القاسي نسبياً، ودمج اجتماعي باالنتساب إلـى   في الفرص في اإلطار ال    

وسمحت ضبابية السلطات لليابان باإلقالع بدون انكـسار اجتمـاعي،    . المنشأة
من العائالت، في منتصف الثمانينات،     % ٨٠والتوجه نحو مجتمع يصرح فيه      

  . باالنتماء إلى الطبقة المتوسطة
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  القسـم الثاني
  

 
  

سجل الكتاب األبيض الذي نشرته وكالة التخطيط االقتـصادي حـول           
فـي عـام    : "، عودة التفاؤل بهذه العبارات    ١٩٤٥االقتصاد الياباني، في عام     

. ، قارن العالم االقتصاد الياباني برجل يرقص على طبقة جليدية ناعمة          ١٩٥٣
تصادي الياباني مـن    واليوم يفتح العالم عيوناً واسعة معجبة أمام ما حققه االق         

ويقارن هذه النتيجة مع االزدهار االقتصادي األلماني، المشهور        [...]. ازدهار
  ".بكونه معجزة فوق سطح األرض

، أعادت ثالث ظواهر كبرى نمذجة االقتـصاد        ٢٠٠٥ -١٩٥٥ما بين   
، واألزمة البنيوية، والعولمة    )حتى التسعينيات (سرعة النمو ومرونته    : الياباني
  .والصناعيةالمالية 

سمحت القدرة على موازنة اللجوء إلى محركات النمو الداخلية والخارجية 
، وصدمة ارتفاع أسعار البترول في نهاية عام        ١٩٦٥بامتصاص صدمة كساد    

في المدى الطويـل،  . ١٩٨٥، وصدمة تثمين قيمة الين العنيفة في عام         ١٩٧٣
". لدول الكبرى الثالث  ا"ودخلت إلى نادي    . سجلت اليابان معدالت نمو مرتفعة    

بحيث أن لهاث   . وفي نهاية الثمانينيات، معززة بعد كل محنة، بدا أنها ال تقهر          
سنوياً % ١,٣االقتصاد الياباني، الذي لم يتقدم ناتجه المحلي اإلجمالي إال بمعدل 

  . إبان التسعينيات، شكل أحد أدهش وقائع االقتصاد العالمي
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ن انفجـار فقاعـات المـضاربة       ، الناجم ع  ١٩٩٣ -١٩٩١وبعد كساد   
. العقارية وسوق األوراق المالية، شهد االقتصاد الياباني ًأول مشكالته البنيوية         

من جهة أخرى، أدى  . بتعولمه بدون إصالح جذري، أصبح هذا االقتصاد هشاً       
. نقل مواقع الوحدات اإلنتاجية إلى إعادة نمذجة الجهاز اإلنتاجي بشكل جذري          

اآلسيوية، عززت السلطات العامة والـشركات جهـود     تحت ضغط المنافسة    و
البحث، ودخلت الصناعة في سباق القيمة المضافة، فاتحة بـذلك منظـورات            

  .جديدة بخصوص المستقبل
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  الفصل الرابع
  
 
  

كانت نتيجة تراجع االقتصاديات الغربية في بداية الثمانينيـات تـسليط           
ضواء على اليابان، ألن صالبة نموها، مقارنة مع البلدان الصناعية األخرى   األ

حينئذ أظهرت دراسات اقتصادية جمعية، واجتماعية . أثار العديد من التساؤالت
بينت أن نمواً ناجماً عن سوق داخلي واسع . وصناعية نجاحات المعجزة اليابانية 

ظة على نفسه بفضل الصادرات مكون من مستثمرين ومستهلكين، نجح في المحاف
وأن في كل مرحلة، سهلت الدولة االستثمارات منخفـضة الكلفـة،           . الضخمة

  .ونسقت إعادة الهيكلة الصناعية، وأسهمت في جهد تشجيع الصادرات

   حركة ميزان محركات النمو-١
 إلـى ثـالث مراحـل       ١٩٩٠-١٩٥٥يمكن تقسيم فترة ما بـين     ، بيانياً

  .المسيطرة داخلياً وخارجياً ات النمومتمايزة، حسب طبيعة محرك
، سمح نمو الناتج المحلـي اإلجمـالي الـسنوي    ١٩٧٣ -١٩٥٥ما بين   

، وهو مرتين ونصف أسرع من ذلك المشاهد في الواليات المتحدة           %٩بمعدل  
األمريكية، سمح لليابان باالقتراب من هدف استدراك الغـرب الـذي قررتـه       

ية االقتصاد بشكل واسـع علـى الطلـب    خالل تلك الفترة، قامت حيو  . لنفسها
  .الداخلي، حتى إن زودت الصادرات بمحرك مساعد نافع جداً
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فقـد بـدأ   .  الياباني بانتظاميخالل تلك السنين، لم يتقدم النمو االقتصاد   
 ١٩٥٨ و١٩٥٦، باسـتثناء سـنتي   ١٩٦١بداية سريعة وصعد بشدة حتى عام  

اة ازدهـار جـيم والمفـاجئ،    فخالل تلك الفترة المسم). ١مخطط بياني رقم    (
 مؤسـس اليابـان، تـضاعفت مبـالغ     األسـطوري وفقاً السم اإلمبراطـور     

كمـا سـجل   . االستثمارات اإلنتاجية سبع مرات، وحجم اإلنتاج ثالث مـرات    
.  ماليـين وظيفـة فـي الـصناعة       ٣الجملة، وإحداث    تبايناً طفيفاً في أسعار   
  . وهذا أمر الفت للنظر

  )١٩٧٣ - ١٩٥٧(تطور النمو االقتصادي الياباني : ١الرسم البياني رقم 

  )١٩٧٠ بالمائة، سنوات ميالدية، بالسعر الثابت(

  

  

  

  

  

  
  

  .سالسل نفقات وطنية إجمالية في مدونة نظام المحاسبة القومي القديم: مالحظة
 ,Historical Statistics of Japan, japan Statistical Associa Statics Bureau: المصدر

Management and coordination Agency,1.  

غير أن تجديد النسيج اإلنتاجي السريع وتطـوره، أديـا إلـى عجـز              
وقبل أن يصبح اختالل التوازن مقلقاً، اتخـذت        . متنامي في الرصيد التجاري   

وتبع ذلك تبـاطؤ فـي      . الحكومة عدة تدابير لكي تكبح جماح إنتاج المبادهين       
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، مـا بـين     %١٨,٥ انخفض سـنوياً مـن       إيقاع نمو اإلنتاج الصناعي الذي    
وعوض جزئيـاً عـن     . ١٩٦٥ -١٩٦١ما بين   % ١٢، إلى   ١٩٦١ -١٩٥٥

الذي ضـمن الحفـاظ علـى     النتائج السلبية لطلب العائالت المتواصل، األمر     
لكـن تبـاطؤ   . معدل نمو مرتفـع نـسبياً فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي          

 التنافـسية التـصديرية     االستثمارات، وتشبع السوق ببعض المنتجات، وغياب     
في قطاع التجهيزات، أمور نالت من دينامية اإلقالع، وغاص االقتصاد فـي            

ومنذ العام التالي، حفّز استئناف االستثمار اإلنتـاجي        . ١٩٦٥الكساد في عام    
وجعل الجهاز اإلنتاجي المتنامي القوة باطراد اإلنتاج الكمي أمـراً          . االقتصاد

وهذا ما سـاعد علـى تقـدم سـريع     . ف اإلنتاجخفض كلما أدى إلى   .ممكناً
  .١٩٧٣للصادرات حتى الصدمة البترولية األولى لعام 

 بتحديات بلـد يفتقـر للمـواد        ١٩٨٣ -١٩٧٣تميزت السنوات العشر    
ارتفـاع  ) ١٩٧٩ و ١٩٧٣(وأضيف إلـى الـصدمتين البتـروليتين        . األولية

علـى اليابـان    عندئـذ توجـب     . أسعار المواد األولية في بداية الثمانينيـات      
. مراكمة العمالت الصعبة، وهو ما أمكنها فعلـه بفـضل مقاتلـة مـصدريها      

 ١٩٧٤فبعد أن عانى الميزان التجاري من انخفاضـين مهمـين فـي عـامي      
 مليـار دوالر فـي عـام    ٣١,٥، استعاد عافيته بسرعة وبلغ رصيده    ١٩٨٠و

ـ   . ١٩٨٣ ركاء وأثار صعود الفوائض التجارية نزاعات متزايدة العنف مـع ش
  .اليابان، وخاصة مع الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا

، ضـعفت التجـارة الخارجيـة نتيجـة تبـاطؤ          ١٩٨٤وبدءاً من عام    
وأصـبح الطلـب المحلـي قـاطرة النمـو الجديـدة،        . االقتصاديات الغربية 

ثـم اكتـسب    ). ١جدول رقـم    (المدعومة، في البداية، باستثمارات المنشآت      
 ستهالكية غير مستغلة، والحاجات الواسـعة للمـسكن أو        كثافة بفضل مناجم ا   

في البنية التحتية، وضرورة امتالك جهاز إنتـاجي أكثـر اتقانـاً لمواجهـة              
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 /، وآب١٩٨٥سـبتمبر   /مـا بـين أيلـول    % ٥٦(+ارتفاع سعر الين القوي     
، الناجم عن قرارات اجتمـاع مجموعـة الـدول الخمـس            )١٩٨٦أغسطس  
  .)• ()معاهدة بالزا(الكبرى 

أسهم إنعاش أعمال البنية التحتية بزيادة ثقل إجمالي الدين العـام           
، لكـن   ١٩٨٧من الناتج المحلي اإلجمالي في عـام        % ٧٢الذي تجاوز   

دين إجمالي ناقص مستحقات الضمان االجتمـاعي      (الدين العام الصافي    
من الناتج المحلـي  % ٢٢لم يصل إال إلى ) وفوائض الميزانيات المحلية 

ما أن إجراءات تصحيح الميزانية فـي المـدى المتوسـط           ك. اإلجمالي
، خاصة  ١٩٩١ - ١٩٨٧المقررة في بداية الثمانينيات، استؤنفت ما بين        

وبمساعدة أفضل واردات ضريبية ارتبطـت  . باتجاه إبطاء تقدم النفقات   
بتحسن في نمو الدخل، قادت هذه اإلجراءات إلى العودة إلى رصيد شبه      

، في عـام    )ماعدا الضمان االجتماعي  (ة العامة   متوازن لميزانية اإلدار  
، وإلى خفـض ملمـوس      ) من الناتج المحلي اإلجمالي    ٠%.٦-  (١٩٩٠

من % ٦٥لوزن دين اإلدارات العامة اإلجمالي الذي هبط إلى ما يساوي   
                                                             

سبتمبر /  أيلول٢١اتفاقية وقعتها اليابان، في فندق بالزا في نيويورك في : اتفاقية بالزا) •(
، مع الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانية العظمى، هدفها خفض قيمـة            ١٩٨٥

مقابل الين، والتفاهم حول السياسات المشتركة بخـصوص اسـتقرار          الدوالر بخاصة   
وجـاءت  . عن طريق تقدم التبادل الحر     أسعار الصرف وتصحيح االختالالت التجارية    

اتفاقية بالزا كنتيجة لمفاوضات دامت ثالثة أشهر بين نواب وزراء المال في البلـدان              
التفاقية وهما الواليات المتحـدة     الخمسة، واستكملت بنقاشات بين الالعبين األساسيين ل      

ووقع على االتفاقية وزراء المال ونوابهم وحكـام المـصارف المركزيـة،             . واليابان
رفعت قيمة الـين  (وتُرجمت بشكل شبه فوري بخفض قيمة الدوالر مقابل الين بخاصة      

 -١٩٨٥أغـسطس  /  وآب١٩٨٥سـبتمبر   / مقابل الدوالر بـين أيلـول     % ٦٥بنسبة  
تفاقية أيضاً مرحلة تنسيق السياسات بين الدول الخمـس الكبـرى          وشملت اال ). ١٩٨٦

 .التي أعقبت مرحلة القرارات المنفردة للواليات المتحدة
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تقريبـاً مـن النـاتج      % ١١دين صاف يساوي  (الناتج المحلي اإلجمالي    
  ).)•(المحلي اإلجمالي؛ سياسة مالية وميزانية

                                                             
إبان خمسينيات وبداية ستينيات القـرن العـشرين،   : سياسة مالية وسياسة الميزانيـة   )•(

عات اإلستراتيجية، كانت مهمة السياسة المالية اليابانية دعم االستثمار اإلنتاجي في القطا  
مارست وزارة المالية، عـن طريـق       . وضمان عرض مالي مستقر لمجمل االقتصاد     

التي يـرتبط بهـا   (مصرف اليابان، رقابة على تطور الكتلة المالية بتعديل نسبة الحسم    
رقابـة  (، واللعب بأحجام القروض التي تمنحها المـصارف  )العديد من النسب األخرى   
وسمح نظـام  . ، والرقابة على األسعار  ) لدى مؤسسات عام ة    تسهلها مديونة المصارف  

، والرقابة علـى أسـعار الـصرف للـصناعة     )نسب قصوى ثابتة(تنظيم نسب الفائدة   
، ١٩٧٣ -١٩٥٥ومـا بـين   . باالستدانة في شروط مفيدة، بدون انزالق تضخمي مهم     

لعمل جيداً  ، لكن لم يكن بإمكان هذا النظام ا       % ٥تمت السيطرة على التضخم بأقل من       
إال أن تضافر تقدم العجز العـام،   .  ميزانية دولة متوازنة أو بسيطة العجز      رإال في إطا  

، ومـا نجـم   ١٩٧٣وتليين سياسة الصرف التدريجي، ثم غالء أسعار البترول في عام    
عنه من هبوط كبير في اإلنتاج الصناعي، أمور أدت إلى قفزة فـي أسـعار المـواد                 

رفـع  ). ١٩٧٤في عام % ٢٤ر٨؛ ١٩٧٥ -١٩٧٢ ما بين    وسطياً% ١٦(االستهالكية  
. وفُرضت رقابة صارمة على األسعار    . مصرف اليابان نسب الفائدة، وسقف القروض     

فقـط  % ٦ر٤ارتفاع أسعار المواد االستهالكية بنسبة (وتوجت هذه اإلجراءات بالنجاح    
 اليابانية، تجنـب    وفي بداية الثمانينيات، كانت أولوية السياسة المالية      ). ١٩٧٧في عام   

، بشكل مؤقـت،    ١٩٨٥وأنهت اتفاقية بالزا    . ضعف قيمة الين، مقابل الدوالر بخاصة     
  .في ذاك العام أيضاً بدأ تحرير نسب الفائدة. ضعف قيمة الين

وارتبط . ، توجب على ميزانية الدولة أن تكون متوازنة بحكم القانون         ١٩٦٥حتى عام    
وأسـهم  ). ضرائب مباشرة مرتفعة نـسبياً    " (ميةال تضخ "هذا التوازن بسياسة ضريبية     

صمام القروض المصرفية المكثفة بنسب بسيطة في تغذية ديناميكية النمو النـاجم عـن     
. ، تم التخلي عـن قـانون تـوازن الميزانيـة          ١٩٦٥بعد عام   . االستثمارات اإلنتاجية 

تية، ثم لتطـور   وأصبحت ميزانية الدولة متزايدة العجز باطراد تلبية لحاجات البنية التح         
وفي بداية السبعينيات، تسارعت المنافـسة بـين القطـاع العـام         . الضمان االجتماعي 

 -١٩٧٤ثم مـا بـين      . والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى رؤوس األموال األجنبية       
، أدى تراكم العجز العام إلى وقف ضغط تمويل نشاط القطاع الخاص، بتسجيل             ١٩٧٨

، وصل عجـز ميزانيـة    ١٩٨٠وفي عام   . االستثماريةهذا القطاع استراحة في دورته      
. من الناتج المحلي اإلجمـالي % ٧إلى ) باستثناء الضمان االجتماعي (اإلدارة المركزية   

  =  من الناتج المحلـي % ٤,٨وأسهمت تدابير ضغط النفقات في خفض هذا العجز إلى    



 

  - ٦٠ -

مـن  % ٢,٧٥(من جهة أخرى، أدى الحفاظ على نسبة حـسم بـسيطة       
إلـى تـشكل   ) ١٩٨٧ مـايو /  حتى شـهر أيـار  ١٩٨٧الربع األول من عام  

فقاعات المضاربة، رغم الطلب القوي والصعود الرهيـب ألسـعار األوراق           
وعاش الالعبون االقتـصاديون اليابـانيون فتـرة        . المالية وأسعار األراضي  

فر اإلنتاج الصناعي المزدهر بقـوة واالسـتثمارات الغزيـرة،          وتضا. حبور
واالستهالك المجنون وقروض المخاطرة المصرفية تضافروا فـي التحـضير     

  .أليام صعبة قادمة

 

  )١٩٨٠سنوات ضريبية، سعر )/ (% ١٩٨٥ -١٩٧٠(

  ١٩٨٥    ١٩٨٤ -١٩٨١    ١٩٨٠ -١٩٧٣   ١٩٧٣ - ١٩٧٠ 

  ١,٤  ١,٦  ١,٧  ٤,٢  استهالك خاص

  ٢,٣  ٠,٨  ٠,٤  ١,١  استثمار خاص خارجي
  ٠,٨  ١,٣  ١,١  ٠,٧ -  رصيد خارجي

  ٠,٢ -  ٠,١  ٠,٨  ٢,١  تراكمات أخرى

  ٤,٣  ٣,٨  ٣,٩  ٦,٧  نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 .National Account, Economic Planning Agency, in, E. DOURILLE et L: المصدر

SWCHAB, "La stratégie économique du Japon: ambitions et limites du 

modèle Nakasone", in Le Japon et son double, 1987.  
                                                                                                                                                 

خـالل  ) االجتماعيباستثناء الضمان   (وأمكن العودة إلى توازن الميزانية      . ياإلجمال =
  .١٩٩٠العام الضريبي 

، فترة اسـتراحة االسـتثمارات الـصناعية، فـإن          ١٩٧٨إن انتهت، بدءاً من عام      
المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل الحصول على رؤوس األموال لـم تعـد       

فمن جهة، أصبحت المنشآت تملـك      . مطروحة باألبعاد نفسها كما في بداية السبعينيات      
 أكثر اتساعاً للتمويل الذاتي، ومن جهـة أخـرى، أصـبحت أسـواق رؤوس           هوامش

 . األموال األجنبية مفتوحة باطراد
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وراء تركيز االقتصاد الياباني الحيوي هذا على سوقه الداخلي، تركيـزاً   
من اآلن فصاعداً تركـت  . قريباً من جموح نهاية كل فترة، تراءى تغير عصر  

الضغوط الخارجية قدراً أقل بكثير من الحرية لتـشغيل المحـرك الخـارجي             
  . للصادرات في حال تعطل المحركات الداخلية

   محرك خارجي ملجم -٢
منذ منتصف الخمسينيات، أعلنت اليابان عن إرادتها إعادة بناء جهازها          

وفـي  . لى االستهالك المحلياإلنتاجي وإعطاءه األولوية، وتمييز الصادرات ع 
. ، انضمت إلى منظمة التجارة العالمية، وحررت سـوقها المحلـي  ١٩٥٥عام  

وبدءاً مـن  . من مستورداتها يخضع للحصص  % ٩٢، لم يعد    ١٩٦٤وفي عام   
، وعلى اثر االنحدار السريع للتعرفات الجمركية أصبحت اليابـان          ١٩٧٩عام  

% ٢,٩: ضة التعرفة الجمركيـة   في عداد المسجلين من الدول الصناعية منخف      
 ةغير أن بعض القطاعات مثل قطاع الزراعة الغذائية والجلود، القابع         . وسطياً

المشكالت االجتماعية بقيت محمية بالحصص      في قلب الرهانات االنتخابية أو    
  .بحواجز التعرفات الجمركية أو

إذا ما نحينا جانباً الحصص والمعايير، فإن نظام التوزيع شـكل،           
فقد .  القائم في الياباني المدى الطويل، الحاجز الرئيس غير التعرف     على

القادمة من مصنعين جدد     أصبح من الصعب على المنتجات األجنبية أو      
الوصول إلى شبكات التوزيع، التي غالباً ما تكون مغلقة بسبب الروابط           

اء كما أن انتم. المميزة المنسوجة منذ أمد طويل بين المنتجين والموزعين
شـكل عقبـة   ) كيريتسو(العديد من المنشآت إلى المجموعات الصناعية      

أيضاً أمام دخول الشركات األجنبية إلى الـسوق اليابـاني، ألن هـذه             
المجموعات غالباً ما يكون لديها قنوات توزيع أسيرة فـي القطاعـات            
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منتجـات  (الكيماويات   الرئيسة للسيارات، وااللكترونيات الجماهيرية أو    
أخيراً، يحرم انغالق األسواق العامة المـصدرين       ). ة وصيدالنية تجميلي

  .األجانب من فرص إضافية في األسواق

أدت نجاعة الحواجز، وتوفر منتجات منافسة جـداً، وضـعف شـهية            
االستهالك العائلي إلى ركود حصة اليابان من الواردات العالمية من المنتجات           

وبشكل مواز،  . ١٩٨٣ -١٩٦٧ما بين   % ٣المصنعة، حصة استقرت بحدود     
 حتـى   ١٩٦٧في عام   % ٥ارتفعت حصة اليابان في الصادرات العالمية من        

وأدت الفوائض في الميزان    . ١٩٨٣في عام   % ٨، وحتى   ١٩٧٣في عام   % ٦
إلى والدة   الناجمة عن هذا التطور   ) ٢انظر رسم بياني رقم     (التجاري الياباني   

  .العديد من النزاعات التجارية

.  النزاعات العالقات الثنائية اليابانية األمريكيـة بخاصـة        وسممت هذه 
يشهد على ذلك العديد من االتفاقات بين البلدين التي توجب توقيعها منذ نهايـة       

للـصادرات  ) الخاطفـة (من جهة أخرى، إن الفُـرج الالمعـة         . الخمسينيات
ين، المتمركزة على عدد صغير من المنتجات، تدع حظوظاً قليلة لبقاء المنافـس   

يشهد على ذلك اختفاء صناعة الرائي في الواليات المتحـدة، وصـناعة آالت     
  .التصوير في ألمانيا، وصناعة الدراجات النارية في فرنسا

ودفعـت ردود  . ، تباطأ إيقاع تقدم الـصادرات ١٩٨٤غير أن منذ عام     
فعل الحماية ونقص صالبة أسواق البلدان الصناعية المنشآت إلـى االلتفـات            

مقابـل  % ٩٣لكن قيمة الين، التـي ارتفعـت بمعـدل          . سوق الداخلي ال نحو
، دفعت  ١٩٨٨ نوفمبر/  وتشرين الثاني  ١٩٨٥ سبتمبر/ الدوالر، ما بين أيلول   

الشركات إلى نقل قسم من مواقع إنتاجها لكي تبقـى منافـسة فـي الـسوقين         
  .الداخلي والخارجي



 

  - ٦٣ -

  )بماليين الدوالرات(ع شركائها الرئيسيين تطور األرصدة التجارية اليابانية م: ٢رسم بياني رقم 
  

  

  
  السوق األوروبية

   املشرتكة بأعضائها
   اخلمسة عشر

  
  
  

  .CEPII CHELEM Commerce international  :المصدر
  

من اإلنتاج المصنع في    % ٣,٢هكذا ارتفعت حصة اإلنتاج المنقول من       
 لكـي  وكان هذا التسارع ضـرورياً . ١٩٩٠في عام % ٦,٤ حتى ١٩٨٦عام  

فعلـى سـبيل    . تبدأ اليابان حركة االستدراك بالنسبة للبلدان الصناعية الكبرى       
من اإلنتاج األلماني ُأنتج في     % ١٥من اإلنتاج األمريكي و   % ٢٠المثال، نحو   

النغراسات اليابانية نتائج إيجابية    اوكان لهذه   . الخارج في منتصف الثمانينيات   
لكنهـا أدت  . قطع الغيار الخاصةعلى صادرات قطاع التجهيزات، وصادرات  

إلى تدفق الواردات القادمة من الفروع، وجففت أسواق تصدير، والسيما فـي          
وسمحت إسـتراتيجية صـعود     . قطاعي السيارات وااللكترونيات الجماهيرية   

  .تشكيلة من المنتجات بتعويض جزئي لهذه النتائج
ارتفـاع قيمـة   وأدى فقدان القدرة التنافسية لبعض المنتجات المرتبطة ب       

إلى ضعف  ]  قسم من اإلنتاج إلى بلدان أخرى      [الين، وارتفاع حدة حركة نقل      
وفي فجر عقد التسعينيات، لم يعد يبـدو أن         . دور قاطرة الصادرات في النمو    
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االقتصاد الياباني يعتمد على تجارته الخارجية، كما كان الحال إبـان وقـوع             
ومع ذلك فإن ظهـور     . طؤ الداخلي الصدمتين البتروليتين، للتعويض عن التبا    

  .جيل جديد من المنتجات حث التجارة الخارجية والنمو

   تبديالت في الجهاز اإلنتاجي -٣
تعود الموجة األولى إلعادة هيكلة الجهاز اإلنتاجي الصناعي لمـا بعـد      

وقـد أثارتهـا إجـراءات تحريـر المبـادالت          . الحرب إلى حقبة الستينيات   
وباختيار إنشاء الصناعة الثقيلـة الـضرورية       . صرفال والرقابة على أسعار  

االقتـصاد   إلقالع اإلنتاج الالحق لمنتجات عاليـة القيمـة المـضافة، غيـر        
...) لعـاب أأنـسجة،   (فحكـم علـى الـصناعات اليدويـة         . الياباني توجهه 

وكما في عصر ميجي، جدد القـادة اليابـانيون هـدف اسـتدراك             . بالتدهور
النمو القطاعي القائم على الميـزة المقارنـة لليـد          الغرب، بالتخلي عن خيار     

ولمواجهة الحاجة إلـى تجديـد سـريع للجهـاز اإلنتـاجي،        . العاملة الوفيرة 
ركزت اليابان جهودها البحثية والتنموية على مختلـف مراحـل الـسيرورة            

 -١٩٥٠ولتكون على تكافئ مـع منافـسيها، اشـترت، مـا بـين       . اإلنتاجية
مـن النفقـات    % ٢٠جنبي، بمبلغ مقداره وسـطياً      أ  ألف امتياز  ٣٠،  ١٩٨٠

  .األمريكية البحثية والتنموية في تلك الحقبة

، بـدورهما  ١٩٧٩ و١٩٧٣كما أدت الصدمتان البتروليتان لعامي    
وبسبب تخصصها بالصناعات شرهة    . إلى إعادة توجيه البنى الصناعية    

، وحرمانها  البتروكيماوية الطاقة، مثل الصناعة التعدينية واأللمنيوم أو     
من البترول، توجب على اليابان تطبيق عاجل إلجراءات اقتصاد الطاقة، 

وبثت فـي   . وقيادة جهازها اإلنتاجي نحو قطاعات أقل استهالكاً للطاقة       
الصناعة حيوية جديدة بفضل تنمية الصناعات التجميعية مثل صـناعة          
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اه وشكل ظهـور أشـب    . السيارات، واآلالت وااللكترونيات الجماهيرية   
الموصالت حافزاً من الدرجة األولى، وفتح الساحة أمام أجيال جديـدة           

وصاحب إعادة  . من المنتجات، خاصة سوق اآلالت الحاسبة الجماهيرية      
هيكلة الصناعات التقليدية قيام السلطات العامـة باتخـاذ العديـد مـن          
اإلجراءات، مثل إعادة تدريب اليد العاملة، وتـشكيل كـارتالت أزمـة      

اتحاد الشركات، االتفـاق     ن الصناعات األعضاء في الكارتل، أو     بإمكا(
فيما بينها على الحد من حجـم اإلنتـاج، وتقاسـم منـاطق التخـزين،          

من جهة أخرى،   ...). والمشاركة في التقانة، وتنسيق مشاريع االستثمار     
  .التقانات الجديدة شجعت بقوة على ظهور

ـ     ، ١٩٨٥دءاً مـن خريـف   أطلق رفع قيمة الين القوي مقابل الدوالر ب
عقلن صناعيو المنتجـات ضـعيفة القيمـة        . الموجة الثالثة من إعادة الهيكلة    

 فسمح تجميع المواقع الـصناعية، ولجـوء أكثـر    . المضافة جهازهم اإلنتاجي  
وفي جميع القطاعات، أصـبح إنتـاج   . انتظاماً لألتمتة بتحقيق مكاسب إنتاجية    
آلمال أيضاً على الـصناعات الجديـدة      منتجات أكثر كماالً مرغوباً، وعقدت ا     

وفـي نهايـة   . التي أدى تطوير قطاعي المعلوماتية والخدمات إلى ظهورهـا      
الثمانينيات، لم تصبح المنتجات الجديدة المنتظرة لتحل محل المنتجات المسنة،          

  .مثل السيارات، والرائي والمسجالت، حقيقة واقعة

لموجة من إعـادة الهيكلـة      فعلى عكس الموجتين السابقتين، بقيت هذه ا      
والواقـع أن   . مسألة سطحية، ألنها لم تؤد إلى إعادة توجيه الجهاز اإلنتـاجي          

. مشكلة انخفاض حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي لم تحـل          
بالمقابل، أفسح الحفاظ على الوزن النسبي للقطاع الصناعي فـي االسـتخدام            

  .ات مستقبليةالكلي المجال أمام التنبؤ بصعوب
 ٥ م -االقتصاد الياباني 
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  بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 بالسعر الجاري 

  من مجمل االستخدام% 

 

 ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٨٩ ١٩٩٣ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٨٩ ١٩٩٣ 

)زراعي(القطاع األول  ٨,١  ٩,٧  ١٣,٢  ٢٠,٢  ٢,٤  ٢,٧  ٤,١  ٦,٧  
  ٢٣,١  ٢٣,٥  ٢٤,٠  ٢٦,٧  ٢٥,٨  ٢٧,٤  ٢٨,٢  ٣٤,٨  القطاع الصناعي

  ٩,٦  ٩,٢  ١٠,١  ٨,١  ٩,٩  ٩,٠  ٩,٠  ٧,٥  البناء
  ٥٩,١  ٥٧,٦  ٥٢,٧  ٣٥,٠  ٦١,٩  ٦٠,٩  ٥٨,٦  ٥١,٠  الخدمات

  Economic Planning Agency, Annual Report on National Income: المصدر
   

، انخفـضت إنتاجيـة العديـد مـن القطاعـات      ١٩٩٢-١٩٨٠ما بين   
حققـت مكاسـب    ، أو ...)ئي، نسيج، تعـدين أساسـي     غذا(انخفاضاً ملحوظاً   

-١٩٧٠مقارنة مـع فتـرة      ) منتجات كهربائية والكترونية، مهارات   (بسيطة  
وللحد من هذا االتجاه، تكثف نقـل مواقـع اإلنتـاج، خاصـة فـي              . ١٩٨٠

وارتسمت الموجـة   . القطاعات االلكترونية الجماهيرية وقطع غيار السيارات     
ـ السـيما أن    ووتأخر المنعطف،   . الصناعيةالرابعة من إعادة الهيكلة       ةوـشن
 مشكالت بنيويـة سـرعان      تحجب) ١٨٩٠ -١٩٨٧(فترة فقاعات المضاربة    

  . ما أدت األزمة إلى ظهورها
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  الفصل اخلامس
  

 
  

في بداية التسعينيات، بعد أن أدى انطـالق فقاعـات المـضاربة فـي         
سواق األوراق المالية والعقارية إلـى ذبـول حيويـة االقتـصاد اليابـاني،         أ

حـين، بمـوازاة    " أزمة عجيبـة  "،  ٢٠٠٢ وعام   ١٩٩١اجتاز، ما بين خريف     
 –ضعف معدالت النمو، المرتبط بصعوبات النظام المالي وتصاعد البطالـة           

 شهدت مؤشرات أخرى، مثـل امـتالك أصـول فـي     –التي تسم فترة أزمة    
الجهد المتواصل في البحث، على تقـدم القـوة          والرصيد التجاري أو  الخارج  
على وجود مـشكالت بنيويـة، وعلـى    " األزمة العجيبة"وأكدت هذه   . اليابانية

حدود سياسات اإلنعاش الحكومية، وبشكل أكثر عمومية، تبدل قواعـد اللعبـة     
  .االقتصادية الناجم عن العولمة

   سياق األزمة– ١
نتيجة مفيدة تمثلت فـي     ) االنداكا(ان لصدمة الين    ، إن ك  ١٩٨٥في عام   

تسريع إعادة نمذجة الجهاز اإلنتاجي، والتأكيـد علـى ضـرورة المنافـسة             
الصناعية، فقد كان لها أيضاً تأثير سيء تمثل في تنـشيط االقتـصاد بـشكل           

وترافقت زيـادة عـرض     . مصطنع عبر المضاربة العقارية واألوراق المالية     
ت ممكنة بفضل إجراءات التحرير، مع سياسة نقدية مناسبة         النقود، التي أصبح  
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فنجم عن ذلك استثمارات صناعية غزيـرة، وإفـراط العـائالت فـي             . جداً
فقـد  . االستهالك، في الوقت الذي كانت فيه حركات المضاربة آخذة بالتضخم         

فـي  % ٣٩,٩+،  ١٩٨٦في عـام    % ٤٢,٦: +ارتفعت أسعار األوراق المالية   
وتبعها ارتفاع أسعار األراضي التجارية     . ١٩٨٩ عام   في% ٢٩ و ١٩٨٨عام  

فـي عـام    % ٤١,٨+،  ١٩٨٧في عام   % ٣٣,٨: +في أكبر ست مدن يابانية    
  .١٩٨٩في عام % ٢٥,١+ و ١٩٨٨

 بمخاطر جموح الطلب، بدأ بتشديد سياسـته        ووعياً من مصرف اليابان   
 ، طرأ ارتفـاع   ١٩٩٠أغسطس  /  آب -١٩٨٩ مايو/ ففي ما بين أيار   . النقدية

وخـالل  %. ٦حتى % ٢,٧٥على نسبة الحسم خمس مرات متتالية لترتفع من        
  . ، وضع سياسة تأطير للقروض أكثر صرامة١٩٩٠النصف األول من عام 

 ٢٢٥وانخفض مؤشر األوراق المالية نيكي   . انفجرت فقاعات المضاربة  
 ين في نهاية ٢٣٨٤٩ إلى ١٩٨٩سبتمبر /  ين في نهاية شهر أيلول     ٣٨٩١٦من

% ١٠-%٥ففي القطاع العقاري السكني، إن انخفضت األسعار بمعدل . ١٩٩٠
 في مركز مدينة طوكيـو      ١٩٩٠أكتوبر/  تشرين األول  -أغسطس/ ما بين آب  

وأطراف بعض المدن الكبرى، فإن حركة انخفاض األسعار العقارية لم تبـدأ            
. ١٩٩٢، لتتضخم بشكل واضح جداً بدءاً من عام      ١٩٩١باالنتشار إال في عام     

 ١٩٩١في عام % ٥,٤-(بناء المساكن : وقفت تدريجياً محركات النمو الداخليوت
، واستثمارات المنـشآت    )١٩٩٢في عام   % ٨,٥-، ثم   ١٩٩٠مقارنة مع عام    

، )١٩٩٣في عام % ٨,٥- و١٩٩٢في عام % ٦,٨-، ١٩٩١في عام % ١,٩(+
 ١٩٩٢في عام % ١٤,٦+، ١٩٩١ في عام ٣,٦(+باستثناء االستثمارات العامة 

في % ٤,٥(+كما تباطأ االستهالك العائلي بدوره  ). ١٩٩٣في عام   % ١٥,٥+و
في عام % ١,٤، و١٩٩٢في عام % ٢,٤، ١٩٩١في عام % ٢,٩+، ١٩٩٠عام 

ودخل االقتصاد الياباني في مرحلة من الكساد استمرت من خريف عام ). ١٩٩٣
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ام في ع% ٦,١، وتراجع اإلنتاج الصناعي بمعدل ١٩٩٣ حتى نهاية عام ١٩٩١
  .١٩٩٣في عام % ٤,٥ و١٩٩٢

   نمو متواتر في سياق ظرفي صعب– ٢
، أعلنت زيادة اإلنتاج الصناعي، ودينامية الطلبات       ١٩٩٣في نهاية عام    

غير أن االزدهار لـم     . العامة وازدهار بناء المساكن عن الخروج من األزمة       
لمحلي نمو الناتج ا  (يكن أقل أهمية أربع مرات من االزدهارات السابقة فحسب          

، إيقاعـاً   ٢٠٠٣، بل سجل النمو أيضاً، حتى عـام         )فقط% ١اإلجمالي بنسبة   
  ).١رسم بياني رقم (متواتراً مع إسقاطات كساد جديدة 

ويفسر عدم االستقرار االقتصادي هذا، في المقـام األول، بـآن معـاً             
بصدمات ظرفية غير مالئمة أكثر عدداً وغالباً أكثر ارتباطاً بعوامـل داخليـة    

  .نها في عقدي السبعينيات والثمانينياتم

، بدا أن تناقص األسعار القـوي ألصـول         ١٩٩٥في حين أن في عام      
األوراق المالية والعقارية قد اُمتص جزئياً، وفسح المجال للتنبؤ بقفـزة علـى        

زلـزال  : أسس أكثر ديناميكية، فقد كُبح االزدهار نتيجة الـصدمة المزدوجـة    
وكـان  . و اإلرهابية التي قامت بها طائفـة أوم       كوبي واعتداءات مترو طوكي   

تأثيرها الكسادي على االستهالك العائلي شديداً، السيما أن ثقة العائالت بقـدرة   
والواقع أن تنظيم النجـدات     . اإلدارة على إدارة األزمات وحمايتهم قد اهتزت      

من جهة أخرى، أظهر جهـاز المخـابرات   . في كوبي قد استغرق وقتاً طويالً     
 عن توقع اعتداءات أوم، وفضالً عن ذلك، بدأت تظهر فـضائح ماليـة     عجزه

فانخفضت أرباح المنشآت وتراجعت خطـط      . تلوث الطبقة السياسية واإلدارة   
كما أرخى ارتفاع سعر الين القوي مقابل الـدوالر بظلـه علـى             . استثمارها

  .هوامش الشركات التصديرية
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  )٢٠٠٠ و١٩٩٥بالمائة والسنوات الميالدية، أسعار (

  

  

  
  

  .، توقع في سنة ضريبية٢٠٠٥ تقديرات؛ ٢٠٠٤، ٢٠٠٠أسعار : مالحظات
  .Cabinet Office, ESRI, mai 2005: المصدر

  

 بصدمة ضريبية ثالثية تمثلـت بارتفـاع رسـوم القيمـة            ١٩٩٧اتسم العام   
، وزيادة أصول النسبة التـي يتحملهـا المـريض مـن         %٥حتى  % ٣ة من   المضاف

ولسوء الحـظ، جـاءت     . النفقات الصحية، والتخلي عن إجراءات تخفيف الضرائب      
ـياق ازدهـار هـش،              هذه السياسة، التي تستجيب إلرادة تطهير المالية العامة، في س

عـة للقيمـة    بمشتريات مسبقة بسبب زيادة متوق     ١٩٩٦منشط بشكل مصطنع في عام      
ـتهالك العـائلي بـشدة        . المضافة وأدت األزمـة الماليـة     . ومرة أخرى تباطأ االس

، وامتدادها إلى العام التالي، إلـى ضـغط بـسيط         ١٩٩٧اآلسيوية خالل صيف عام     
  . ألرباح المصدرين والفروع اليابانية الصناعية والمالية المنغرسة في اإلقليم

 الطلب العـالمي علـى أشـباه        ، أدى تباطؤ  ٢٠٠١أخيراً، خالل العام    
الموصالت، والكساد األمريكي في مستوى االستهالك إلى كـبح الـصادرات           

  ).١جدول رقم (اليابانية 
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في هذا المناخ من عدم اليقين، أظهر الفاعلون االقتصاديون حذراً فـي            
بحيـث أن محركـا النمـو    . مستوى االستهالك كما في مـستوى االسـتثمار    

مـن النـاتج المحلـي    % ٢٠-%١٥وما بـين   % ٥٥ي  على التوال (الرئيسين  
من جهة أخرى، كانت العائالت حـذرة،  . دارا إجماالً بسرعة هزيلة   ) اإلجمالي

غير أن خالل فتـرة األزمـة   . السيما أن وضع سوق العمل قد تدهور بسرعة  
كلها حاول المصرف المركزي والحكومة، في عدة مناسبات، إعـادة إطـالق        

  . بتبني سياسات قويةعجلة النشاط االقتصادي
 

السنوات األحداث 

١٩٩١ - ١٩٩٠  أسواق أوراق مالية، عقارية(انفجار فقاعات المضاربة.( 

١٩٩٥ زلزال كوبي. 
 ١٩٩٥دوالر نيسان /  ين٧٩(الدوالر  -الين ارتفاع سعر.( 
 اعتداء طائفة أوم اإلرهابي. 

١٩٩٧     رسوم قيمة مضافة، ضريبة، رفع نسبة      (صدمة ضريبية ثالثية
).اإلسهام في النفقات االجتماعية 

  .األزمة اآلسيوية  ١٩٩٨ - ١٩٩٧
  .ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصالت  ٢٠٠١

  األزمة األمريكية  

  المؤلف: المصدر
  

   النجاعة المنخفضة للسياسات النقدية والضريبية– ٣
، أدخل مصرف اليابان بعض المرونة علـى سياسـته          ١٩٩٣منذ عام   

حتى الصفر فـي    % ٣,٢٥النقدية ، بخفض تدريجي لنسب الفائدة االسمية من         
بـين آب   % ٠,٢٥وباستثناء الصعود ثانية حتـى      . ١٩٩٩فبراير/ شهر شباط 
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، حافظت هذه النسبة على قيمة قريبـة        ٢٠٠١ يناير/ أغسطس وكانون الثاني  /
فضالً عـن ذلـك، زاد مـصرف اليابـان        . ٢٠٠٥ عام    ربيع يمن الصفر ف  

السيوالت المضخوخة في النظام المصرفي برفع المبلغ الممنوح إلى مـستوى           
وكانت هـذه الـسياسة اسـتجابة لهـدف         . حسابات المصارف المفتوحة لديه   

  .مضاعف، النضال ضد الركود، ودعم النشاط االقتصادي
أكتـوبر  /  األول  تـشرين  -١٩٩٢أغـسطس   / من جانبها، ما بين آب    

، طرحت الحكومة اثنتي عشرة خطة إنعاش بضخ مبلغ إجمالي مقداره            ٢٠٠٠
     من الناتج المحلي اإلجمـالي لعـام       % ٣١دل  ا تريليون ين، أي ما يع     ١٦١,١
  ).٢جدول رقم ( ٢٠٠٠

 

  )بتريليون الين وبالمائة(
    ١تشرين  ٢تشرين  ٢تشرين  نيسان  ١كانون  ٢كانون  أيلول  نيسان  اطشب  أيلول  نيسان  آب

٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٧  ١٩٩٥  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٣  ١٩٩٢  
  ١١,٠  ١٨,٠  ٢٧,٠  ١٦,٧  ١٦,٠  ٦,٠  ١٤,٢  ٧,٠  ١٥,٣  ٦,٠  ١٣,٢  ١٠,٧  مبلغ الخطة

 مبلغنسبة 
 الخطة من

  الناتج المحلي
  ٢,١  ٣,٦  ٥,٤  ٣,٤  ٣,١  ١,٢  ٢,٩  ١,٥  ٣,٢  ١,٣  ٢,٨  ٢,٣  (%)اإلجمالي

  مليار١٠٠٠= التريليون  )١(

  .٢٠٠٣وزارة المالية : المصدر

، حاولت طواقم السلطة تنشيط عدد شديد التنوع من      بوساطة هذه الخطط  
أشغال عامة، دعم سكني، مـساعدات ماليـة   : الرافعات لتحفيز الطلب الداخلي 

يرة والمتوسـطة،  للمصارف المأزومة، قروض تحسين جودة للمنشآت الـصغ     
، بلغ مجمل كلفـة   ١٩٩٨ -١٩٩٤ففي ما بين    . قروض عائلية على الضرائب   

  . تريليون ين١٦,٧تخفيف الضرائب 
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غير أن النجاعة االقتصادية الجمعية لمختلف الخطط كانت منخفـضة،          
وأوضـحت  . يشهد على ذلك عدم استقرار النمو وارتفـاع معـدل البطالـة           

، إن مجمل المبلـغ المـضخوخ فـي     أوالً !لكالعديد من البحوث سبل تفسير ذ     
. االقتصاد كان أقل بكثير مما كان متوقعاً، ما أدى إلى الحـد مـن اإلنعـاش             

، أكدت بعض الدراسات على ضـعف النجاعـة االقتـصادية لمـشاريع             ثانياً
غالبـاً مـا   ). جسور، أنفاق أو طرق سفر ال ضـرورة لهـا  (األشغال العامة   
ن الطلب كـان أقـل مـن القـدرات      إ أي واقع    ،"باب السيولة "ذُكرت نظرية   

 كانت إسقاطات تخفيف الضرائب على االسـتهالك معتدلـة،          ،اًثالث. اإلنتاجية
غير أن حتى لو كانـت      . بسبب تفضيل العائالت توفير هذه األعطية الظرفية      

سياسة تخفيف ضرائب قوية في المـدى البعيـد سياسـة مالئمـة فـي أوج             
ها لم تعد على جدول األعمـال نظـراً لـضعف           األزمة، وال تزال كذلك، فإن    

  . هوامش المناورة الضريبية الحكومية
 ١٩٩٢والواقع أن المديونية العامة تابعت صعودها المحتم منـذ عـام            

ومن المؤكد أن عجز الميزانية قد تفاقم بـسبب النفقـات    ). ٢رسم بياني رقم    (
 اإليـرادات   المرتبطة بمختلف خطط اإلنعاش، إال أنه نجم بخاصة عن ضعف         

، لم يطوق تصاعد    ٢٠٠٥فضالً عن ذلك، حتى عام      . نتيجة الوهن االقتصادي  
المديونية العامة، ألن مشروع اإلصالح الضريبي، رغم إدراجه بين أولويـات    

 لكونـه  ذكوزومي، فإنه لم يدخل حيز التنفي. أجندة رئيس الوزراء السياسية، ج 
  .موضوعاً شديد الحساسية سياسياً

وإن . ت اإلنعاش الكنزية ونسب الـصفر إلـى حـدودها    وصلت سياسا 
أسهمتا بال شك في تجنب ركود طويل األمد وتبـديل النظـام المـالي، فـإن          
نجاعتهما لم تكن في مستوى الوسائل المخصصة، ألن مشكالت أكثر أهميـة            

  .كانت وراء تآكل االقتصاد



 

  - ٧٤ -

 

 

  
  

  

  

  

  
  

 .اسقاطات: ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ تقدير، ٢٠٠٤إجمالي الدين العام، : مالحظات
  .OCDE, Études économiques, Japan, 2005: المصدر

  

   الخلل البنيوي-٤
وراء الصعوبات الظرفية، كشف عقد التسعينيات بخاصة عن وجـود العديـد           

  )٣جدول رقم ( واالقتصادي الحقيقي من المشكالت البنيوية في المستويين المالي
 

األسباب النتائج 

مالية  ضعف النظام المصرفي(تعطل قناة القروض.( 

اقتصادية جمعية  ين/ فوائض جارية راجعة. 

أزمة طلب تبديل المواقع، منافسات: أسواق خارجية.  
..كية، نمط االستهالكإشباع في المواد االستهال: أسواق محلية 

أزمة عرض    مبالغة في التجهيز، ومن ثم انخفاض في الربحية، بطء االنتقال إلـى
.الصناعات الحديثة 

  المؤلف: المصدر
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إن النظام المالي المبني على قطب مصرفي قوي ال يستند وعاءه المالي        
على محافظ سندات فقط، بل أيضاً على ضمانات عقارية، اصـطدم مباشـرة         

فتضخمت مخاوف عدم االستقرار المنهجيـة بـسبب        . هيار أسعار األصول  بان
العالقات الرأسمالية الوثيقة التي تربط المصارف مـع المؤسـسات الماليـة            

جهاز تنظيم  (فضالً على ذلك، غذى اإلطار االحترازي غير الشفاف         . األخرى
لطات وهم المالءة المصرفية، بحيث أن الـس ) الرقابة على المخاطر المصرفية   

، بعد  ١٩٩٧والمستثمرين لم يعو خطورة األزمة المصرفية إال في نهاية العام           
حين ذاك أصبح وضع المـصارف مقلقـاً        . إفالس مؤسستين ماليتين كبيرتين   

لدرجة أنها أرغمت على الحد الشديد من عرض القروض خالل صيف عـام             
  .، ما زاد في بطء النشاط االقتصادي١٩٩٨

جمعي، تُرجمت فـوائض الميـزان التجـاري        في مستوى االقتصاد ال   
المستمرة منذ النصف الثاني لعقد التسعينيات، بحركات راجعة لتثمـين قيمـة            

يضاف إلى ذلـك  . ما أدى إلى معاقبة المصدرين اليابانيين. الين مقابل الدوالر 
  .ما واجهه العرض والطلب من تحديات جديدة

يراً قوياً خارج األرخبيل    في المقام األول، تغير حجم الطلب وطبيعته تغ       
ففي مستوى الصادرات، أدى نمو نقل مواقع اإلنتـاج شـديد           . كما في داخله  

والواقع، رغم أن سيرورة نقـل مواقـع اإلنتـاج          . السرعة إلى جمود الطلب   
 خالل العقد   تأصبحت ملموسة غالباً منذ النصف الثاني للثمانينيات، فإنها تكثف        

في عـام  % ١٥,٥صناعي القائم في الخارج    التالي، فأصبحت حصة اإلنتاج ال    
وتـأثرت  .  من مجمل اإلنتـاج اليابـاني      ١٩٩١في عام % ٦,٢ مقابل   ٢٠٠٣

 في قطاع   ابخاصة صادرات المنتجات الداللية للصناعات التصديرية، والسيم      
، ارتفعـت   ١٩٩٣-١٩٩٠هكذا، ما بين    . االلكترونيات الجماهيرية والسيارات  

، %٧١,٩حتـى  % ٦٠,١ة في الخـارج مـن   حصة الرائيات الملونة المصنع  
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% ٣١، أصبح نحو    ١٩٩٤وفي عام   %. ٤١,٦حتى  % ١٨,٧والمسجالت من   
فضالً عن ذلك،   . قبل عامين % ٢٦,٥من السيارات مصنعة في الخارج مقابل       

  .تركز نقل المواقع على فئات إنتاجية متنامية القيمة المضافة

المـستهلكين  ، لوحظ تغير فـي سـلوك     ١٩٩٣-١٩٩١وبدءاً من كساد    
اليابانيين الذين ما عادوا يفضلون بشكل آلي المنتج الـوطني، بـل أصـبحوا          

 – بحجم شراء مساو     –وتُرجم ذلك   . النوعية/يعلقون أهمية متنامية على السعر    
بخفض االستهالك من حيث القيمة، وتطور شبكات توزيع من طراز جديد هي           

) ميت باليابانية كـومبيني التي س" (convenience stores المخازن المريحة"
التي تفتح ليالً ونهاراً، وتضع تحت تصرف الزبائن منتجات آسيوية رخيـصة      

يضاف إلى ذلك تلطيف التشريعات المتعلقة بفتح المخازن الكبيرة، بمـا      . الثمن
فلـم يعـد االسـتهالك      . فيها ذات األصول األجنبية، ما عزز خفض األسعار       

  .ا في االقتصاداليومي إذن يمارس قوة الجر نفسه

أدت أزمة األسواق الخارجية والمحليـة إلـى تآكـل مـردود النظـام       
ففـي نهايـة    . اإلنتاجي نتيجة تراكم القدرات اإلنتاجية المفرطة وتضخم العدد       

، قدرت وكالة التخطيط االقتصادي إفراط قدرة الصناعة اليابانيـة        ١٩٩٨عام  
لكـن مـا هـو      .  يورو  مليار ٤١٠ تريليون ين، أي ما يعدل       ٤١بما يساوي   

ففي حين أن، في نهايـة  . أخطر من ذلك بعد، هو تأخر تجديد النظام اإلنتاجي        
السبعينيات، تجدد هذا النظام بفضل انتقال اآللة اإلنتاجيـة مـن الـصناعات             
األساسية إلى صناعة التجميع، وبفضل االبتكارات االلكترونيـة الجماهيريـة          

المنتظر باتجاه مجتمـع المعلوماتيـة لـم        خالل عقد الثمانينيات، فإن التغيير      
ونظراً لعدم وجـود محفـز    . يحصل، ولم يشرع فيه إال في نهاية العقد التالي        

بوساطة عرض منتجات جديدة، فإن الطلب لم يلعب دوره الكامـل بالـسحب             
  .على النمو إال خالل التسعينيات
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اليـة  الم وبشكل أكثر عمومية، يبدو أن الصعوبات التي واجهت الدوائر        
، عكـست عـدم تـواءم الطـراز         ١٩٩٢ -١٩٩١وواقع االقتصاد، ما بين     

  . االجتماعي االقتصادي الياباني مع القواعد الجديدة للعبة العولمة

   تزعزع النموذج– ٥

منذ بداية عقد الثمانينيات، استخدمت سياسة الفوضى والخصخصة فـي       
وامتـدت مـن   . األخرىالواليات المتحدة أوالً، ثم في عدد متزايد من البلدان         

الصناعة إلى الدائرة المالية، ومن القطاعات المحلية إلى التجارة العالمية عـن       
ونجم عن ذلك شكالً جديـداً      . طريق تحرير المبادالت واالستثمارات المباشرة    

" النظام الفـوردي "للرأسمالية، حين انتقلت مرساة نظام التراكم من اإلنتاج إلى      
ففي حين أن ازدهـار   ". نظام النمو العائلي  "ميشيل اغليتا   المالي، إلى ما أسماه     

اإلنتاج كان مؤسساً على نمو االستهالك المنتظم واالستثمار الناجمين عن ربط           
الرواتب الحقيقية باإلنتاجية في النظام الفوردي، فـإن ديناميكيتـا اإلنتاجيـة            

ن واالستخدام أصبحتا فـي النمـوذج الرأسـمالي الجديـد الناشـئ ترتبطـا           
  . بالضرورات المالية قصيرة األجل

 في بداية التسعينيات، كان النظام االجتمـاعي االقتـصادي اليابـاني           
يزال يقوم على دولة منظمة للسوق، ونظام مالي يرتكـز علـى الوسـاطة      ال

المصرفية وخدمة النمو الصناعي، ومنشآت تقوم بمهمة اجتماعية هي حمايـة           
 اتخاذ القرارات اإلسـتراتيجية فيهـا إلـى         الرواتب، وإدارة منشأة يوكل أمر    

هذا النظـام  . إداريين بدالً من المساهمين، وعائالت مدخرة أكثر منها مستهلكة       
المرسوم في إطار اقتصاد استدراكي مغلق وجد نفسه معرضاً بأكمله لخطـر            

ـ       وأدى الـدمج   .  الـسوق  ىقواعد االقتصاد المفتوح الليبرالية والمتمركزة عل
د اللعبة الجديدة إلى فقدانه لمنطقه ونجاعته، ما يفـسر جـزءاً        التدريجي لقواع 
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غيـر أن خلـف   . كبيراً من الملمح التائه لالقتصاد الياباني منذ اثنا عشر عاماً      
  .هذا الملمح الظاهر، بدأت اليابان تغير نفسها

  حتى االستقرار" األزمة العجيبة" من – ٦
 اليابـاني مـع     ، يتطابق وضع االقتـصاد    ٢٠٠٢-١٩٩١ما بين نهاية    

، وهما عودة قصيرة إلى الدورة التي تسبق كـساداً، أو    "األزمة"تعريفي مفهوم   
وتتالقى في هذا االتجاه نتائج مؤشـرات       . ١٩٢٩جموداً طويل األمد من نمط      

، والبطالة، والدين العام، واالنكماش     لالناتج المحلي اإلجمالي، وأسعار األصو    
  . في تحصيلهاأو مستوى الديون المصرفية المشكوك

غير أن صورة االقتصاد الياباني تبدلت جذرياً على ضـوء متغيـرات           
هكذا فإن قيمة صادرات عقد التسعينيات كانت مرتين أكبر من القيمـة          . جديدة

، كان في حوزة اليابـان أيـضاً        ٢٠٠٢وفي عام   . المخزونة في العقد السابق   
 مليـار   ٤٦١اوي  أعلى احتياطيات العمالت الصعبة في العالم، أي مـا يـس          

وبقيت على الدوام المقرض األول في العالم، فضاعفت، خالل عقـد           . دوالراً
فضالً عن ذلك، وصل رصـيد      . التسعينيات، أربع مرات أصولها في الخارج     

األصول العائلية الصافي، في نهاية الفترة، إلى ما يـساوي مـرتين النـاتج              
أكملها حافظت النفقات السنوية    ب" األزمة"أخيراً، خالل فترة    . المحلي اإلجمالي 

   %.٣المخصصة للبحث والتنمية على معدالتها العالية جداً وهو
حافظت اليابـان   " أزمة عجيبة "تعد األزمة اليابانية إذن أزمة شاذة، إنها        

خاللها على المرتبة العالمية الثانية، مع التحضير للمـستقبل بفـضل جهـدها          
 بها مركز الدراسات االقتصادية اليابـاني  فقد أبرزت الدراسة التي قام . البحثي

أن اليابان تحتـل المرتبـة العالميـة    " التنافسية العالمية" حول ٢٠٠٤في العام   
زيادة على . الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية في مستوى العلوم والتقانات       
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ذلك، حتى في قطاع تقانات المعلوماتية واالتصاالت، حيث تتسم بتخلف مهـم         
ام األمريكيين خالل قسم من عقد التسعينيات، أكدت اليابان تفوقهـا التقـاني     أم

في المنتجات الرئيسة مثل شاشات الكريستال السائل، والربوتـات الـصناعية        
أخيـراً، ظهـرت صـناعات    ... والمساعدة والديجتال االلكتروني الجماهيري   

 وتقانـات  جديدة أوهي في طور الظهور خاصة في قطاعات البيئة، والصحة،     
 التي تملك جميعها قدرة قوية على النمـو  nanotechnologiesأجزاء البالتين   

بال شك، سبق أن تجلت هذه العناصر المختلفة فـي        . وتدعمها السلطات العامة  
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣ثنايا ازدهار

  ، ازدهار حقيقي أم ازدهار كاذب؟٢٠٠٥ - ٢٠٠٣ ازدهار – ٧
، حقـق  ٢٠٠٢ الحقيقي في عـام   بعد أن تقلص الناتج المحلي اإلجمالي     

وهو بالتأكيد نتيجة أعلى واضـحة مـن      . ٢٠٠٣في عام   % ١,٤تقدما بمعدل   
، لكنها ال تزال بعد    %)٠,٥(+تلك التي سجلت في منطقة اليورو أو في فرنسا          

فضالً عـن ذلـك، هـذه       %). ٣(+أقل من تلك التي حققتها الواليات المتحدة        
زتين السابقتين المسجلتين منذ بدايـة      القفزة هي قفزة أضعف بوضوح من القف      

غيـر أن  ). ٢٠٠٠في عام % ٢,٨، و١٩٩٦في عام % ٣,٤(أزمة التسعينيات  
جاء ليؤكد أطروحـات إقـالع   %) ٢,٧ (٢٠٠٤تسارع النمو الحقيقي في عام   

العديد مـن   ومع ذلك فهو يثير. االقتصاد الياباني ثانية بعد عقد من الصعوبات 
  .هركاته واستمرار يتالتساؤالت حول اتساعه ومح

 قام على توازن لمحركـات النمـو        ٢٠٠٤-٢٠٠٣ بالتأكيد، إن ازدهار  
فـي   ، أو١٩٩٦الداخلية والخارجية أفضل بكثير مما كان عليه الحال في عام        

) خاصـة إلـى الـصين   (مقابل الصادرات الديناميكية إلى آسيا      . ٢٠٠٠العام  
ك العائالت اليابانية أيـضاً     المنشآت واستهال  والواليات المتحدة، لعب استثمار   

، بعد النتـائج االسـتثنائية      ٢٠٠٤ غير أن، في عام   . دوراً من الدرجة األولى   
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، حيث االستهالك والصادرات كانا متواصلين في       )بمعطيات سنوية % ٦ نمو(
إضـافة  . الربع األول من العام، تقلص االقتصاد خالل األرباع الثالثة الالحقة       

 النمو الرسمية للناتج المحلي اإلجمـالي فـي عـام    إلى ذلك، لم تصل توقعات 
  %.١,٦ إال إلى ٢٠٠٥

فضالً عن ذلك، تضعف صورة القفزة عندما ينظر إلى النمو االسـمي            
. ٢٠٠٤فـي عـام   % ١,٥، و٢٠٠٣في عام % ٠,١-الذي لم يكن إال بمعدل    

االستخدام في التحليالت االقتـصادية الجمعيـة القياسـية،          هذا المؤشر، نادر  
العـائالت  ( بشكل أفضل الواقع االقتصادي كما يراه الالعبون أنفـسهم         يعكس

في السياق االنكماشي، ألن هؤالء األخيرين يحللون األمور أكثـر          ) والمنشآت
يضاف إلى ذلك، أن   ). الين الثابت (وبالحجم  ) الين الجاري (ما يحللونها بالقيمة    

-١٩٨٨ارة ما بـين  اإلحصائيات الربعية للحسابات القومية كانت حسابات طي   
  %.٢- أو٢+  مع مراجعات واسعة يمكن أن تصل إلى ٢٠٠٤

بقي تطور سوق العمل موضوع اهتمام ألن، رغـم انخفـاض نـسبة             
، فإنها  ٢٠٠٤ في عام    ٤ر٧ إلى   ٢٠٠٢في عام   % ٥,٤البطالة المتوسطة من    

% ٧,١ عامـاً، و   ٢٥-١٤بالنسبة للشباب ما بـين      %) ٩,٥( مرتفعة   تزال ال
إضافة إلى ذلك، أصبح ما يزيـد عـن      .  عاماً ٦٤-٦٠جال ما بين    بالنسبة للر 

ثلث العاملين يشغلون من اآلن فصاعداً وظائف مؤقتة، أقل أجراً بكثيـر مـن         
. ، وبدون تأهيـل مهنـي    )على األقل %٦٠(أولئك الذين يعملون بشكل نظامي      

-١٩٩٨عانى العاملون النظاميون أنفسهم من انخفاض أجـورهم مـا بـين             
 ادخـار  ب العوامل المختلفة جزءا كبيراً مـن انهيـار نـس    هر هذ تفس. ٢٠٠٣

إذا كـان  . ٢٠٠٣في عـام  % ٦,٤ إلى   ١٩٩١في عام   % ١٥,١العائالت من   
 يملك مخزون ادخـار مهـم ويبـث         Baby-boomersجيل أطفال االزدهار    

الحيوية في االستهالك الحالي، فربما بإمكان األجيال القادمة تحـصين نفـسها       
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بطالة، انخفاض مـستوى رواتـب التقاعـد،    (مالية المستقبلية ضد المخاطر ال  
  .بتقليص مصروفاتها) ارتفاع نفقات الصحة

، ٢٠٠٥ وبدايـة عـام   ٢٠٠٤رغم تخفيف تواترات التآكل فـي عـام     
ومؤشر سعري في االستهالك بقي قريباً من الـصفر، فـإن انهيـاراً جديـداً          

ا أن مـستوى المديونيـة    السـيم واليزال ممكناً طالما بقي االستهالك هـشاً،        
وبفضل إعـادة الهيكلـة     . العامة المرتفع جداً يتطلب إصالحاً ضريبياً جذرياً      

متابعة جهود البحث والتنميـة، وحـسن موقـف      الصناعية والمالية، على اثر   
مبادالتها مع آسيا، يبدو، رغم كل شيء، أن اليابان أصبحت تمتلـك عناصـر      

تمر أيـضاً التـواؤم مـع سـيرورة      استقرارها المستقبلي، لكن يجب أن يـس      
  .العولمة بدون إحداث خلخالت داخلية

  

  

 ٦ م -االقتصاد الياباني 
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  الفصل السادس
  

 
  

غداة الحرب العالمية الثانية، أدى ما أعـدت اليابـان مـن توازنـات              
. اقتصادية واجتماعية إلى أن تصبح دولة صناعية ومالية من الدرجة األولـى        

المالي التي انطلقت في بداية الثمانينيات، وما نجـم عنهـا   لكن حركة التحرير  
من اضطراب في النظام المالي الداخلي، وتسريع تدويل الشركات، أمور أدت           

وترجم هذا التدويل بنمو المبادالت ما بين     . إلى إعادة النظر في هذه التوازنات     
إذن . الشركات وجعلها أكثر تأثراً بتبدالت تكافؤ الين خاصـة مـع الـدوالر            

تستحق أهمية التغيرات الناجمة عن هذا النوع من االنفتاح الدولي تحليالً يغني            
  . المقاربة الزمنية المعمول بها

   تقدم التحرير المالي– ١

في بداية عقد التسعينيات كان النظام المالي اليابـاني ال يـزال يتـسم              
 مـصارف، تـأمين،  (بتباين مهم، وتقاطع صارم بـين مختلـف النـشاطات         

، وبثقل الوصاية اإلدارية عليه، وبأهميـة حجـم االدخـار المـدار،             )سندات
وبعزلة نسبية لسوق طوكيو لألوراق المالية مقارنـة مـع األسـواق الماليـة      

  . العالمية األخرى
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لم يكن هذا التقاطع قائماً بين مهن الوساطة فحسب، بل أيضاً داخل هذه             
  .)•(المهن نفسها

                                                             
فئات المؤسسات المالية المختلفة في اليابان قبل تحرير سوق طوكيو لألوراق المالية     ) •(

  :١٩٨٨في عام 
   المصارف الخاصة-١

. كبيرة وفـي اليابـان كلهـا      وهي منغرسة في المدن اليابانية ال     : مصارف المدينة * 
ميتسوبيـشي، ومـصرف    وأضخمها مصرف   (وتستقبل ودائع العائالت والمنشآت     

ح المنشآت الكبيرة القـروض قـصيرة ومتوسـطة األجـل،           نموت). سومي تومو 
  .والعائالت

 وتمتد شبكاتها محلياً، وتمول المنشآت الصغيرة والمتوسـطة،   :المصارف اإلقليمية  *
  .اإلقليمية بقروض قصيرة ومتوسطة األجلوالعائالت، والمجالس 

مصرف اليابان الصناعي، مـصرف اإلقـراض       (مصارف اإلقراض طويل األجل      *
  .التي تعيد تمويل نفسها عن طريق إصدار السندات...) طويل األجل

 وهي متخصصة في إدارة الذمم المالية، وخاصة فـي إدارة           :تروستات المصارف  *
تسعينيات، كانت هذه األخيرة خاضعة لحتمية توظيف في منتصف ال. صناديق التقاعد

منها % ٣٠، و)سندات، ودائع مصرفية(من أموالها في االستثمارات المضمونة % ٥٠
  .في العمليات العقارية% ٢٠في السندات اليابانية أوفي األصول األجنبية، و

 ذات األوضـاع القانونيـة الخاصـة، ومـن بينهـا      :مؤسسات اإلقراض األخرى  * 
منهـا الجوسـنانات    (، وشركات اإلقراض العقاري     )خاصة الزراعية (عاونيات  الت

jusenالسبع التي صفيت بسبب عجزها التقاني .(  
  : المؤسسات المالية العامة-٢

 .شبكة صناديق توفير البريد، ووظيفتها جمع أموال التوفير وإعادة تمويل المصارف  •
 .لمتعثرة ويمنح القروض إلزالة المركزيةمصرف التنمية الياباني، الذي يمول القطاعات ا  •
 المتخصص بـالقروض مـن أجـل التجـارة الخارجيـة            EXIMمصرف اكسيم     •

 .واالستثمارات المباشرة
  : شركات التأمين-٣

بعد أزمـة  . شبه حصري في تعاونيات وهي منظمة تنظيماً: التأمين على الحيـاة    •
 أربـاح أصـولها،   ، شهدت تدهور أوضاعها المالية نتيجة انخفاض    ١٩٩٣-١٩٩١

  .وهي أقل من تلك التي تضمنها عقودها التأمينية على الحياة والريوع
 كانت ال تزال خاضعة لتحديد جعاالت وحيـدة     ١٩٩٧في عام   : التأمينات األخرى   •

 =    .النمط بالنسبة للتأمين على السيارات، وبعض تعويضات الحريق والعقارية
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طويلـة   صة في القروض قـصيرة أو   كانت المصارف الخاصة متخص   
وتكمل تعاونيات ومؤسسات إقـراض  . األجل، وأيضاً في إدارة اإلرث العائلي   

وبشكل مواز للمـصارف الخاصـة، تقـوم    . هذه الحلقة من الشبكة المصرفية 
مؤسسات عامة بمختلف مهمات جمع المدخرات، وتقديم القروض للمنـشآت،          

ويشكل زبائن التأمين على الحيـاة  . شرةوللتجارة الخارجية ولالستثمارات المبا   
أخيراً، اقتصر نشاط بيوت الـسندات  . وأنواع التأمين األخرى فئتان متمايزتان    

  .على صفقات أسواق األوراق المالية

وبدفع تدريجي من عولمتها، توجب علـى هـذه المؤسـسات الماليـة             
رضـي  ولكي تحافظ على منافسة دولية وت     . توسيع سلسلة نشاطاتها الخارجية   

. ، بتنفيـذ سياسـة تحريـر      ١٩٨٠الضغوط الخارجية بدأت، اعتباراً من عام       
واتخذت عدة تدابير مهمة باتجاه االنفتاح على الخـارج، وإزالـة الوسـاطة             

  .المصرفية وتقاطع النشاطات

 الجديد الخاص بالرقابة على الـصرف       ١٩٨٠سبتمبر/ حل قانون أيلول  
ل ما طرأ عليه مـن تعـديالت،   ، الذي حافظ، من خال  ١٩٤٩محل قانون عام    

وقـد  . على الهدف األساسي وهو مراقبة دخول رؤوس األموال وخروجهـا         
طوى هذا القانون صفحة من تاريخ اليابان المالي بتبني مبدأ حريـة حركـة              

فقد حررت القروض بالعمالت الصعبة واالسـتثمارات فـي    . رؤوس األموال 
يمـين بفـتح حـسابات بـالعمالت     المحافظ بالنسبة لغير المقيمين، وسمح للمق     

                                                                                                                                                 
  : بيوت السندات– ٤=  

رة هي نومورا، دايوا، نيكو، ياميشي تسيطر على صـفقات األوراق  أربع بيوت كبي  •
وتعمل في تجارة الـسندات، والسمـسرة،    ) ١٩٩٧إفالس ياميشي في عام     (المالية  

وهناك العديد من البيوت الصغيرة محدودة حقـل        . والتأمين، وتوظيف اإلصدارات  
موال وهي  في أعلى أنشطة بيوت السندات يوجد شركات إدارة رؤوس األ         . النشاط

  .عموماً فروعاً للمصارف، بيوت سندات أو شركات تأمين



 

  - ٨٦ -

وأصبح بإمكان الشركات اليابانيـة بـسهولة   . الصعبة لدى المصارف المعتمدة 
ومـع ذلـك بقـي    . حصد أكبر قدر من األموال في الخارج بإصدار السندات      

واستمرت التعقيدات التنظيمية بالحد من نشاطات المؤسسات       ، العديد من القيود  
  .المالية اليابانية واألجنبية

بحض من السلطات األمريكية، قـررت الحكومـة اليابانيـة تعزيـز           و
المنافسة في السوق المحلي، وذلك بإعداد إطار قانوني يرمي بالتـدريج إلـى            

  .إزالة تقاطع ممارسة النشاطات المالية واستقبال الشركات األجنبية
مـن  : حتى الثمانينيات، اتسم النظام المالي الياباني بسمتين واضـحتين        

يام الوساطة المالية بدور مركزي في جمع األموال؛ ومن جهة أخرى،           جهة، ق 
وضع المال في خدمة الصناعة، ومن ثم فإن هوامش المؤسسات المالية بقيت            

فقد أدى تطور سوق األوراق المالية، وتحرير تثبيت بعـض نـسب            . بسيطة
ففي الوقت الذي كان    . القروض إلى وضع المصارف في حالة منافسة وحشية       

 حجم أعمالها آخذاً باالنكماش، توجب عليها تحمل مسؤولية سندات الدولـة     فيه
المتزايدة الثقل باطراد التي كان عليها شراؤها بدون إمكان بيعها ثانية، بـسب         

لذلك مارست المصارف ضغطاً على الحكومة      . قاعدة فصل النشاطات المالية   
 وحصلت عليه  .بهدف الحصول على إذن منها بوضع هذه السندات في السوق         

  .وبدأت إزالة تقاطع النشاطات المالية. ١٩٩٣منذ عام 
، الذي كرس هذا اإلصالح، لم يؤِد إلى تحرير سـوق           ١٩٩٢إن قانون   
فقد نص هذا القانون على حـق       .  الذي كان ينتظره البعض    )•(األوراق المالية 

أية شركة مالية في ممارسة مهنة جديدة بإنشاء فرع خاص له دوائر خـدمات           
جارية وإدارية مستقلة وال تستطيع المصارف وبيـوت الـسندات ممارسـة            ت

                                                             
)•( big bang   تحرير سوق األوراق المالية على نسق تحرير سوق لندن لألوراق الماليـة

  .المعرب. ١٩٨٦في عام 
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وفي مستوى شركات التأمين، حـوفظ      . مهنتها الجديدة إال وفقاً لشروط محددة     
مؤقتاً على الفصل بين نشاطات التأمين على الحياة وأنواع التأمين األخـرى،            

  .وبقي توسيع مجال نشاطها قيد الدراسة

اطات المالية، شـكل عـبء الرقابـة عـامالً     باإلضافة إلى فصل النش   
، كانـت  ١٩٩٨ففي بداية عـام     . آخراً من عوامل إعاقة تطور القطاع المالي      

وزارة المالية ال تزال تمارس أيضاً رقابة يومية على المـصارف وشـركات        
التأمين بوساطة مكتب المصارف، وعلى بيوت السندات واألسـواق الماليـة           

فضالً عن ذلـك، أدت التوجيهـات   . Securities Bureauبوساطة مكتب األمن 
الصادرة، بهدف جعل المنتجات المعروضة على الزبائن منتجـات موثوقـة،           

ورغم هشاشة المؤسـسات الماليـة      . إلى فقدان هذا القطاع للكثير من الحيوية      
الناجمة عن البنية التنظيمية، فإنها تمتعت بورقـة رابحـة عظيمـة، ورقـة              

 ١٥٧٠، بلـغ رصـيد االدخـار        ١٩٩٥ففي عام   . ثنائيةمناجم االدخار االست  
 مليـار  ٥٥٠(مليار دوالر، أي ما يعدل نحو ثالث مـرات رصـيد ألمانيـا             

وقد ترجم هذا االدخار بفـوائض تجاريـة كثيفـة توجـب تغييـر              ). دوالر
وشجع قصور فرص االستثمارات المحلية، وبساطة نـسب الفائـدة          . وجهتها

ولمواجهة منافسة الشركات األجنبيـة، كـان    . المحلية تصدير رؤوس األموال   
لهذا السبب، كان رئـيس الـوزراء ريوتـارو         . البد من تسريع اإلصالحات   

، وراء إصـالح مـالي      ١٩٩٦نوفمبر/  موتو، في شهر تشرين الثاني     -هاشي
عظيم، هو تحرير سوق األوراق المالية على الطريقة اليابانية مـستلهماً مـن            

  .ل الثمانينياتذاك الذي طبق في انجلترا خال
حدد توجه تحرير سوق األوراق المالية ثالث قواعد رئيـسة، هـي أن           

وهدف ذلك إحيـاء  .  global تكون سوق األوراق المالية حرة وشفافة ومعولمة
حيوية سوق األوراق المالية الياباني بتسعيره وفقـاً لمعـايير سـوق األوراق        
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ة بالنسبة لمنتجات ماليـة    ، وخاص ٢٠٠١المالية في نيويورك أو لندن في عام        
وشكلت تدابير استقرارالنظام المالي، والسيما إلغـاء       . متنوعة وجديدة جاهزة  

مـارس  /  تريليون ين فـي آذار ٢٨(الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها    
ورغم صدور العديد من القوانين فـي    . ، مقدمة لحسن سير هذا النظام     )١٩٩٧

  .١٩٩٨ام ، فإنها لم تطبق إال في ع١٩٩٧عام 
في المستوى المؤسساتي، ذهبت اإلصالحات باتجاه إعادة هيكلة هندسية         

/ ففي شهر نيسان. لإلدارة المالية، المتمركزة حتى ذلك الوقت على وزارة المالية
وفي . ، أصبح استقالل مصرف اليابان عن وزارة المالية أمراً واقعا١٩٩٨ًأبريل 

بة المالية من وزارة المالية، وأسندت يونيو، سحبت وظائف الرقا/ شهر حزيران
، دمجت ٢٠٠٠يوليو/ ، ثم في تموز- مكتب الرقابة المالية   –إلى جهاز مستقل    

أو التفتيش علـى    / وظائف تخطيط السياسات المالية مع وظيفة اإلشراف على       
المؤسسات المالية التي تقوم بها هيئة اإلشراف المالي، وأصـبح تقـوم بهـذه     

  ).Financial Services Agency( الخدمات المالية الوظائف كلها هيئة

، شكل التحرير مرحلة مهمة في اإللغاء الكامل        ١٩٩٨أبريل  / في نيسان 
وفـي العـام    . للرقابة، ونهاية احتكار المصارف اليابانية لمعامالت الصرف      

المحظورة منذ قانون حظـر  ) holding(نفسه، سمح بتأسيس شركات الشركات  
وُأتيح المجال لمنظـورات دمـج النـشاطات الماليـة          . ١٩٤٧االحتكار لعام   

مـصارف، سـندات،    (وتلطف تدريجياً الفصل بين المهن المالية       . وازدهارها
، وتصاعدت المنافسة بين مختلف العاملين في هذا القطاع، وارتفع عدد           )تأمين

ة بالمقابل، شُددت قواعد االحتراز الهادف    . المنتجات المالية الجديدة المعروضة   
  .إلى حماية المستثمرين

في حين أن صعوبات المصارف الماليـة الخطيـرة، التـي أدت إلـى       
، وانـدالع الخـشية   ١٩٩٨في صيف عام ) credit crunch(انكماش القروض 



 

  - ٨٩ -

من مجازفة آلية بسبب شدة ارتباط المصارف بالمؤسسات الماليـة األخـرى            
ضـع، مـا بـين      نتيجة تشابك اإلسهامات المتقاطعة، دفعت الحكومة إلـى و        

، عدة خطط لضخ األموال العامـة مقترنـة بـبعض شـروط       ٢٠٠٢-١٩٩٨
شـراء الـديون    (فضالً عن ذلك، أنـشئت هيئتـان لإلنقـاذ          . اإلدارة الجيدة 

، ١٩٩٩فـي عـام     ) RCC(هما مجلس الحل والجمع     ) المشكوك في تحصيلها  
كمـا ُأسـس   . ٢٠٠٢فـي عـام   ) IRCJ(ومجلس اإلنعاش الصناعي الياباني  

، مـصرفان مهمتهمـا حمـل مـا     )bridge banks(جسر المصارف مصرفي 
من جانبها، نظفـت المـصارف    . للمؤسسات المالية وما عليها قبل مصادرتها     

الكبرى محصالتها المالية تدريجياً بقيامها بإعادة هيكلـة جذريـة بحيـث أن             
مصارف المدينة األحد عشر القائمة قبل تحرير سوق لندن لـألوراق الماليـة        

وإن شـهد   . في أربعة مجمعات كبرى متعددة المهن وعالمية النطـاق        اتحدت  
قطاع مصارف اإلقراض طويل األجل إعادة هيكلة جذرية بعد عـدة حـاالت     

ففـي  . إفالس مدوية، فإن التقدم في قطاع المصارف اإلقليمية كان أكثر بطـأ     
، كانت قد ابتلعت الديون المـشكوك فـي تحـصيلها والقـدرات             ٢٠٠٥عام  

كمـا بـدا أن تطهيـر       .  الفائقة، واستردت قناة اإلقراض نـشاطها      المصرفية
) شركات تأمين، بيـوت سـندات   (محصالت فئات المؤسسات المالية األخرى      

  .يسير على ما يرام

 االسـتثمارات فـي     نقدم التحرير المالي للشركات إمكان االختيار بـي       
ـ  . اليابان واالستثمارات في الخارج    ات المتحـدة  فردود فعل الحماية في الوالي

وأوروبا، الواضحة خصوصاً في الثمانينيات، وانخفاض منافسة العديـد مـن         
. المنتجات، دفعت شركات األرخبيل الياباني إلى اقتحام ميدان اإلنتاج العـالمي  

وأسهمت في الوقت نفسه في إعادة    . وعدلت هذه اإلستراتيجية المشهد اإلنتاجي    
  . نمذجة نطاقات االقتصاد والتحرير المالي
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  )•( تقدم االستثمارات المباشرة-٢
، كانت الفرجة اليابانية في كميات االسـتثمارات        ١٩٩٠-١٩٨٠ما بين   

فقد ارتفعت حصة اليابان من هذه االستثمارات . العالمية المباشرة فرجة استثنائية
، في حين تراجعـت    ١٩٩٠في عام   % ١١,٤ حتى   ١٩٨٠في عام   % ٣,٧من  

وبعد أن كانت اليابان ثالث    %. ٢٤,٤إلى  % ٤٢,٩حصة الواليات المتحدة من     
المستثمرين العالميين بعد الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة في عام          

، غيـر أن األزمـة     ١٩٩٢، فإنها تقدمت إلى المرتبة الثانية في عـام          ١٩٩٠
ان االقتصادية والمالية المحلية في عقد التسعينيات أدت إلى تراجع استثمارات الياب

  . تراجعت إلى المركز العالمي الثامن٢٠٠٣ففي عام . المباشرة في الخارج
، في إطـار رؤوس األمـوال طويلـة األجـل، حظيـت             ١٩٨٧حتى عام   

، كـان مجمـوع مـا       ١٩٨٦ففي عام   . استثمارات المحافظ بوزن ساحق في اليابان     
عان لكـن سـر   . استثمر في المحافظ يفوق سبع مرات مجموع االستثمارات المباشرة        

ما تضخمت االستثمارات المباشرة إبان نهاية النصف الثاني مـن عقـد الثمانينيـات،       
ـتثمارات   . ١٩٩٠بل تجاوزت استثمارات المحافظ في عام   ومع ذلك فإن تفـضيل اس

وواقـع أن ميـزان   . ١٩٩١المحافظ أصبح على جدول األعمال ثانيـة منـذ عـام         
 رؤوس األمـوال المـستثمرة      المدفوعات غير قادر على أن يأخذ بالحسبان مجمـل        

                                                             
مفهـوم  :  يأخذ تعريف صندوق النقد الدولي لالستثمارات المباشرة باالعتبار مفهومين         )•(

 من قبل منشأة تمارس نشاطها خارج حدود بلد المستثمر، ومفهـوم          "كسب فائدة دائمة  "
غير أن المقارنات الدولية تصبح حـساسة عنـدما ال          ". الكسب بهدف ممارسة الرقابة   "

إن كانت الواليات المتحدة واليابان حددتا عتبة . يكون هناك أية عتبة للملكية محددة بدقة     
  %.٢٠، فإن فرنسا جعلتها %١٠واحدة دنيا هي 

يجب اإلشارة أيضاً إلى أن إحصائيات وزارة المالية اليابانية الرسمية ال تأخذ بالحسبان 
األرباح المعاد استثمارها على عكس اإلحصائيات األمريكية، األمر الذي يؤدي إلى سوء 

وقد عوض سوء تقدير األمد الطويل هذا واقع أن إحـصائيات     . تقدير المبالغ المستثمرة  
اشرة اليابانية الرسمية وضعت بموجب استقصاء سنوي تقوم به وزارة     االستثمارات المب 

 .المالية يحصي إشعارات مشاريع االستثمارات المالية المباشرة سواء نفذت أو لم تنفذ
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استثماراً مباشراً، وأن المستثمرين المؤسساتيين اليابـانيين يوظفـون رؤوس أمـوال            
ضخمة في السندات األجنبية، وخاصة في سندات الخزينة األمريكيـة، يفـسر هـذا              

ـتثمارات         . االتجاه ومع ذلك يبقى صحيحاً أن التوزيع بين االستثمارات المباشـرة واس
  ).١انظر جدول رقم ( من اآلن فصاعداً أقل اختالالً المحافظ أصبح

 
  )بمليارات الدوالرات(

  ١٩٩٢  ١٩٩٠  ١٩٨٩  ١٩٨٨  ١٩٨٧  ١٩٨٦  
  ١٧,٢-  ٤٨,٠-  ٤٤,١-  ٣٤,٢-  ١٩,٥-  ١٤,٥-  استثمارات مباشرة

  ٣٤,٤-  ٣٩,٧-  ١١٣,٢-  ٨٦,٩-  ٨٧,٨-  ١٠٢,٠-  محافظ
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  

  ٢٣,٣-  ٢٢,٥-  ٢٢,٩-  ٣٢,٣-  ٢٣,٣-  ٩,٩-  استثمارات مباشرة
  ٢٥,٣-  ٩٧,٦-  ١٠٥,٨-  ٤٦,٧-  ٣٤,٥-  ٣٠,٥-  محافظ

  .Banque de Japon, Balance of Payment, Monthly, JETRO, Blance of Payment Statistics: المصدر

 

– 

  
  

  

  

  
 

 

  .ministère des Finances, Statistiques d'investissements directs: المصدر
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غير أن انطالق االستثمارات اليابانية المتأخر، مقارنـة مـع انطـالق            
، وكذلك تركزهـا الـشديد فـي قطـاع          االستثمارات األمريكية أو األوروبية   

من كميات االسـتثمارات المباشـرة مـا بـين     % ٦٥ما يقرب من   (الخدمات  
، يفسران أن حصة اإلنتاج المصنع المنفذة فـي الخـارج ال            )٢٠٠٣-١٩٥٣

  .تزال بسيطة نسبياً
أسهم تسريع سيرورة عولمة اإلنتاج في تغذية الخـشية مـن البطالـة             

عية نتيجة عمليات نقل مواقع اإلنتاج في عـام          ألف وظيفة صنا   ٦٠٠اندثار  (
ومع ذلـك،  ). ٢جدول رقم (، وفي تأخير حركة االزدهار االقتصادي      )٢٠٠٢

، بدا أن مخاوف إزالة الصناعة المرتبطة بنقل مواقع اإلنتـاج         ٢٠٠٣منذ عام   
فقد سمحت بعض إعادة الهيكلـة الـصناعية وبعـض          . أضحت من الماضي  

ة أفضل على عولمة اإلنتاج ، بل بإعـادة بعـض       اإلصالحات البنيوية بسيطر  
  .الصناعات إلى األرخبيل الياباني

 

٢٠٠٣  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  ١٩٨٩  ١٩٨٨  ١٩٨٧  ١٩٨٦  
١٥,٥  ٧,٩  ٧,٤  ٦,٢  ٦,٠  ٦,٤  ٥,٧  ٤,٩  ٤,٠  ٣,٢  

  ,.MITI, wagakuninokaigaijigyakatsuto, Tokyo, 1995 et 2004: المصدر

جغرافياً، تطورت أولويـات أمـاكن االسـتثمارات المباشـرة وفقـاً            
حتى عقد الثمانينيات، حظيت آسيا وأمريكا الالتينيـة       . للضرورات االقتصادية 

باألولوية بهدف الوصول إما إلى المواد األولية، وإمـا إلـى كلـف إنتاجيـة      
د أخذت االستثمارات اليابانية طريقها إلى      فيما بع . منخفضة، وإما إلى األسواق   

، بهدف االلتفـاف    ١٩٩٠-١٩٨٦الواليات المتحدة وأوروبا، والسيما ما بين       
-١٩٩٢وفي مـا بـين      . على حواجز الحماية، وكسب حصص في األسواق      

رغـم  . ، أصبحت معاودة االهتمام بآسيا في القطاع الصناعي واضحة        ١٩٩٧
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ارت انكفـاء االسـتثمارات المباشـرة        أث ١٩٩٨-١٩٩٧أن األزمة األسيوية    
، فإن هذه االستثمارات حققت تقدماً قويـاً        ٢٠٠٠األجنبية في اإلقليم بعد العام      

ففي سياق ارتفاع سعر الين، فإن دينامية األسواق وضعف كلـف          . في الصين 
كما يعزى تسريع مشاريع نقل مواقع اإلنتاج إلى آسيا إلى         . اإلنتاج كانا جذابين  

ع الصناعية التي تفوق تلك المـسجلة فـي الواليـات المتحـدة،       ربحية الفرو 
، وكـذلك   )٢رسم بياني رقم    (، أو في أوروبا     ١٩٩٨ -١٩٩٧باستثناء سنتي   

  .إلى إرادة موازنة الموارد بين مختلف األقاليم لتوزيع المخاطر بشكل أفضل
 

 

  
  

  

  

  

  . MITI, cf. tableau LL: المصدر
  

والواقـع اتـسمت   . فضالً عن ذلك، حصل تحسن في التوزيع القطاعي       
% ٧٠,٦( "غير الـصناعي "االستثمارات المباشرة بتمركزها الشديد في القطاع   

 التجـارة، المـال،  (، وخاصة في قطاع الخدمات )١٩٥٤-١٩٥١من الكميات   
، شهدت اليابان اندفاع القطـاع الـصناعي،   ١٩٩٠ومنذ عام  ). التأمين وغيره 

وكانت إحدى نتائج ذلك زيادة المبادالت بين الشركات والفروع الخارجية، ما           
وفي منتصف التـسعينيات بـدا    . أسهم في نمو وزن الين في العمليات الدولية       
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. سيوية فرضـية مقبولـة   آ-انبثاق منطقة الين المرتبطة بتآذر المبادالت البين   
لكن منذئذ، اجتاز النظام المالي الياباني أزمة طويلة األمد، وخاصـة أن قـوة       

  . الصين قد تأكدت بحيث أن حلوالً أخرى للعمالت اإلقليمية حققت نجاحاً

   دور الين العالمي-٣
/  سبرينكل، الذي نشر في شـهر أيـار        -أكدت خاتمة تقرير لجنة أوبا      

لى ضرورة تدويل الين عن طريق تحرير األسـواق         ، بوضوح ع  ١٩٩١مايو  
وأن هذا التوجه سيقود إلى تصحيح سوء تثمين قيمـة الـين مقابـل              . المالية

، ١٩٨٥سبتمبر/ وعلى اثر اتفاق بالزا، في شهر أيلول      . الدوالر بشكل مستمر  
في حـين أن ارتفـاع سـعره        . تحسنت قيمة الين وخفت الضغوط األمريكية     

، دق نـاقوس    ١٩٩٥أبريـل   /  دوالر في شهر نيسان    / ين ٧٩التاريخي حتى   
الخطر بالنسبة لمصرف اليابان والحكومة اليابانية اللذان أدركـا أن الـسالح            
. التجاري األمريكي لمعدالت الصرف يلحق مخاطر جسيمة باالقتصاد الياباني        

منذئذ، بـدأت ترقيتـه    . ويجب أن يلعب الين دوراً دولياً ليكون أكثر استقراراً        
لكن ال يزال الطريق أمامه طريقاً طويالً حتى يصبح عملـة           . لية الرسمية الدو

  .دولية كبرى
والواقع أن في منتصف عقد التسعينيات كانت حصة العملـة اليابانيـة            

 المبادالت الخارجية ال تزال بـسيطة مقارنـة مـع تلـك             ةالوطنية في فوتر  
ـ        ة الـسوق  المالحظة في البلدان الصناعية الكبـرى األخـرى، بـسبب أهمي

، وحـصة المـواد   )ما يزيد عن ثلث األسـواق (األمريكية بالنسبة للصادرات    
الحقـاٌ أحـرزت   ). ٣جدول رقم  ( بالنسبة للواردات    راألولية المفوترة بالدوال  

، بالنسبة  ١٩٩٣-١٩٨٨الفوترة بالين تقدماً سريعاً بالنسبة للصادرات، ما بين         
دات بفـضل مبـادالت      بالنـسبة للـوار    ١٩٩٥-١٩٨٦للصادرات، وما بين    
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وبعد توقف هذا التقدم حتى بدايات العقد األول مـن القـرن         . الشركات البينية 
بالنـسبة للـصادرات   % ٥,٩الحادي والعشرين، ازدادت الفوترة بالين بمعدل       

، خاصة بسبب المبـادالت مـع       )أنصاف السنوات األولى   (٢٠٠٤-٢٠٠١بين
  .الصين والبلدان اآلسيوية األخرى

 العملة اليابانية في االحتياطيات الرسمية بالعمالت العالمية       بعد أن حققت  
% ٤,٨، انخفضت إلـى     ١٩٩٤-١٩٨٥ما بين   % ٧,٨حتى  % ٧,٣تقدماً من   
في عام  % ٢١,٧وفي آسية الشرقية وصلت هذه الحصة إلى        . ٢٠٠٣في عام   

بالنسبة للعـالم   % ١١,٧مقابل  % ٣٠( بسبب ثقل مديونية اإلقليم بالين       ١٩٩٢
زى عدم شهية المصارف المركزية للين إلى واقع أن الين ال يـشكل       ويع). كله

هكذا فإن الصفقات بالين فـي      . عملة مرجعية، فال يوجد أية عملية مرتبطة به       
لم ) نقداً، صرف مؤجل، مقايضات صرف    ( "التقليدية"أسواق الصرف العالمية    

  .٢٠٠٤من المجموع العام في عام % ٢٠تشكل إال ما يقرب من 
 

١(٢٠٠٢  ١٩٩٣  ١٩٨٨  ١٩٨٠(   

 صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات 

  ٢٥,٥  ٣٦,٧  ٢٠,٩  ٣٩,٩  ١٣,٣  ٣٤,٣  ٢,٠  ٢٩,٥  اليابان
  ٨٥,٠  ٩٥,٠  د.ن  د.ن  ٨٥,٠  ٩٦,٠  ٨٥,٠  ٩٧,٠  الواليات المتحدة

  ٤٥,٥  ٤٥,٩  ٥٣,٠  ٧٨,٥  ٥٢,٥  ٨١,٥  ٤٣,٠  ٨٢,٠  انياألم
  ٤٨,٦  ٥٥,٨  ٤٦,٠  ٥٣,٠  ٤٩,٠  ٥٨,٥  ٣٣,٠  ٦٢,٥  فرنسا

فوترة : ؛ ألمانيا وفرنسا  ٢٠٠٣: ؛ الواليات المتحدة  ٢٠٠٠النصف الثاني من عام     :  اليابان )١(
  .باليورو خارج منطقة اليورو

- Japon: Ministère des Finances, Trade Trasaction Ratio par Currency; Etats: المصدر

Unis, Allemagne et France, Ministères de Finances nationaux, 2002; 
Goldberg et Tille, 2005 (43).  
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يتوقف وضع العملة المرجعية أيضاً على نمو السيولة وجاذبية األسواق          
فقد طورت أدوات توظيف قـصير األجـل بـشكل مـواز            . المالية اليابانية 

جراءات التحرير الرامية إلى تسهيل الوصول إلى سوق طوكيـو لـألوراق         إل
المالية، وتقديم هوامش أكثر إثارة للمستثمرين األجانب بحيث أصبحوا يملكون          

في بداية عقـد  % ١٠ مقابل ما يقرب من      ٢٠٠٤من األسهم في عام     % ٢١,٨
  ).٢٠٠٣مارس / آذار(من السندات % ٣,٦التسعينيات، لكن فقط 

ويتوقف هذا االستقرار على تالشي الفائض  . الين أيضاً  أن يستقر ويجب  
، أصبح مهماً ١٩٩٦-١٩٩٤لكن بعد أن انخفض هذا الفائض، ما بين . التجاري
، غالباً ما أدت تدخالت المصرف الياباني الكثيفة إلى ٢٠٠٣فحتى عام . من جديد
تقـدمها  الين؛ ومنذ عهد قريب أخذت القروض قصيرة األجل التـي            استقرار

وفي األجل المتوسط والطويل األمد، . المصارف اليابانية لغير المقيمين هذا الدور
  .سيسمح انكماش الفوائض التجارية بتطبيع هذا الوضع

أوالً، . منذ األزمة اآلسيوية، بدا أن حظ إنشاء منطقة ين قليل االحتمـال    
ر عمالتهـا   فضلت مختلف البلدان اآلسيوية الحلول القومية لمشكالت اسـتقرا        

ثانياً، تستفيد هذه البلـدان كبلـدان منافـسة         .. على حلها بالمبادالت الجماعية   
. لليابان أو كبلدان استقبال الستثماراتها المباشرة من حركات تثمين قيمة الـين          

  .أخيراً، يعيق صعود قوة الصين الريادة اليابانية
 علـى نـسق   في المدى البعيد، من المحتمل انبثاق عملة آسيوية موحدة، 

سالت عمالت، بمبادرة من اليابان والصين بوساطة العديـد مـن الـشروط             
ميـة، متانـة   تالقي المستويات االقتصادية، تنسيق الـسياسات اإلقلي (التمهيدية  

وإن لعبت اليابـان دوراً محركـاً فـي هـذه           ...). المؤسسات، منافسات دنيا  
السيرورة، فقد تستطيع الحفاظ على نفوذ قوي في اإلقلـيم رغـم انكماشـها              

لكن في الوقت الحاضر، تتمركز اهتماماتها أكثر ما تتمركـز علـى          . السكاني
  .ن الحادي والعشرينمواءمة نموذجها االقتصادي مع العولمة ورهانات القر
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  القسـم الثالث
  

 
  

أصبح النموذج االقتصادي الياباني القائم على تدخل الدولة وادخار وفير    
موجه نحو الصناعة ونظام تعليم مساواتي، مثار نقاش بسبب ما حققـه مـن              

  .نضج اقتصادي وتقدم في االندماج العالمي
طنـو األرخبيـل    الغرب قد تحقق، فقد أخذ مو     وبما أن هدف استدراك ا    

وتوجب أن تدمج هـذه األهـداف ثالثـة         . الياباني يبحثون عن أهداف جديدة    
تحديات بالغة األهمية بالنسبة للقرن الحادي والعشرين وهي شيخوخة السكان،          
وإعادة توجيه النموذج الصناعي، ومنافسة البلدان اآلسيوية على أقـسام مـن            

  .القيمة المضافةاألسواق متنامية 
فخمـس  . ، ستصبح اليابان أشيخ بلد فـي العـالم        ٢٠٠٦بدءاً من عام    

وسيكون لهذه الـشيخوخة عقابيلهـا      .  سنة ٦٥ ـسكانها ستتجاوز أعمارهم ال   
على توازن الميزانية إذا ما ُأخذ بالحسبان زيادة حجم المعاشـات التقاعديـة،             

كمـا سـتطرح   . بال المتقاعدينوالنفقات الصحية والبنية التحتية الالزمة الستق    
وتـرى الـسلطات   . مشكالت إنتاجية العمل، وإعادة تنظيم الحياة االجتماعيـة   

العامة أن الحلول تكمن في إصالح نظام التكافل االجتماعي، وإطالة أمد نشاط            
العاملين، والنهوض بعمل المرأة، وإعادة تأهيل العمال المسنين، واللجوء إلـى       

  .، والطب الوقائي، ودمج المسنين في المجتمعRobotisationاإلنسان اآللي 
 ٧ م -االقتصاد الياباني 
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لم يعد النموذج الصناعي الياباني الذي يتسم بعالقات وثيقة بـين اإلدارة   
العامة والصناعة، ووجود مجموعات صناعية كبرى مغلقة نسبياً، وعالقـات          

 فغالباً مـا . عمل رائدها االستقرار، لم يعد يتالءم مع بيئة األرخبيل االقتصادية 
جعل استقالل الشركات المالي واستراتيجياتها العالمية هذه الـشركات صـماء      

يعازات وزارة الصناعة والتجارة الدولية متهاوية السلطة، التي فـضالً          إتجاه  
اسمها إلـى وزارة االقتـصاد       ، وتغير ٢٠٠١عن ذلك، ُأعيد هيكلتها في عام       

منافسة تدفع منـشآت   زد على ذلك، إن حتمية ال     ). METI(والتجارة والصناعة   
الكيريتسو إلى البحث عن منشآت تعمل بالباطن أوعن مصرفيين مـن خـارج     

أخيراً، إن قسماً من العاملين الشباب، المستقوي بالنماذج األجنبيـة          . المجموعة
  .االستخدام يطالب بترقيات سريعة على حساب استقرار

اآللـة  كما أن المنافسة اآلسيوية سبق أن أسهمت فـي إعـادة نمذجـة          
عن عيوب النمـوذج، فـال       وإن كان تصاعد البطالة يعبر    . اإلنتاجية اليابانية 

  . يجب إخفاء وجهه اإليجابي

، ازداد الطلب فـي بلـدان آسـية         ١٩٩٨ -١٩٩٧حتى األزمة المالية    
الشرقية والجنوبية الشرقية بسرعة مع تحسن مستوى المعيشة بفضل إيقاعات           

منـذ منتـصف عقـد    % ٨ جمالي تجاوزنمو سنوي متوسط للناتج المحلي اإل     
فاليابان القوية الحضور في اإلقليم أصبحت الـشريكة التجاريـة          . الثمانينيات

  .األولى بفضل ما تقدمه من عون من أجل النمو واستثمارات مباشرة
اليابـان، والبلـدان   (إضافة إلى ذلك، تزداد لحمة المجموعة اآلسـيوية      

 -رة، كوريا الجنوبية، تايوان، هونغ كونغ     سنغافو –الصناعية الجديدة في آسيا     
متانة بـاطراد مـع نمـو تـدفقات رؤوس     ) وآسية الشرقية الجنوبية والصين 
ومن اآلن فصاعداً، لم تعد ديناميـة اإلقلـيم         . األموال، والبضائع والمعلومات  

فقد حلت محلها البلـدان الـصناعية الجديـدة،      . تستند على قائد واحد، اليابان    
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. ، وكـذلك الـصين  )ANASE(بلدان آسيا الجنوبيـة الـشرقية   وبلدان رابطة  
، بلدان هذه الرابطـة     ١٩٩٨ -١٩٩٧فالعاصفة المالية التي اجتاحت، في عام       

. ، امتدت أيضاً إلى كوريا الجنوبيـة      )نتايلندا، وإندونيسيا، وماليزيا، والفيليبي   (
ة واستؤنف اإلقلـيم سـباقه علـى أرضـي     . كما أثرت على االقتصاد الياباني    

، جاذبـاً اليابـان   "مصنع العالم"تصحيح األنظمة المالية والنمو السريع للصين      
  . لتقتفي أثره
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  سابعالفصل ال
  

 
  

مـن  % ٢٠، ستصبح اليابان عميدة البلدان الصناعية مع  ٢٠٠٦في عام   
فتياً ، في حين كانت ال تزال بلداً      " سنة ٦٥تزيد أعمارهم عن    "األشخاص الذين   
تنجم ظاهرة شيخوخة سكان اليابان الرهيبة عن انهيار معدل         . قبل ثالثين عاماً  

وكان من الممكن أن تكون النتـائج  . الخصوبة والنمو المستمر في معدل الحياة    
االقتصادية شديدة السلبية لو لم تتخذ عدة إجراءات، خاصة فيما يتعلق بنظامي           

  .المعاشات التقاعدية والنفقات الصحية

   تجربة الشيخوخة المتسارعة-١
.  مليون نـسمة   ١٢٦ر٩٢٦، بلغ عدد سكان اليابان      ٢٠٠٠حسب إحصاء العام    

ويصنفها حجم سكانها في المرتبة التاسعة عالمياً بعد الصين والهند والواليات المتحـدة      
ـنغالدش     ـية المتوسـطة    . وإندونيسيا والبرازيل وروسيا وباكستان وب ووفقـاً للفرض

، سوف يبلـغ  )NIPSSR(هد القومي للبحث السكاني واألمن االجتماعي  إلسقاطات المع 
ـنخفض حتـى       ٢٠٠٦ مليون نسمة في عـام       ١٢٧,٧عدد السكان أوجه مع      ، ثـم ي

  .٢١٠٠ مليون في عام ٦٤,١، وإلى ٢٠٥٠ مليون في عام ١٠٠,٦

 ٢,٧ مقابـل    ١٩٥٧ مليون في عـام      ١,٦إن انخفاض عدد الوالدات الشديد،      
، مهـد الـسبيل أمـام       ١٩٤٩ -١٩٤٧ فترة ازدهار الـوالدات      مليون سنوياً خالل  
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فضالً عن ذلك، شـكلت سـرعة انهيـار مؤشـر           . االنحدار المستقبلي لعدد السكان   
، )١٩٥٧ -١٩٤٩( خالل السنوات الثمـاني   ٢,٠٤ إلى   ٤,٣٢  من )•(الخصوبة الياباني 

غرقت وسطياً مـا    حدثاً فريداً في تاريخ البلدان الصناعية الكبرى، ألن هذه البلدان است          
إلـى المـستويات   " التقليديـة " عاماً لتنتقل من معدل عال من الخصوبة      ٨٠ -٦٠بين  

، %٢، تراوح مؤشـر الخـصوبة اليابـاني حـول           ١٩٧٤ -١٩٥٧ما بين   . الحالية
رسـم بيـاني   ( الذي كان غير مؤات وفقاً لعلم الفلـك اليابـاني            ١٩٦٦باستثناء عام   

 هذا المؤشر دون عتبة تجديد السكان، أي أقـل          ، أصبح ١٩٧٥وبدءاً من عام    ). ١رقم
. ٢٠٠٠ فـي عـام   ١,٢٩ولم يعد يزيد عـن  . من طفلين لكل امرأة في سن اإلنجاب   

ورغم أن انخفاض الخصوبة أصبح ظاهرة مالزمة للمجتمعات الصناعية المتطـورة،        
فإن اليابان وصلت إلى مستوى منخفض بشكل خاص مقارنة مـع مـستوى فرنـسا         

 وفي أوروبا الخمسة عشر بلداً، سجلت ثالثة منها مـستويات خـصوبة             .مثالً) ١,٩(
  ).١,٢٥(واليونان وإسبانيا ) ١,٢٣(أكثر انخفاضاً بعد هي إيطاليا 

 ١٩٤٧ باأللف في عام     ١٤,٦وبشكل مواز، انخفض معدل الوفيات من       
، بفـضل  ١٩٨٠ باأللف في عام ٧,٦، ثم إلى ١٩٥٧ باأللف في عام     ٨,٣إلى  

هكذا فإن  . لمعيشة والشروط الصحية ودمقرطة العناية الصحية     تحسن مستوى ا  
                                                             

  :مصطلحات سكانية )•(
هو متوسط عدد الوالدات لكل امرأة فـي     ،  )مؤشر الخصوبة (مؤشر الخصوبة المركب     •

 ). سنة٢٩-١٥(عمر اإلخصاب 
 .هو العالقة بين عدد الوفيات وعدد السكان الكلي: معدل الوفيات •
 هو العالقة بين عدد وفيات وعـدد والدات األطفـال حـسب            :معدل والدات األطفال   •

 .الشريحة العمرية
) والدات فوق عتبة تجديد الـشعب   ( ويتزامن مع انتقال شعب شاب       :االنتقال السكاني  •

 ). الشعبوالدات دون عتبة تجديد(إلى شعب مسن 
 وهو الوضع النسبي لبلد ما مقارنة مع بلد آخر في سـيرورة      :مؤشر االنتقال السكاني   •

 .االنتقال السكاني
 . هو زمن متوسط الحياة القائم على أساس نسبة الوفيات:معدل الحياة •
  . عاما٦٤ً-١٥ هي ما بين :الحدود الثابتة لشعب عامل •
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، ٢٠٠٤ففي عـام  . اليابان تسجل الرقم القياسي في العالم بالنسبة لمعدل الحياة    
.  سنة بالنسبة للرجال   ٧٧,٧ سنة بالنسبة للنساء و    ٨٤,٥وصل هذا المعدل إلى     

 سنة ٨٣,٨لتوالي  على افي هذا المعدل، حيث بلغوتأتي فرنسا في المرتبة الثانية 
 باأللف في عام    ٧٦,٧(قد يشكل انخفاض معدل وفيات األطفال       .  سنة ٧٦,٧و

 ٣,٢٨، و ١٩٨٠ باأللف في عـام      ٧,٥،  ١٩٦٠ باأللف في عام     ٣,٧،  ١٩٤٧
  . أحد العوامل الرئيسة إلطالة معدل الحياة في اليابان) ٢٠٠٤باأللف في عام 

 سـنة مـن   ٦٥قد تحقق حصة األشخاص الذين تزيد أعمـارهم عـن         
 حتـى   ١٩٩٠فـي عـام     % ١٢مجموع السكان تقدماً سريعاً، بارتفاعها مـن      

  . مليون شخص تقريبا٣٥ً، أي ما يساوي ٢٠٢٥في عام % ٢٨,٧
فاإلحـصائيات تـشير   . ليست اليابان البلد اآلسيوي الوحيد الذي يشيخ سـكانه    

وحـسب  .  بهـا إلى إن تقدمت اليابان قليالً، فلن يتأخر العديد من البلدان عن اللحـاق           
وليـست كوريـا   . مصطلح االنتقال السكاني، تقتفي هونغ كونغ وسنغافورة اثر اليابان    

ـي . الجنوبية والصين وتايلندا ببعيدة كثيراً عنها      وماليزيـا، وبدرجـة   نوال تزال الفيليب
  ). ٢جدول رقم (أقل إندونيسيا، بلداناً تقليدية حيث ال يزال معدل الخصوبة مرتفعاً 

 

  

  
   

  

  

  
  .Ministry of Health labor and Welfare, institute of Population Problems, Japon: المصدر
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هكذا ستكون اليابان البلد األول في العالم الذي سيعيش تجربة نتائج عدد         
على منافسيها اآلسـيويين واألوروبيـين    كونكما سي . مهم من السكان المسنين   

مواجهة المشكلة نفسها في المستقبل القريب، لكن الواليات المتحـدة سـتحافظ       
، سوف تصل حصة    ٢٠٣٠في عام   (على سكان أكثر شباباً لوقت أطول بقليل        

% ٢٦,٤في الواليات المتحدة،    % ١٩,٢ سنة، إلى    ٦٥الذين تتجاوز أعمارهم    
وستصبح اليابان المختبر العـالمي لتطـوير       ). ي فرنسا ف% ٢٣,٦في ألمانيا و  

سياسات خاصة في مستويات الصحة والتربية والضريبة واالستخدام إلعـداد          
بيئة اقتصادية واجتماعية مواءمة لمشكالت الـشيخوخة لتعـويض انخفـاض          

  .إمكانات المنافسة

 

  البلدان
مؤشر االنتقال 

  السكاني
  

ر الخصوبة مؤش
  المركب

١٩٩٥ -١٩٩٠  

   وما فوق٦٥
  ١٩٩٠في عام 
%  

   وما فوق٦٥
  ٢٠٢٥في عام 
%  

  ٢٨,٤  ١٢,٠  ١,٥  ١,٠٠  يابان

  ١٩,١  ٥,٦  ١,٨  ٠,٩٥  سنغافورة

  ١٢,٩  ٤,٦  ١,٧  ٠,٨٩  كوريا الجنوبية

  ١٢,٨  ٥,٨  ٢,٣  ٠,٨٧  صين

  ١٠,٢  ٣,٩  ٢,٢  ٠,٨٣  تايلندا

  ٨,٦  ٣,٧  ٣,٥  ٠,٧٦  ماليزيا

  ٩,١  ٣,٩  ٣,١  ٠,٦٩  إندونيسيا

  ٦,٩  ٣,٤  ٣,٩  ٠,٦٥  فيليبين

   T. KURODA (49): المصدر
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   النتائج االقتصادية– ٢
سيكون لشيخوخة سكان اليابان تأثيرات مهمة على الـسكان الناشـطين           

-٢٠ففي حين أن شـريحة      . اقتصادياً، وعلى هرم األعمار، وداخل المنشآت     
فقـد أصـبحت شـريحة    ، ١٩٨٠ سنة كانت تشكل أغلبية السكان في عام   ٣٤
عدداً من السكان الناشطين اقتصاديا فـي عـام     سنة من العمر األكثر ٦٤-٥٠

وقد يؤدي هذا االنقالب داخل المنشآت إلـى تـشجيع   ). ٢جدول رقم    (٢٠٠٥
  .الرؤى المحافظة

سيكون لشيخوخة السكان الناشطين اقتصادياً تأثيرات عميقة على        
معاشات التقاعدية أم بالنفقات الصحية النفقات العامة سواء أتعلق األمر بال

تعويضات البطالة، نظراً ألن المتقاعدين المتقدمين في السن لـديهم       بأو  
احتمال أكبر في أن يجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل من العمال متوسطي 

  .العمر

 

  الشرائح العمرية

   سنة٦٤ -٥٠   سنة٤٩ -٣٥   سنة٣٤ -٢٠  األعوام
٢٤,٥  ٣٦,٣  ٣٩,٢  ١٩٨٠  
٢٩,٦  ٣٧,٨  ٣٢,٦  ١٩٩٠  
٣٤,٠  ٣١,٤  ٣٤,٦  ٢٠٠٠  

٣٥,٢  ٣١,٥  ٣٣,٣  ٢٠٠٥  
٣٨,١  ٣٣,٥  ٢٨,٤  ٢٠١٥  
٣٨,٩  ٣٤,٢  ٢٦,٨  ٢٠٢٥  

   United-Nations, World Population Prospects, 2003 (50): المصدر
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اني على ثالثة أقطاب هـي الدولـة، والمنـشأة          يقوم نظام التقاعد الياب   
  .)•(والشخص المعني نفسه

                                                             
، وضعت الخطوط العريضة لنظام تقاعد ١٩٥٤ام منذ ع: نظام التقاعد الرسمي في اليابان )•(

كوكومين (، لكن لم ير نظام التقاعد القومي اإللزامي )كوكومين نانكين هوكين(الموظفين 
وشمل أصحاب الحرف اليدوية والمزارعين، والفئات . ١٩٦١النور إال في عام   ) نانكين

ل هذين النظامين، أمكن وبفض. االجتماعية المهنية غير المشمولة بنظام تقاعد الموظفين    
من % ٦في تلك الفترة، كان أقل من . لليابانيين كافة االستفادة من راتب تقاعدي رسمي 

  .ولم تكن مطروحة بعد مشكلة أرصدة صناديق التقاعد.  سنة وأكثر٦٥السكان أعمارهم 
، كان نظام التقاعد الرسمي يطبق بالراتب الكامل بـدءاً مـن    ١٩٩٤حتى إصالح عام        

سنة من العمر بالنسبة لجميع فئات المتقاعدين، لكن كـان الموظفـون الرسـميون             ٦٥
 سنة مـن العمـر بالنـسبة    ٦٥بدءاً من بلوغهم سن " تعويضات إضافية "يستفيدون من   

، من تاريخ بلـوغهن  ١٩٨٥أما بالنسبة للنساء، فقد رفع سن التقاعد، في عام          . للرجال
  . حسب التقويم التقدمي٢٠٠٠ سنة في أفق العام ٦٠ سنة حتى ٥٥سن 

ـدد  :     ارتفعت أرصدة رواتب التقاعد ارتفاعاً نشطاً منذ عشرين عاماً بتأثير تضافر عاملين      زيادة ع
، وزيادة المعـاش  )٢٠٠٣-١٩٩٢ مليوناً ما بين     ٢٢,١ مليوناً حتى    ١٢,٧ارتفع من   (المتقاعدين  

لتقاعدية يجب أن تـصل حتـى   ، أن معاشات الموظفين ا  ١٩٧٣والواقع تقرر في عام     . التقاعدي
من متوسط رواتب السكان الناشطين اقتصادياً، وأن تربط معاشاتهم التقاعديـة بالتـضخم           % ٦٠

ـتراكا   ٢٠٠٥وبناء على ذلك، فإن إسقاطات أفق العـام    . وزيادة الرواتب   ت تـشير إلـى أن اش
  .السكان الناشطين اقتصادياً ستصبح غير مقبولة بتجاوزها لثلث الراتب األساسي

 مشكلة السن الرئيسة التي يستحق فيها معاش ١٩٩٤    في المقام األول، عالج إصالح عام 
 سنة ٦٠ سنة حتى ٥٥ سنة بالنسبة للرجال، ومن ٦٥ سنة حتى ٦٠فقد ارتفع من . التقاعد

إضافة إلى ذلك، نص على العديد من اإلجراءات لتسهيل وتشجيع العمل       . بالنسبة للنساء 
...). تدابير ضريبية، مكاتب استخدام خاصة، تدريب(لمالك األكبر سناً الشخصي بالنسبة ل

ربط المعاشات التقاعدية بتبدل أسعار ( كما خضع للمراجعة نمط حساب المعاشات والتقييس
عام .../.. وفي . بحيث خُفض العبء عن السكان الناشطين اقتصاديأ) العناصر المرجعية

جي إلى استحقاق التقاعد اإلضافي للمـوظفين        ، حددت روزنامة المرور التدري     ٢٠٠٠
يضاف إلى ذلك، أن المعاشـات  . ٢٠٢٥ سنة بالعام ٦٥-٦٠البالغين من العمر ما بين     

أخيراً، نظـم  . التقاعدية أصبحت من اآلن فصاعداً مرتبطة بالتقييس على األسعار فقط         
. ٢١٠٠ام  توازن واردات نظام المعاش التقاعدي ونفقاته في أفق ع ٢٠٠٤إصالح عام   
من الراتب بالنسبة لنسبة االستبدال، نسبة اشتراك قـصوى بالنـسبة   % ٥٠وحدد سقف  

المعـاش  ) ٢٠٠٤سعر( ين   ١٦٩٠٠و) المستخدمين+أرباب العمل   % (١٨,٣للموظفين  
فضالً عن ذلك، زادت اإلعانات الرسمية من ثلث . ٢٠١٧التقاعدي القومي بدءاً من عام 

  .٢٠٠٩أفق عام المعاش التقاعدي إلى نصفه في 
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. ١٩٦١في عام ) الكوكومين نانكين(وضع نظام التقاعد القومي اإللزامي 
، لكن تحول إلى نظام إسهام )•(في األصل ارتكز هذا النظام على مبدأ االستثمار

ي نهاية شهر   وف). )••(تمويل مخصصات الجيل السابق من قبل الجيل الالحق       (
شـكل  .  مليون مشترك  ٧٠ر٤٦، بلغ عدد المشتركين فيه      ٢٠٠٣مارس  / آذار

، وأصحاب %١٦من المؤمن عليهم، وأزواجهم   % ٥٢الموظفون ما يقرب من     
وفي ذاك التاريخ، بلغت إسـهامات  %. ٣٢المهن الحرة والمستقلون وأزواجهم   

أربـاب  اشـتراكات   (من الراتـب األساسـي      % ١٣,٨٥المشتركين الشهرية   
 ١٣٣٠٠بالنسبة للموظفين، ومبلغ مقطوع هو   ) اشتراكات المستخدمين  + العمل
، ٢٠٠٣وعلى سبيل المثال، في عام . بالنسبة لغير الموظفين)  يورو١٠٦,٩(ين 

بلغ وسطي مخصصات الموظفين المتقاعدين المشتركين فـي النظـام العـام            
 يـن  ٦٢٢٧٥ ولم يكـن يتجـاوز  )  يورو٤٣٤( ألف ين    ٥٩كوكومين نانكين   

فضالً عن ذلك، يستفيد الموظفون من . في بداية عقد التسعينيات)  فرنك٢٥٠٠(
 هوكين، ومبلغ اإلسـهام فيـه       - نانكين -ضمان التكافل االجتماعي، الكوزيه     

ووفقاً لكونهم يعملون في . سالف الذكر% ١٣,٨متضمن في االشتراك الشهري   
في عام . جعل النظام شديد التعقيدالقطاع الخاص أو القطاع العام أو الزراعة، ي

+  نـانكين    –كوكومين  (، قُدر المبلغ المدفوع لموظفي القطاع الخاص        ٢٠٠٣
  ).  يورو١٢٨٠( ألف ين ١٧٤)  هوكين- نانكين -كوزيه 

                                                             

 (*)retraite par capitalisation  في النظام التقاعدي القائم على االستثمار، يعني اسـتثمار 
اشتراكات جيل العاملين الناشطين اقتصادياً المدفوعة سنة بعد أخرى، واعتماد مستوى           

  .بالمعر  .المعاش التقاعدي لهذا الجيل على ما يحققه هذا االستثمار من عائدات مالية
(**) retraite par répartition    في هذا النوع من النظام التقاعدي تـدفع جميـع األجيـال 

الناشطة اقتصادياً اشتراكات تستخدمها صـناديق التقاعـد مباشـرة لـدفع معاشـات              
اشتراكات " الشباب"يدفع  : يعبر هذا النظام عن تضامن جمعي بين األجيال       . المتقاعدين
المستقبلية ستوافق على دفع اشتراكات     " الشباب" أن أجيال    بافتراض" المسنين"من أجل   

  المعرب  . من أجل جيل الشباب الذي أصبح جيالً مسناً
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أما القطب الثاني للنظام المتمثل بالمنشآت، فهـي تـستطيع االعتمـاد            
تقليـدياً تقـدم   . ملين لـديها على أنظمة مختلفة لدفع االشتراكات التقاعدية للعا      

المنشآت لعمالها الدائمين تعويضاً تقاعدياً يـساوي الراتـب األساسـي لعـدة         
 ٥٠٠تستطيع المنشآت التي تستخدم ما يزيـد عـن          ، فضالً عن ذلك  . سنوات

)  كيكـين  - نـانكين    –كوزيـه   (مستخدم إنشاء صناديق اجتماعية تقاعديـة       
عندئـذ تـدفع المنـشأة      . هوكين -يننانك -تكفلها الدولة، وتحل محل الكوزيه    
مـن الراتـب بـدالً مـن     % ٣,٨ -%٣,٢إلى الدولة اشتراكاً يتراوح ما بين    

علـى معاشـات   % ٣٠إذا ما ضمنت معاشات تقاعدية تزيـد عـن     % ٦,٩٧
كمـا يوجـد أيـضاً صـناديق        . ويقع التقييس فقط على عاتق الدولة     . الدولة

متوسطة ، ومعاشـات القطـاع      تقاعدية معتمدة بالنسبة للمنشآت الصغيرة وال     
رغم أن هذه الصناديق هي صناديق تابعـة للقطـاع الخـاص، فإنهـا        . العام

إن ضـعف عائـدات   . تستفيد من ميزات ضريبية تفضيلية وتضبطها الدولـة   
المقلق ألموال الصناديق التقاعدية المرتبطـة ببـساطة بالعائـدات           االستثمار

حات بنيوية، والسيما إدخـال، فـي   االستثمارية إبان التسعينيات قاد إلى إصال    
، صناديق معاشات تقاعديـة تحـددها االشـتراكات، ولـم تعـد           ٢٠٠١عام  

  .صناديق معاشات تقاعدية محددة

، ١٩٩٣في عـام    . يشكل التمويل الفردي قطب النظام التقاعدي الثالث      
 مليـون يـن   ١٥التقاعدي للعائلة الواحدة بلغ  مصرف اليابان أن االدخار    قدر

  ). ألف فرنك٥٧٠رب من ما يق(
حتى الوقت الحاضر، ال يزال النظام التقاعدي اليابـاني العـام نظامـاً     

لكن مع تزايد عدد المتقاعـدين، فـإن احتياطيـات     . فائضاً مالياً إلى حد كبير    
ففـي  . صناديق التقاعد تتناقص من حيث عدد سنوات االشتراكات المتراكمـة   

صحة أنـه إذا مـا حـوفظ علـى       ، بينت دراسة أجرتها وزارة ال     ٢٠٠٤عام  
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مستوى المعاشات نفسه وبقيت اإلعانات العامة في المـستوى نفـسه، فـإن             
 بالنـسبة  ٢٠١٧احتياطيات صناديق نظام التقاعد العام سوف تنفد فـي عـام    

. ، بالنـسبة للتقاعـد اإلضـافي للمعاشـات        ٢٠٢٥للتقاعد القومي، وفي عام     
 مـا أخـذ بالحـسبان عـدد         وللحفاظ على المستويات المنصوص عليها، إذا     

العاملين المساهمين مقارنة مع عدد العاملين المـستفيدين، فـإن االشـتراكات          
، ٢٠٢٠فـي عـام   % ٣١,٥ سوف تصل إلـى  ) بما فيها اشتراكات المنشآت   (

ويمكن لهذا المعـدل أن يـنخفض برفـع         . إذا لم يطرأ أي تعديل على النظام      
وحـصلت إصـالحات   .  سـنة ٦٥ سنة إلى ٦٠سن اإلحالة على المعاش من     

 ٦٥سن اإلحالة على المعاش حتى سـن         فتأخير. ١٩٩٤بهذا االتجاه في عام     
. ٢٠٢٥سنة سيجري على مراحل، ويبلغ النظام مرحلة النـضج فـي عـام              

 ٦٥فضالً عن ذلك، وضعت تدابير لتشجيع الحياة العاملـة لمـا يزيـد عـن          
 ما ُأخذ بالحـسبان عـدد   وتبقى زيادة معدل الحياة العاملة أمراً ممكناً إذا      . سنة

  . من الشروط المتوافرة في المجتمع الياباني
والواقع، يتميز المسنون اليابانيون حالياً عن مسني البلـدان الـصناعية           

  ).٣جدول رقم (األخرى بمعدل حياة عاملة مرتفع 
 

 

البلدان الرجال النساء 

يابان ١٣,٠  ٣٠,٠  
واليات متحدة ١٠,٦  ١٨,٦  

ألمانيا ١,٨  ٤,٤  
فرنسا ٠,٧  ١,٧  

   OCDE, Labour Force Statistics, Paris, 2004: المصدر
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أوالً، إن  . تفسر هذه المشاركة القوية نسبياً للمسنين بتضافر عدة عوامل        
ية غير كافيـة لتغطيـة نفقـاتهم        العديد من العمال يحصلون على مبالغ تقاعد      

اليومية، إما ألنهم ال يحظون بأي نظام تغطية اجتماعيـة، وإمـا ألن فتـرة               
ثانياً، ألن العمل يقع في قلب هوية الفرد الـذكر  . اشتراكاتهم قصيرة األمد جداً  

االجتماعية في اليابان الذي يسعى إذن لمواصلة حياته العاملة ألطـول أمـد              
 أن حسن مستوى الحالة الجسدية العـام لمـن تزيـد            يضاف إلى ذلك  . ممكن

 سنة، الذي أشارت إليه العديد من االستقـصاءات، تـسهل           ٦٥أعمارهم عن   
، بقيت إمكانات إيجاد عمل بعد اإلحالة       ١٩٩٠أخيراً، حتى عام    . الدمج المهني 

تقليدياً، كانت المنشآت الكبرى تمنح عملياً رأس مال        . على المعاش مهمة نسبياً   
دي لمستخدميها، وغالباً ما اختار هؤالء تكريسه لـشراء متجـر صـغير        تقاع

وبمقتـضى  . يتمتع بميزتين هما الحفاظ على حياة عاملة وتأمين عائدات مالية         
العادة المرتبطة بالخشية من شح اليد العاملة، تقوم المنشآت بإعـادة توظيـف           

وا يتقاضـونها  عمالها منذ إحالتهم على المعاش برواتب أقل من تلك التي كـان    
لكن الصعوبات التي عانى منها االقتصاد الياباني ما        . حين بلوغهم الستين سنة   

، أرغمت المنشآت على تقلـيص عـدد العـاملين فيهـا،            ٢٠٠٢-١٩٩٠بين  
ووعياً منها بالصعوبات التي تواجههـا هـذه        . وخاصة أعداد متوسطي العمر   

 اتخـذت الـسلطات    الفئة من العاملين لالندماج من جديد في سـوق العمـل،          
الحكومية العديد من اإلجراءات لتسهيل تشغيل العمـال المـسنين، أو لـدعم             

  .مشاريعهم لتأسيس منشأة

يحتل باب الصحة المرتبة الثانية بعد المعاشات التقاعدية ضمن نفقـات           
وبمـا أن   . من هذه النفقـات   % ٣٢,٧التكافل االجتماعي الياباني، ويصل إلى      

% ٢٧,٨حتـى  % ٢٠ سنة سيرتفع من  ٦٥مارهم عن   األشخاص الذين تزيد أع   
 وأن نفقاتهم الصحية سـتزيد      ٢٠٢٠-٢٠٠٦من مجموع عدد السكان، ما بين       
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خمس مرات وسطياً عن نفقات الفئات السكانية األخرى، فإن مـشكلة تـوازن     
  . )•(صناديق التأمين الصحي ستطرح نفسها

ـ           ١٩٨٣منذ عام    ل ، صوت البرلمان على مـساهمة إجماليـة مـن قب
في . العناية الصحية  ، وفقاً لزمر  " سنة ٧٠تزيد أعمارهم عن    "األشخاص الذين   

. ١٩٧٣حين أن مجانية العناية الصحية الكاملة كانت تطبق عليهم منـذ عـام          
، طرأت زيادة على بطاقة التخفيض الخاصـة   ١٩٨٦فضالً عن ذلك، في عام      

  .يبالمسنين، ووضع سقف لتسديد نفقات اإلقامة في المشاف
لهذه التعديالت المالية، أجرت السلطات العامة إصـالحين        شكل مواز وب

هـدفها تحـسين الخـدمات      " ذهبية"، وضعت خطة    ١٩٨٩ففي عام   . بنيويين
، أنـشئ   ٢٠٠٠الصحية والخدمات االجتماعية الخاصة بالمسنين، وفي عـام         

بهـدف  " assurance dépendance à long termeتأمين تبعية طويـل األجـل   "
لى استقالل المسنين العجزة بوساطة تغطية جزئية للخدمات الصحية         الحفاظ ع 

مـن هـذه    % ١٠يـدفع المـريض     . في المنازل والمعونة للخدمات المنزلية    
الباقية بالتساوي من أقساط التأمين المدفوعة مـن        % ٩٠ ـالنفقات، وتسدد ال  

غير أن إسـقاطات  .  سنة، ومن الدولة   ٤٠األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن      
                                                             

، لكـن  ١٩٢٧ظهر نظام التأمين العام ضد األمراض منذ عام :  النظام الصحي الياباني (*)
  .١٩٦١نظام تغطية المرض العام اإللزامي لم يوضع إال في عام 

لنظام من تأمين العاملين الذي تغطيه مؤسسات مختلفة وفقاً لرب العمل، من يتألف هذا ا      
بالنسبة لغير األجراء، ومن صـندوق خـاص        ) التأمين الصحي القومي  (تغطية قومية   

ويسدد ما تبقى منهـا     %) ٥٢,٩(وتمول االشتراكات أغلبية النفقات الصحية      . بالمسنين
%). ١٤,٩(، ومن المرضـى أنفـسهم   )%٣٢,٢(من إعانات الدولة والمجالس المحلية    

حلي اإلجمـالي، أي مـا   ممن الناتج ال% ٨إجماالً، تبلغ النفقات الصحية ما يقرب من        
  .يعدل مستوى أدنى من متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

خالل عقد التسعينيات، كان توازن واردات النظام الصحي ونفقاته مهدداً بسبب تبـاطؤ        
وتزايـد النفقـات    ) خالل عقد الثمانينيات  % ٤,٣سنوياً مقابل   % ٣,٥(دة الواردات   زيا

 %). ٢,٧سنوياُ و% ٤على التوالي (
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-٢٠٠٠زارة الصحة أشارت إلى تضاعف هذه النفقات أربع مرات ما بـين    و
  .، ما يجعل إصالح هذا النظام أمراً ضروريا٢٠٢٥ً

إن كانت النفقات الصحية العامة، في بداية العقد األول من القرن الحادي  
من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو رقم أدنـى مـن       % ٨والعشرين لم تبلغ بعد     

وقد ال  . تعاون والتنمية االقتصادية، فإنها سوف تزداد بسرعة      متوسط منظمة ال  
تكون الحلول المالية عن طريق زيادة االشتراكات ورفع قيمة بطاقة التخفيض           
حلوالً كافية لضمان توازن النظام في األمد البعيد، ما يستوجب القيام بـبعض            

 الـصحة  ومن بين سبل اإلصالح الممكنة، تدرس وزارة    . اإلصالحات البنيوية 
المعلومات  مسائل تسعيرة األدوية وعيادات المشافي وتسعيرة اإلقامة فيها، ونشر

  .les mutuellesحول المعطيات الصحية، وتجميع شركات التضامن 

كما أن لشيخوخة السكان الناشطين اقتصادياً انعكاسات على معدل البطالة، 
فضالً ). ٤جدول رقم (نسبياً تقدماً في السن مرتفع  نظراً ألن معدل العمال األكثر

عن ذلك، ستطرح نفسها مشكلة العمل بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم ما بـين             
 سنة بشكل متزايد الحدة، في حين أن نظام التقدم التدريجي لسن التقاعد ٦٤-٦٠

 سنة من العمر يجري تطبيقه، وترفض المنشآت رفع سن اإلحالة على ٦٥حتى 
  .٢٠٠٤منها في عام % ٩٠ سنة في ٦٠ يزال المعاش بشكل آلي، الذي ال

 

الشريحة 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٤  العمرية

٢٠٠٥ 
 )مارس/آذار(

  ١١,٦  ١٠,٩  ١١,١  ١٠,٤  ٥,٦   سنة٢٤-١٥
  ٦,٢  ٧,١  ٩,٧  ١٠,٤  ٧,٢   سنة٦٤-٦٠

  ٤,٩  ٤,٩  ٥,٥  ٤,٩  ٢,٨  مجموع

 Ministry of Health Labour and welfare, Labour Force Survey, 2005: المصدر
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في المستقبل، حتى لو بقي عدد المسنين العاطلين عن العمـل مرتفعـاً،         
فإن عدد الشباب العاطلين عن العمل سوف ينخفض نتيجة التطورات السكانية           

  .التي ستؤدي إلى ندرة اليد العاملة الشابة

هكذا سوف يكون من المستطاع تعديل زيادة األعباء االجتماعية المرتبطة 
لكن ذلك ال يعفي من اتخاذ إجراءات ناجعة للحض . بالبطالة في المرحلة األولى

  .على استخدام العمال األكثر تقدماً في السن لتجنب انزالق نفقات الميزانية باطراد
ميل األجيال المـستقبلية    يجب القيام أيضاً بإصالحات جذرية لتجنب تح      

فقد انتقل رصيد الميزانية اإلجمـالي      . الثقل الشديد لعبء تبديد األموال العامة     
لإلدارات المركزية والمحلية من وضع شبة متـوازن خـالل العـام المـالي            

، إلى عجز إجمالي يساوي ثمان نقاط من الناتج المحلي اإلجمالي فـي             ١٩٩٠
ي، قـد ال يكـون باإلمكـان تحريـر        وبدون إصالح مالي جذر   . ٢٠٠٣عام  

واردات مالية كافية الستقرار العجز ومحاولة االمتصاص التـدريجي للـدين           
من الناتج المحلي اإلجمالي، في حـين  % ١٧٠العام المتراكم إلى ما يقرب من   

  .أن النفقات المرتبطة بالشيخوخة في ازدياد

   اإلصالحات ومستقبل أزمنة الثراء– ٣
القومي للبحث السكاني واألمـن االجتمـاعي أن         عهدبينت إسقاطات الم  

ذ سياسة والدات ناشطة جداً قبل نهاية القرن، فليس باإلمكان       يفتن حتى في حال  
أعمارهم ستين سنة بدءاً مـن   تجنب النمو القوي لشريحة السكان الذين تتجاوز   

ة ، الشريحة التي تزامنت مع فترة ازدهار الوالدات االستثنائية غدا         ٢٠٠٧عام  
  .الحرب العالمية الثانية

وبما أنه ال يمكن تجنب شيخوخة السكان، فإن مـن المناسـب تعـديل              
الناشطين اقتصادياً التـي   العالقة بين السكان الناشطين اقتصادياً والمسنين غير 

 ٨ م -االقتصاد الياباني 
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؛ إذا لـم يتخـذ أي       ٢٠٢٥ -١٩٩٥ ما بين    ٢,١ إلى   ٥,١ سوف تنخفض من  
  .وهناك عدة سبل. إجراء

فهن يشكلن منجماً مهماً لليـد      . خدام النساء بشكل أفضل   أوالً، يمكن است  
% ٧٣,٤مقابـل   % ٤٨,٣العاملة، ألن معدل الناشطات منهن لم يكن سـوى          

ويتطلب استخدام هذا المنجم تأسيس رياض لألطفـال ودور         . بالنسبة للرجال 
رغـم أن   . حضانة، وتعديل ساعات العمل، وتحسين منظورات الحياة المهنية       

عي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة حقق تقدماً مهماً، فإنـه    اإلطار التشري 
  .المؤسساتي يتقدم على العقلية الذكورية والقصور

من الممكن تأخير سن اإلحالة على المعاش ثانية بعد أن أخره إصـالح             
لكن لكي يصبح هذا اإلجراء قابالً لتحمـل     .  سنة ٦٥ حتى   ٦٠ من   ١٩٩٤عام  

اً تعديل نظام الترقية واألجور حسب األقدميـة فـي          أعبائه المالية، يجب أيض   
فمنذ نهاية عقد التسعينيات يقوم عدد متزايـد مـن المنـشآت          . داخل المنشآت 

وال يبخس أرباب العمـل قيمـة       . الكبرى باختيار نظام الترقية حسب الجدارة     
هكذا فإن االنتقال مـن     . غياب الباعث لدى اليد العاملة متوسطة السن       مخاطر
الترقيـة  " إلى نظام   " الستخدام مدى الحياة وحياة مهنية حسب األقدمية      ا"نظام  

  .سيأخذ بعض الوقت" حسب الجدارة والترقية حسب الحركية

، سينخفض عدد الـسكان الناشـطين       ٢٠١٠ -٢٠٠٠في الفترة ما بين     
، ١٩٩١ مليون، لكن تـصاعد البطالـة المـسجلة منـذ       ٤,٧اقتصادياً بمقدار   

ارتفـع  (نتاج، السيما في القطاعات كثيفة اليد العاملـة         وتسريع نقل مواقع اإل   
 حتـى   ١٩٩٤في عـام    % ٨تغيير مواقع اإلنتاج الصناعي بمعدل يقرب من        

، واللجوء إلـى مـنهج اسـتخدام اإلنـسان اآللـي         )٢٠٠٣في عام   % ١٥,٥
robotisationبعداً  يؤجل شبح شح اليد العاملة إلى مستقبل أكثر.  
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لقطاع العـام اليابـاني سـيرورة إصـالح          منذ عشرين عاماً، أطلق ا    
المؤسسات التدريجي في مستوى الحماية االجتماعية، وسوق العمل والمساواة         

ومنذ عهد قريـب،    . بين الرجال والنساء، ما يؤكد استباقه لسيرورة الشيخوخة       
أصبح احد محاور سياسته هو إشعار السكان والمؤسسات بهذا الرهان العظـيم    

تحدي الشيخوخة الـسريعة تـصميم منتجـات         أثار. رينللقرن الواحد والعش  
هكذا فإن عبء الشيخوخة    .  تلك المخصصة لسوق العمر الثالث     اجديدة، السيم 

  .في طريقه إلى التحول إلى ديناميكية التجديد واالستهالك
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  الفصل الثامن
  

 
  

ن الضغوط من داخـل المنـشآت       يخضع النظام اإلنتاجي الياباني إلى العديد م      
والواقع أن صعود قطاع الخدمات في النـاتج المحلـي اإلجمـالي            . كما من خارجها  

واالستخدام ونقل مواقع الوحدات اإلنتاجية، أمور طرحت على بساط البحـث ثانيـة             
المكانة المركزية التي يشغلها اإلنتاج الصناعي في الـسياسات االقتـصادية المطبقـة        

 إضافة إلى ذلك، أصبحت سيرورة العولمة وراء حركـة التحريـر   .منذ عصر ميجي  
  .المتزايدة باطراد، وما أدت إليه من تراجع دور الدولة في االقتصاد

هكذا شهدت  . وبشكل مواز لهذه التبدالت، تغير توازن المنشآت الداخلي       
طرائق إدارة اإلنتاج بعض التعديالت، وأصبحت عالقات والء العمال للمنشأة          

ويبـدو أن   . وج تطورها، السيما تحت ضغط أزمة بداية عقد التسعينيات        في أ 
  . نموذجاً صناعياً جديداً أصبح قيد التكوين

  إعادة تعريف الدائرة الصناعية -١
 القطاع الـصناعي اليابـاني      نلَ، عقْ ١٩٧٣بعد الصدمة البترولية لعام     

 هيكلتهـا باتجـاه   داع، وأ...)تحديد، ألمنيوم، بتروكيماويا(صناعاته القاعدية   
صـناعات التجميـع مثــل صـناعة الـسيارات، واآلالت، وااللكترونيــات     

وترافق هذا التغيير في الجهاز اإلنتاجي وما نشطه مـن إدخـال            . الجماهيرية
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االبتكار االلكتروني ألشباه الموصالت، مع أرباح سريعة في اإلنتاج، خاصـة        
حتـى أن  . لمنتجات الكيماويةفي قطاعات المنتجات االلكترونية والكهربائية وا     

وخالل عقـد   . القطاعات التقليدية من تعدين ومنسوجات سجلت تقدماً ملحوظاً       
الثمانينيات، اتخذت إجراءات عقلنة، إال أنه لم يحصل إعادة توجيه مهم للجهاز      

لم تتمكن القطاعات   . اإلنتاجي، وال ابتكار يسمح بمنح حيوية للجهاز الصناعي       
منسوجات وصناعات غذائية زراعية من زيادة إتقانها بما الناضجة من تعدين و  

  ).١جدول رقم (فيه الكفاية لتجنب تسجيل انخفاض في اإلنتاجية 
تواصل انحدار القطاع الصناعي، الذي سـبق أن بـدأ خـالل عقـد               

من الناتج المحلي اإلجمالي مـا      % ٢١,٦حتى  % ٢٣,٧الثمانينيات، ليهبط من    
  ). ٢جدول رقم  (٢٠٠١ -١٩٩٠بين 

فوفقاً إلحصائيات المحاسبة القومية، سـجلت جميـع فـروع القطـاع          
الصناعي الكبرى تراجعاً في حصتها في الناتج المحلي اإلجمـالي، باسـتثناء            

  اآلالت، والتجهيزات والمكونات الكهربائية 
 

 

 ١٩٩٢-١٩٨٠ ١٩٨٠-١٩٧٠  الصناعات

  ٠,٧-  ٣,٣  صناعات غذائية زراعية
  ١,٠-  ٥,٨  نسيج

  ٩,٤  ١٢,٩  منتجات كيماوية
  ٠,٨-  ٧,٣  صناعة الحديد الصلب القاعدي

  ٦,٠  ٢,٩  معادن مشغولة
  ٤,٥  ٧,٤  بناء ميكانيكي

  ١٠,١  ٢٦,٨  منتجات كهربائية والكترونية
  ٣,٧  ٥,٠  تجهيزات نقل

  ].٥٦ [١٩٩٥ظمة التعاون والتنمية االقتصادية، من: المصدر
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  ٢٠٠١ ١٩٩٠ 

  ١,٥  ٢,٥  ، غابات، صيد ومناجمةزراع
  ٠,٢  ٠,٣  مناجم

  ٢١,٦  ٢٣,٧  صناعي
  ٦,٥  ٩,١  ١ة صناعات خفيف

  ١٥,١  ١٤,٥  ٢صناعات خفيفة 
  ٦,٥  ١٠,١  بناء

  ٢,٨  ٢,٦  غاز ومياه ءكهربا
  ١٣,٣  ١٢,١  )جملة ومفرق(تجارة 

  ٦,٢  ٥,١  مالي، تأمين
  ١١,٧  ١١,٢  عقاري

  ٧,٠  ٦,٥  نقل، تخزين، اتصال
  ١٩,٠  ١٦,٦  خدمات

  ٨,٦  ٨,٠  خدمات عامة
  ١,٦  ١,٥  خدمات منظمات غي حكومية

  ١٠٠  ١٠٠  مجموع

ـات منجميـة غيـر معدنيـة، غذائيـة،              : صناعات خفيفة  -١ ورق، كُسب ومـشتقاته، منتج
  .مشروبات

كيماوية، بترول ومنتجات فحمية، معادن قاعدية، منتجات معدنية،      :  صناعات ثقيلة  -٢
  .آالت، آالت كهربائية وتجهيزات، تجهيزات نقل، آالت بلغة الدقة

  ERSI, National Accounts, 2004 (52): المصدر
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أيضاً أن حصة المنتجات المـصنعة التـي تقـع           ويظهر. وااللكترونية
اتقاناً من سيرورة اإلنتاج تآكلـت بـسرعة أقـل مـن        ضمن المراحل األكثر  
مستقبالً، حتى إن استعــادت الـصناعة المـصنوعة         . المنتجـات األخرى 

حيويتها بفضل ظهور منتجات جديدة، فإن قطاع الخدمات سيواصـل تقدمـه،    
 بعض النشاطات الخدمية الداخلة سابقاً في الـشركات والمحـسوبة فـي             ألن

، "الخـدمات "القطاع التجاري، ستعمل بالباطن خارجه، وستظهر إذن في باب          
  . وفضالً عن ذلك، زادت الطلبات الجديدة على الخدمات

من بين الصناعات المرقاة من قبل وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة          
نفصل قطاعان خدميان كبيـران همـا خـدمات المنـشأة        ، سي ٢٠٠٥في عام   
غير أن داخل قطاع الصناعة المصنعة، يفتح التقدم التقاني الطريق          . والصحة

  ). ٣جدول رقم ( أمام تطور منتجات جديدة

 

 

  ٢٠٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٣  
  د.ن  ١٠٧  ٧٦/٤  خدمات المنشأة

 د.ن ٧٥ ٢ /٥٦  الصحة

  د.ن  ٧٨,٣  ٥١,٦/٢  البيئة، الطاقة
  د.ن  ١٨,٠  ١٠,٠  الكترونيات الديجتال الجماهيرية

  ٦,٢/١  ١,٨  ٥,٠ Robotاإلنسان اآللي 
  ٨  ١  سوق غير متوفرة  بطاريات المحروقات

  غير متوفر: د.ن
 .٢٠٠٤) ٤، ٢٠٠١) ٣؛ ٢٠٠٢) ٢؛ ٢٠٢٥) ١

  .METI, Key Points, FY 2005, Economic and Industrial Policy: المصدر
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أوالً، زوال خصوصية . وسينجم عن صعود قطاع الخدمات نتائج عديدة     
الحفاظ على قلب صناعي قوي، تقاسمته حتى الثمانينيات اليابان وألمانيا داخل           

ي القيمة المـضافة   ثانياً، إن كانت حصة الخدمات ف     . البلدان الصناعية الكبرى  
علـى التـوالي   (ال تزال أقل من تلك المشاهدة في الواليات المتحدة أو فرنسا         

تقدماً وتؤدي إلـى     ، فهي تحرز  )١٩٩٩في عام   % ٧٢و% ٧٢,٢،  % ٦٢,٢
الدولة، المهم خصوصاً في     وتستدعي إعادة تحديد دور   . انقالبات بنيوية عميقة  

  .بناء النسيج اإلنتاجي وبث الحيوية فيه

  "Maître des horologesسيدة األزمان "تراجع دور الدولة  – ٢
منذ عصر ميجي، قامت الدولة بدور مركزي في النموذج الياباني         

فقد كان دورها نشطاً خصوصاً . بالنسبة لتوجيه االقتصاد في األمد البعيد
في السياسة الصناعية حتى تطور الموجة الليبرالية في التحريـر منـذ            

  .الثمانينيات

نجم تراجع دور الدولة لصالح قوى السوق عن مالحظة أن التنظيمـات      
المتراكمة منذ عهد إعادة األعمار، أسهمت في كبح المنافـسة، وفـي جعـل              
أسعار منتجات األرخبيل الياباني أعلى من أسعارها فـي البلـدان الـصناعية        

" المـصانع "المنتجات في  فبحسب االستقصاءات العالمية حول أسعار   . األخرى
مقارنة مـع  % ١٤المنتجات اليابانية أعلى بمعدل     ، كان أسعار  ١٩٩٤في عام   

وفي قطاع التوزيع، تزيد أسـعار      . مقارنة مع ألمانيا  % ٣الواليات المتحدة، و  
إضـافة إلـى    . عن األسعار السائدة في الواليات المتحدة     % ٥٠اليابان بمعدل   

 المجـددة الواعـدة   ذلك، أكدت أزمة بداية التسعينيات ضرورة تخليص القوى      
  .بالنشاطات والوظائف من العوائق التنظيمية
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 النـسيج   ةباستمرار كان دور الدولة اليابانية أهم في وظيفة هيكل        
السيما بوساطة التوصيات اإلدارية، من ذلك الدور      والصناعي الياباني،   

والواقع، تعد االقتطاعات اإللزامية    . الذي يمنحها إياه وزنها االقتصادي    
يابان متواضعة مقارنة مع اقتطاعات الكثير من البلدان األخـرى          في ال 

  ).٤جدول رقم (

 

 

  ٢٠٠١  ١٩٩٣  ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠  
  اليابان
  ١٨,٠  ١٩,٣ ٢٢,٢ ١٩,٣ ١٨,٠  ضرائب

  ٩,٣  ٩,٨  ٩,١  ٨,٤  ٧,٠  تكافل اجتماعي
  ٢٧,٣  ٢٩,١  ٣١,٣  ٢٧,٧  ٢٥,٤  مجموع

  المملكة المتحدة
  ٣١,٢  ٢٧,٦ ٣٠,٢ ٣١,٢ ٢٩,٤  ضرائب

  ٦,١  ٦,٠  ٦,٢  ٦,٨  ٥,٨  تكافل اجتماعي
  ٣٧,٣  ٣٣,٦  ٣٦,٤  ٣٨,٠  ٣٥,٢  مجموع
  فرنسا
  ٢٩,٧  ٢٤,٣ ٢٤,٤ ٢٥,٢ ٢٣,٩  ضرائب

  ١٩,٦  ١٥,٣  ١٩,٣  ١٩,٣  ١٧,٨  تكافل اجتماعي
  (*)٤٣,٩  (*)٤٥,٠  ٤٣,٧  ٤٤,٥  ٤١,٧  مجموع
  ألمانيا
  ٢٣,٢  ٢٣,٩ ٢٢,٩ ٢٤,٢ ٢٥,١  ضرائب
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  ١٣,٦  ١٥,١  ١٣,٧  ١٣,٩  ١٣,١  تكافل اجتماعي
  ٣٦,٨  ٣٩,٠  ٣٦,٦  ٣٨,١  ٣٨,٢  مجموع

  الواليات المتحدة
  ٢٢,٢  ٢١,٠ ٢٠,٨ ٢٠,٣ ٢١,٦  ضرائب

  ٦,٧  ٨,٧  ٨,٧  ٨,٤  ٧,٧  تكافل اجتماعي
  ٢٨,٩  ٢٩,٧  ٢٩,٥  ٢٨,٧  ٢٩,٣  مجموع

   المعرب- الجدول هكذا وردت في(*) 
 OCDE, Statistiques des recettes publiques 1965 - 2002, Paris, 2003: المصدر

  

حتى بداية عقد الثمانينيات، كانت المنشآت اليابانيـة الكبـرى تغطـي            
النقل بالسكك الحديدية، مع الخطوط الحديدية الوطنيـة        : قطاعات ضيقة نسبياً  

كية والالسلكية مع الهاتف والتلغراف الياباني      ، االتصاالت السل  )JNR(اليابانية  
)NTT(   والنقل الجوي الدولي مع الخطوط الجوية الياباني ة ،) JLA)  وقطـاع ،

  . التبغ والملح مع إدارة التبغ والملح

، على اثر توصيات اللجنـة المؤقتـة لإلصـالح          ١٩٨٢بدءاً من عام    
ـ . اإلداري، طبق برنامج خصخصة منشآت القطاع العام       ت أول منـشأة    وكان

، هي الخطوط الحديدية الوطنية اليابانية، بعـد     ١٩٨٣طالتها الخصخصة، منذ    
، والشركة  )١٩٨٧(ثم جاء دور إدارة التبغ والملح       . تقسيمها إلى ست شركات   

نفذت الخصخصة  ). ١٩٨٧(الهاتف والتلغراف الياباني    / الوطنية لالتصاالت   
 ال تزال تسيطر علـى      ١٩٩٩م  بالتدريج المريح بحيث أن الدولة كانت في عا       

أربع شـركات خرجـت مـن     من شركة الشركات المالية التي تدير  % ٦٥ر٥
  .رحم شركة الهاتف والتلغراف الياباني
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 السـيما منـذ عقـد     و،  )•(أعقبت حركة الخصخصة، مرحلة التحريـر     
                                                             

  : الحقول الرئيسة لمشاريع التحرير)•(
  :نظام التوزيع ودخول السوق) ١

  ).تخفيف، ثم مراجعة( قانون فتح المخازن الكبرى -
  .ات التجميلية بالمفرق إلغاء الرقابة على أسعار مبيعات المنتج-
  . امتيازات أو تراخيص بيع المشروبات الروحية بالمفرق-
  . معايير نظام بيع التبغ والملح-
  ).مجاراة المعايير العالمية( توافق المعايير-

  :االتصاالت السلكية) ٢
قبـول شـركة التليفـون    ). ١مستثمرين طراز (  شفافية إجراءات ترخيص الدخول  -

  .نية بفتح شبكتها أمام المستثمرين اآلخرين مقابل جعالة ماليةوالتلغراف اليابا
  :مال، قراطيس مالية وتأمين) ٣

تليـين القـانون   . إلى إدارة صناديق التقاعد) منشآت قومية أو أجنبية ( دخول أوسع    -
الخاص بالعمليات العابرة للحدود والعمليات المتعلقة بإصـدار سـندات مظهـرة            

  ).تداول، سندات محررة بعمليتينسندات قابلة لل(باألصول 
  . تحريرا لعموالت على األسهم ومكافآت التأمين على غير الحياة-

  :نظام التفتيش والتجريب والكفاءة) ٤
  . تقلص حقل التطبيق-

  :النقل) ٥
  . إلغاء لوائح الدخول ونظام الترخيص بخصوص تعرفات النقل-

  :الطاقة) ٦
. تحرير استيراد المنتجات البترولية. طات الوقودتلطيف التعليمات المتعلقة ببناء مح     -

السماح لشركات الكهرباء بشراء الكهرباء من مصادر خارجية في حين أنها تنتج            
انفتاح سوق مبيعات الغاز والكهربـاء      . الكهرباء وتوزعها شبه كلياً في األرخبيل     

  .على مضاربين جدد
  :منتجات زراعية) ٧

  .جات الزراعية وإلغاء الرقابة الحكومية على سعر الغازتعديل نظام تحديد أسعار المنت -
  :النشاطات الجديدة) ٨

  . تأجير، بيع سيارات-
  :سكن وأراض) ٩

 تليين التنظيمات الخاصة بطرائق ومواد البناء، والعالقة بين المساحة التـي يجـب      -
  . zonageبناءها، ومساحة األرض والتنطيق

  :أخرى) ١٠
  ).رائز محلي لبعض التحريرات( البنيوي  طرح مناطق خاصة لإلصالح-
 ).قيد التنفيذ( خصخصة الشركات العامة للطرق السريعة ومختلف خدمات البريد -
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والواقع أن  . اهتمت هذه السياسة في المقام األول بتشجيع المنافسة       . التسعينيات
ن عاماً، لم تعد صعوبة الوصول إلى السوق اليابانيـة تكمـن فـي          منذ عشري 

 الحواجز التجارية الجمركية أو الحصص، ولكـن بـاألحرى فـي الحـواجز       
الالتعرفية مثل العالقات الخاصة القائمة بين الموردين والزبائن من الكيريتسو          
نفسه، وانغالق نظام التوزيع أو تحديـد األسـعار علـى أسـاس االتفاقـات          

  .حتكارية بين الشركات اليابانيةاال

لهذا السبب عززت سلطات لجنة مراقبة الممارسـات التجاريـة لكـي            
وأخـضع القـانون الخـاص      . يصبح قانون حظر االحتكار أفضل احترامـاً      

، ١٩٧٤، الصادر في عـام  )٢م١٥٠٠ما تزيد مساحتها عن (بالمخازن الكبرى  
ـ     والرامي إلى حماية صغار    رخيص فـتح المخـازن     تجار المفرق، أخضع ت

وقد عدل هذا القانون للمرة األولى فـي        . الكبرى إلى إجراءات طويلة ومعقدة    
بـدءاً  (الحد من مساحة المخزن الخاضع للترخيص       :  في اتجاهين  ١٩٧٩عام  
. ، وال محلية منح قرار فتح المخازن الكبرى في المنطقة المعنية          )٢ م ٥٠٠من  

ثم بدءاً  . هلة الرد على طلبات الترخيص    وفي بداية عقد التسعينيات، قُصرت م     
، خففت اإلجراءات بفضل إلغاء الترخيص األولي، واقتصارها       ١٩٩٢من عام   

-١٩٨٢ما بـين  . على جلستي استماع أمام المجلس للمرشح لفتح مخزن كبير       
، تضاعف ست مرات عدد المخازن الكبرى التي تتراوح مساحتها مـا            ١٩٩٤

دد طلبات فتح المخـازن الكبيـرة فـي    كما تضاعف ع  . ٢م٣٠٠٠ -٥٠٠بين  
وسمحت تحريرات متعاقبة بزيادة المدة القانونية لفتح       . طوكيو والمدن الكبرى  

، حل القـانون الجديـد الخـاص        ٢٠٠٠يونيو  / وفي شهر حزيران  . المخازن
وشجع على تعايش متاجر صغار تجار      . ١٩٧٤بالمخازن الكبرى محل قانون     

رجم تنفيذه بتسريع انغراس منشآت التوزيـع       وقد ت . المفرق والمخازن الكبرى  
  .األجنبية في سلسلة متزايدة من القطاعات
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فضالً عن ذلك، في البداية حققت مبيعات مخازن الحـسم تقـدماً قويـاً     
فـي قطـاع األجهـزة االلكترونيـة       ) ١٩٩٤-١٩٩٢سنوياً ما بـين     % ١٠(

 اعتمد تطور مخـازن الحـسم التـي تـسوق ماركـات           . والمالبس الرجالية 
الموزعين، المصنوعة غالباً بالباطن في جنوب شرقي آسـيا، علـى تغييـر             

فقد تخلـى هـؤالء عـن       . جذري في سلوك المستهلكين اليابانيين منذ األزمة      
الخيار الحصري للماركات اليابانية أو العالمات التجارية العالميـة ومنحـوا           

مخـازن واجـه   غير أن هذا الطراز من ال، " سعر-نوعية "أهمية أكبر للعالقة  
  .مشكالت الهوامش غير الكافية والمنافسة المفرطة

كما اهتم التحرير أيضاً بانفتاح السوق لتخفيف العقبات أمام االسـتيراد،       
وحرض على شراء منتجات أجنبيـة بتوافـق المواصـفات اليابانيـة مـع              
المواصفات الدولية، وبسياسة ضريبية مالئمـة والوصـول إلـى القـروض        

طبق النسق نفسه من إجراءات التحريض في حالـة اسـتثمارات          و. التفضيلية
وحقق التحرير تقدماً في القطـاع المـالي، فقـد         . الشركات األجنبية المباشرة  

أصبح بإمكان المصارف وبيوت الـسندات، مـن اآلن فـصاعداً، ممارسـة             
كما بدأ االنفتاح التدريجي    . النشاطات المصرفية والسمسرة بوساطة فروع لها     

فضالُ عن ذلك، رغم أن     . لتأمين وصناديق المعاشات للفاعلين األجانب    لسوق ا 
اليابان من الموقعين على اتفاقات منظمة التجارة العالمية الخاصة باألسـواق            

، فـإن انفتـاح هـذه    ١٩٩٦العامة التي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في عـام         
 المرجعية ، بسبب كبحه بإجراءات   ٢٠٠٢األسواق كان ال يزال بسيطاً في عام        

  .المسبقة بالنسبة للموردين األجانب
فبالنـسبة  . أخيراً، ألغيت بالتدريج لوائح تثبيت األسعار في قطاع النقل        

فبراير / للنقل الجوي من القطاع الخاص، قطعت مرحلة مهمة في شهر شباط            
 بنظام آخر أكثـر     ي، باستبدال نظام رخص استثمار النقل الجوي القاس       ٢٠٠٠
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 تعرفات النقل الجوي لم تعد خاضعة لنظام الموافقة الحكوميـة،        كما أن . ليونة
  . وإنما لنظام اإلعالم المسبق

رغم أن التحرير استنفد جهوداً مهمة من اإلدارة اليابانية العامة خالل ما         
يزيد عن عشرين عاماً، فإن ما تحقق من تقدم يعد بطيء جداً، ألن كل وزارة               

سياسيين كانوا على وعي بخطر تفتت التماسك تخشى أن تفقد سلطتها، كما أن ال
ومع ذلك فـإن مـا تحقـق مـن     . االجتماعي الذي قد يثيره تحرير بالغ القوة    

  .إصالحات تنظيمية غطت ميادين عديدة وغيرت المشهد االقتصادي الياباني

أجبرت الموجة الليبرالية العميقة والمفاجئة التي طالت الصناعة والمال،         
فقد أصبح من الصعب عليهـا بـاطراد فـرض          .  دورها الدولة على مراجعة  

توجيهاتها بعيدة المدى على منشآت تعاني، في المدى القـصير نـسبياً، مـن              
والواقع أن سالح سد منفذ الوصـول إلـى التمـويالت      . ضغوط مالية عالمية  

المالية الذي كانت تستخدمه في السابق لتعديل إستراتيجية شركة ما في االتجاه            
 . نجاعته ما أن تصبح المنشأة مستقلة مالياًالمراد فقد

أمام ما وجه لها مـن نقـد الذع بـسبب تواطئهـا مـع الـصناعيين              
والسياسيين على حساب المستهلكين اليابانيين، توجب علـى وزارة الـصناعة        

فبدالً من تركيز جهودهـا علـى دعـم      . والتجارة الدولية تعديل إستراتيجياتها   
ومـع  . اخلي، انغمست في تـشجيع الـواردات      الصادرات وحماية السوق الد   

. ذلك، فقد استمرت في دعم الصناعيين، لكن على أرض أخرى، فـي آسـيا             
واتخذ هذا الدعم صورة دعم لوجيستي ووضع المعلومات المتـوافرة تحـت            

. كما حاولت القيام بدور أكثر حيوية في دعم الصناعات المـستقبلية      . تصرفهم
القتصاد والتجارة والـصناعة منـذ اإلصـالح    وبعد تغيير اسمها إلى وزارة ا   

دريئـة القطاعـات     ، ركزت هذه الوزارة عملها على     ٢٠٠١اإلداري في عام    
تقانات جديدة للمعلوماتية واالتصاالت واإلنسان اآللـي،       (القابلة لتطوير قوي    
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ولتـسهيل  ...). تجهيزات جديدة، أدوية صحية، إعادة تصنيع الفضالت، البيئة       
 منشآت، واتخـذت    -ات بقوة، شجعت مشاريع البحث البين     صعود هذه القطاع  

وقد أدت هذه المشاريع إلى تأسيس عدد كبيـر مـن        . تدابير ضريبية تشجيعية  
وإن كانت وزارة الصناعة والتجارة الدوليـة       . المنشآت الصغيرة والمتوسطة  

ألمد طويل قريبة من المنشآت الكبـرى، فـإن وزارة االقتـصاد والتجـارة              
ت عناية خاصة للمنشآت الـصغيرة والمتوسـطة التـي كـان            والصناعة أول 

، ال يزال أمـراً صـعباُ،   ٢٠٠٤الوصول إلى القروض بالنسبة إليها، في عام       
أمـام التعزيـز    . رغم تصحيح النظام المصرفي والظرف االقتصادي الجيـد       

المنتظر للدور الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يبـدو أن المجمعـات           
  .  قسماً من ترابطهاالكبرى قد تفقد

   هندسة الكيريتسو في خطر-٣
، وما تبعه مـن تبنـي   ١٩٤٥ مجمعات الزيباتسو القوية في عام  إن حل 

، وإنشاء لجنـة مراقبـة   ١٩٤٧أبريل  / قانون حظر االحتكار في شهر نيسان       
األعمال التجارية من قبل المحتل األمريكي، أمور لم تحول دون تأسيس، منـذ    

  . مجمعات صناعية ومالية وتجارية كبرى، الكيريتسوعقد الخمسينيات، 
كان من المستحيل بالنسبة للكيريتسو إعادة إنتاج بنية الزيباتسو العمودية          

، ألن هـذه األخيـرة كانـت       )holding(التي تسيطر عليها شركة الـشركات       
محظورة قانونياً بموجب المادة التاسعة من قانون حظر االحتكار لشهر كانون           

فقد أعيد تكوين تـرابط المجموعـات عـن طريـق           . ١٩٤٧ ديسمبر /األول  
من أصول  % ٥المشاركات المتقاطعة بين شركات المجموعة، المحددة بمعدل        

بالنـسبة لـشركات    % ١٠منشآت أخرى بالنسبة للشركات المالية، وبمعـدل        
باإلضافة إلى أن المشاركات المالية تعقد الروابط بفضل العالقات مـا   . التأمين

  . األشخاص، والعالقات طويلة األمد مابين الزبائن والموردين-بين
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. هما هيكلة أفقية وهيكلة عموديـة    تنتظم الكيريتسو وفق بنتين رئيسيتين    
وقد تكونت ست مجموعات    . تضم الكيريتسو األفقية شركات مختلفة النشاطات     

أربع منها أعادت رسـم الزيباتـسو القديمـة، وهـي           : كبرى من هذا النوع   
وتشكلت مجموعتـان حـول   .  تومو، وفويو-ي، وميتسوبيشي، وسومي  ميتسو

هذه المجموعات الـست الكبـرى،   .  كانجيو وفوجي  -المصارف هما دايتشي    
 األشخاص، ما   -التي يدخل في عالقات تبعية معها، بوساطة روابط مالية بين         

يقرب من نصف عدد الشركات اليابانية الكبرى، أسهمت، فـي نهايـة عقـد              
من التقويم الـسوقي لـسوق طوكيـو لـألوراق     % ١٠ات، بما يعدل   الثمانيني

% ٥من المبيعـات، و   % ١٧من األرباح الصافية، و   % ١٨المالية، وبما يعدل    
واستطاعت هذه المجموعات مواجهة المنافـسة      . من اليد العاملة في الشركات    

الخارجية بحصولها على تمويالت متميزة، بفضل مصرف المجموعة الرئيس         
كة التجارية، وتمتعها بشبكات توزيع أسيرة، وقـدرتها علـى تنفيـذ            أو الشر 

مشاريع طويلة األمد، وتشجيع مصرف المجموعة الذي يقوم بدور مدير منشأة         
  .أكثر من دور مساهم معني بالربحية المباشرة لرأس المال

آنية، رأت الكيريتسو العموديـة      مؤسسة بهدف تحقيق ربحية إنتاج أكثر     
، )تويوتـا، نيـسان   (الـسيارات   :  قطاعات التصدير الرائدة   النور خاصة في  
داخل ). حديد اليابان (، أو صناعة الحديد     )هيتاشي، ماتسوشيتا (واإللكترونيات  

الكيريتسو تصدر الشركة األم األوامر، وهي مرتبطـة، عبـر شـالل مـن              
العالقات بين الزبائن والموردين، مع شركات تعمل بالبـاطن مـن الدرجـة             

هذه األخيرة هي نفسها على عالقة مع شركات تعمل بالبـاطن مـن         و. األولى
 الشركات العاملة بالباطن مـن     يستفيد الموزعون أو  . الدرجتين الثانية والثالثة  

 واللوجيستي التي تمتلك مشاركات مالية فـي        دعم الشركة األم المالي والتقاني    
  .الشركات التابعة لها، في حين أن العكس غير مثبت

 ٩ م -االقتصاد الياباني 
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بخاصـة فـي مـستوى     حمى المضاربة، نشطت الكيريتسو   خالل فترة 
سـنوياً بالنـسبة    % ٢٦,٩(ت بحيوية من إصدار األسهم      حصد األموال، وزاد  

، لكن بقي قسم مهـم مـن هـذه    )١٩٩٠-١٩٨٥لمجموعة ميتسوبيشي ما بين  
ما يقرب من الثلث بالنـسبة لمجموعـة     (السندات بين أيدي شركاء المجموعة      

ج (انفجار فقاعات المضاربة بخزائن    لتسعينيات، أضر وفي عقد ا  ). ميتسوبيشي
ومع جمود االقتصاد، ونزوع قيمة الين إلى الزيادة مقابـل          . المنشآت) خزينة

. ونجم عن هذه األزمة ظاهرتين    . الدوالر، انهارت أرباح المجموعات الكبرى    
ومـن جهـة    . فمن جهة، بيع قسم من المشاركات المتقاطعة لهذه المجموعات        

وجاءت هاتـان   . فتح توريد بعض المجموعات أمام موردين أجانب      أخرى، ان 
لكن يمكن للمرء أن يتساءل عمـا      . الظاهرتان لتدعم أطروحة تفسخ الكيريتسو    

  .حصل في الواقع

بينت لجنة مراقبة األعمال التجارية اليابانية أن متوسط معدل المشاركات 
 -سوبيشي، سـومي  ميتسوي، ميت (المتقاطعة داخل مجموعات الكيريتسو الست      

انخفض من حد أعلـى هـو       )  كانجيو -موتو، فويو، سانوا، مصرف دايتشي    
 أن هذا االنخفاض رغي. ٢٠٠٠في عام % ٢٠,٠٥ إلى ١٩٨١في عام % ٢٥,٥

. أضعف بكثير من ذاك المالحظ في حالة المشاركات المتقاطعة بين المجموعات
سانية والعالقات التجارية وبشكل أكثر عمومية، إن بقيت الروابط الرأسمالية واإلن

غير أن . مهمة، فإنها أضحت أقل وثوقاً عما كانت عليه في بداية عقد الثمانينيات
استقصاءات أجرتها لجنة مراقبة األعمال التجاريـة بينـت تغلـب رؤيتـين             

من جهة تعزز الـروابط     : متعارضتين بالنسبة للمستقبل حسب نمط الكيريتسو     
ميتسوي، (يتسو الوليدة من رحم الزيباتسو القديمة داخل المجموعة بالنسبة للكير  

، ومن جهة أخرى، ضعف هذه الروابط بالنـسبة         ) تومو -ميتسوبيشي، سومي 
  .للكيريتسو األخرى المهيكلة حول مصرف



 

  - ١٣١ -

وإن بدا أن الكيريتسو األفقية تحافظ على تماسك قوي بما فيه الكفايـة،             
 األزمة التي عانى منهـا      فإن الكيريتسو العمودية أصبحت أكثر هشاشة نتيجة      

هكذا في قطاع السيارات، فتحت شـركتا     . االقتصاد الياباني وسيرورة العولمة   
 نيسان وتويوتا، مثالُ، شبكاتهما أمـام الـشركات األوروبيـة واألمريكيـة أو        

وفـي حـين أن     . اآلسيوية العاملة بالباطن على حساب مورديهما المعتـادين       
إلى الحفاظ على الشركات العاملة بالباطن      الشركة األم لمجموعة تويوتا سعت      

معها بتحريضها على إعادة هيكلة نفسها، وخاصة عن طريق االندماج، فـإن            
 ماليـة مهمـة، قطعـت     مجموعة نيسان، التي توجب عليها مواجهة خـسائر       

وفي قطـاع   . عالقاتها مع ما يقرب من نصف الشركات العاملة بالباطن معها         
، رأت مخاطرات مشتركة النور بين شـركات        ١٩٩٢اإللكترونيات، منذ عام    

وشركات كورية أو تايوانية، ودلت على انفتـاح        ) هيتاشي، ماتسوشيتا (يابانية  
مجموعات يابانية ليس فقط على رأس المال األجنبي، بل أيضاً على مـشاريع       

وأدى ضعف الروابط بين الـشركة األم والـشركات العاملـة        . بحث مشتركة 
العديـد مـن     فقد أشـار  . هرة بالنسبة للنسيج الصناعي   بالباطن إلى نتائج ظا   

الدراسات حول تطور نظام العمل بالباطن الياباني إلى أن نقل مواقـع اآللـة            
اإلنتاجية سمح للشركات العاملة بالباطن من الدرجة األولى، السيما في قطـاع   
السيارات، أن تصبح أكثر استقاللية عن شركة المجموعة األم، وإلى الحصول           

وأن مـا اكتـسبته     . األجنبية لى طلبات من المجموعات المنافسة الوطنية أو      ع
الشركات العاملة بالباطن من تقانة، سمح لها بهدم عالقات التبعية التي كانـت            

أمـا بالنـسبة    . تربطها في الماضي بالشركات الكبرى المـصدرة لألوامـر        
أللـين، وصـغيرة    للشركات العاملة بالباطن من الدرجة الثالثة أو الرابعـة، ا         

الحجم ومتعددة النشاطات، فبإمكانها التكيف بالتوسع باتجاه الزبون أو الزبـائن   
أما الشركات العاملة بالباطن من الدرجة الثانية، فهي الشركات         . األكثر حيوية 

فبما أنها أكثر تخصصاً، وأكثر هشاشة ماليـاً        . األكثر معاناة من هذه التقلبات    
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باطن من الدرجة األولى، فإنهـا غيـر قـادرة علـى     من الشركات العاملة بال   
التنافس مع منافسة الموردين المحليين الذين يوردون لمن يمـنحهم الطلبـات            

فهي غالباً ما تكون مرغمة علـى تغييـر   . عندما يغير هذا المانح موقع إنتاجه    
باإلضافة إلى انفتاح الكيريتسو العموديـة علـى الخـارج    . نشاطها أو الزوال 

قسم من ترابطها، تتعدل أنماط اإلدارة الداخلية للمنشآت تحت ضـغط           وفقدان  
  .ضرورات الربحية الجديدة

   الطرائق الجديدة إلدارة الشركات– ٤
قادت فترة األزمة وسيرورة عولمة اإلنتاج، واالنفتاح المـالي مـدراء           

ف الشركات اليابانية الكبرى تدريجياً إلى تعديل مقاربتهم المنهجية لألسواق بهد      
فمن خالل سعيها لكسب . تعظيم مبيعاتهم لكي يدمجوا بشكل أفضل منظور الربح

حصص في السوق بأي ثمن، طورت الشركات، السيما في قطاع الـسيارات،     
ومع ذلك، انتهى . بشكل مبالغ فيه منتجات متنوعة على حساب هوامش أرباحها

ء المـستهلك،  اإلفراط في تنوع المنتجات والخيارات المطروحة إلى عدم إغرا       
ونتج عن هذا اإلفراط كلف ثابتة مهمة جداّ عنـدما زالـت غبطـة فقاعـات          

كما تزامن البحث عن زيادة أرباح المنشأة مع إرادة المدراء زيادة           . المضاربة
والواقـع أن الكلفـة   . ةأموال المنشأة رغبة في االستقرار، ولمجرد حسبة مالي       

ستراتيجية سها كانت مشجعة تماماً المنشآت نفالنسبية للقرض المصرفي وأموال ال
بعد ذلك، اتجه الفرق بين كلفة . االستدانة حتى النصف األول من عقد الثمانينيات

، والكلفة الحقيقية للدين )النمو الحقيقي المنتظر للمنشأة+ الربح (األموال الخاصة 
حو ، اتجه ن)نسبة الضريبة على الشركات+ التضخم + معدالت الفائدة االسمية (

أثـر  : "وحكم على اإلستراتيجية المالية   . ١٩٩٣االنخفاض، ثم التالقي في عام      
التي دفعت  ) تحسين أرباح رؤوس األموال الخاصة بفضل االستدانة      "(الرافعة  

  .الشركات إلى المبالغة في االستدانة، حكم عليها بالزوال
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اتها، منذ عقد الخمسينيات، سعت المنشآت اليابانية إلى تميز نوعية منتج         
بإدخال الطرائق اإلحصائية والتنظيمية المتعلقة برقابة النوعية، خاصة طرائق         

ويكون ذلك  . فقد ركزت على الحافز لدى الرجال     . األمريكيين ديمنغ وجوران  
بالنقل المنتظم للعمال فاتري الهمة نتيجة رتابة المهمات المرتبطـة باإلنتـاج            

واقترنـت  .  وحدة إنتاجيـة أخـرى   الكمي الموكلة إليهم من وحدة إنتاجية إلى      
تـدريب فـي    (سياسة دوران العمال هذه بجهود مهمة التدريب داخل المنشأة          

كما أعيد التفكير في    ). الورشة، وفي مراكز مختصة داخل الشركة أو خارجها       
العمل على خط اإلنتاج نفسه لتجنب اإلفراط في تجزئة المهمـات، وتـشجيع             

فشركة تويوتا الرائدة فـي     . درات الفردية روح الجماعة وتطوير قدرات المبا    
التـي  " صناديق األفكـار  "طرائق إدارة النوعية وإدارة اإلنتاج، أدخلت بنجاح        

وقد سمحت هذه الصناديق في زيـادة اإلنتاجيـة،      . يغذيها جميع عمال المنشأة   
 السيما بفضل اقتراحات العمال الخاصة بإدخال تحـسينات علـى اآلالت أو            

  .لة اإلنتاجيةبتنظيمهم داخل اآل
سعت المنشآت إلى إنتاج منتجات ترضي المـستهلكين رضـاء تامـاً             

ويجري "). رقابة النوعية الكاملة"مفهوم (وتطويرها بفضل سيرورة تحسين دائم 
 ١٠ إلى ٥من "النوعية  تضم دوائر ". النوعية دوائر"تنفيذ هذا المفهوم بوساطة     

. إلى المكتب نفسه   ة نفسها أو  إطارات ينتمون إلى الورش    عمال، مستخدمون أو  
دخلت هذه الدوائر إلى شركة تويوتا خالل عقد الخمسينيات، وسمحت بخلـق            
منافسة بين الورشات، وتعزير روح الشركة، وخفض عدد األخطاء المقترفـة          

وسارت سيراً حسناً بعد فتـرة تـرويض        . في مواقع اإلنتاج، ونشر المعارف    
ل بالتناوب بدالُ مـن رئـيس عمـال         طويلة، عندما كُلف في تنشيطها مسؤو     

إجماالً، تجتمع دوائر النوعية مرة واحدة إلى مرتين شهرياً، وغالبـاً           . الورشة
% ٣٠في ما يقرب من     . بالتناوب وبال انقطاع، وخارج أوقات العمل الرسمي      

من الحاالت يكون نشاطها مجانياً، لكن التقارير الصادرة عنها تحظى بمكافآت           
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زد على ذلك، أن التدريب المكتسب      .  على المشاركين فيها   وتضفي قيمة كبيرة  
تقانات إحصائية لمعالجة المشكالت، ديناميـة المجموعـة،   (داخل هذه الدوائر   

له فائدة  ...) تقانات شفاهية وكتابية لتقديم التقارير، مفاهيم النظريات التطبيقية       
" كانبان"ا طريقة خالل الستينيات، أدخلت شركة تويوت. آنية في المهمات اليومية

خفض مخزون القطع إلى الحد األدنى، (في الوقت المناسب التي تقوم على مبدأ 
على كل صنف من القطع تبين ) كانبان(توضع بطاقة ). وتجنب انقطاع التوريد
اإلنتاج بالتكيف في " مطلع"تسمح هذه الطريقة لورشات . عددها وتاريخ صنعها  

كما أن نظام كانبان يقـوم      . اإلنتاج" هايةن"الزمن الحقيقي مع حاجات ورشات      
أيضاً على تزويد منتظم لخط اإلنتاج بحل سريع لمشكالت األعطال، ويجنـب          

ويؤدي . انقطاع المخزون ويؤدي إلى أقصى استبعاد إلنتاج قطع مشوبة بالعيب
صفر عطل، صفر عيب، صـفر  ": الخمسة األصفار"هذا التمسك بالنوعية إلى    
لكن لطريقـة إدارة التـدفق فـي الوقـت      . فر ورق مهلة، صفر مخزون، ص   

 حدودها، خاصة في سياق وطني مضطرب أو في الفـروع فـي             )•(المناسب
فضالً عن ذلـك،  . الخارج، لهذا السبب جرى تلينها بفضل مخزون أقل صغراً    

 - المرتبط بعدم كفاية األعداد  -إن رفع مستوى شهادات العمال وإنهاك الكوادر      
 ى عدم محورة تنظيمها بشكل أساسي على خصائص اإلنتاجقادا شركة تويوتا إل

 performance production،  وإنما بالتمركز على كادر عمل يمنح قيمة للفـرد 
  .ويشجع العمل في فريق

في مستوى إدارة الموارد البشرية، يالحظ أيضاً ابتعاد المنشآت الكبرى          
رباب العمل أم مـن  عن مثل االستخدام مدى الحياة سواء أكان ذلك من جانب أ  

يعني هذا النظام منح األولوية للقدم في السلم الـوظيفي         . جانب العمال الشباب  
بالمقابـل يلتـزم    . المراتبي وفي زيادة الرواتب، وفي برامج تدريب العاملين       

                                                             

)•(  "gestion en flux tendus " يقوم عليه تنظيم اإلنتاج، ويقضي بعدم " ياباني األصل" مبدأ
  المعرب  . بعده بكثيرتسليم المنتجات إلى المرسلة إليه قبل الموعد المحدد بكثير وال 
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فتماثله مع المنشأة يضيف طابعاً عاطفياً على . المستخدم بخدمة المنشأة بإخالص
 الربحية واألزمة االقتصادية قادت العديـد مـن         لكن ضرورات . هذا االلتزام 

المنشآت الكبرى إلى إصالح نظام الرواتب حسب األقدمية وإدخال نظام الرواتب 
حسب الجدارة سنوياً بالنسبة للكوادر القيادية، نظام يشمل العاملين اآلخرين في        

ن نظراً لصعوبة   لك. بعض الشركات مثل شركة سوني، هيتاشي أو متسوبيشي       
  .مدى الجدارة، فقد ُأدخل هذا النظام بحصافة  معايير عادلة لتقديروضع

حتى عقد التسعينيات، كيفت المنشآت اليابانيـة نفـسها مـع المنافـسة          
اعتمـدت الـشركات فـي      . المحلية توافقياً في مستوى كل منشأة      العالمية أو 

 تنافسها على التطور التقاني وكسب حصص في السوق بدالً من االعتماد على           
وتقـوم  . األجل الذي لم يجعله وزن سوق المال إلزامياً        المردود المالي قصير  

مرونة اليد العاملة على نظام تعليم عام، يكمله تـدريب مهنـي جيـد داخـل            
يقابل هذا النمـوذج منطـق الـسوق        . المنشأة، وحركية وظيفية داخلية مهمة    

، ودمـج   االنجلوسكسوني الذي تعظم المنشآت بموجبه عائـدات المـساهمين        
ضرورات الربحية المالية قصيرة األجل، وزيادة رأس المال الثابت وخفضه،          

وفـي  . وضبط الحاجة إلى اليد العاملة بفضل سوق عمل خارجية متطورة جداً 
منتصف الطريق ما بين هذين النمـوذجين يقـع نمـوذج اإلدارة المـشتركة              

  .ن والزبائناأللماني القائم على البحث عن توافق بين العمال والموردي

 أن في جميع البلدان بما فيها اليابان تخضع الشركات إلى ضـغوط             بيد
. تنافسية بالغة الشدة لدرجة ترغمها على الدفع ببعض األعمال إلـى الخـارج         

هكذا وجدت الشركات اليابانية نفسها مدفوعة إلى مراجعة طرائقها التنظيميـة           
  . وإستراتيجياتها التجارية

ي وتعدد التكافؤ في اليابان يتالزم مع اللجـوء إلـى           بدأ التدريب الداخل  
إذن قـد يـشهد   . خبراء خارجيين، ما أسهم بنمو سوق عمل خارج المنـشآت       
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وسوف يـزول   . المرء حركية خارجية للعاملين، السيما بالنسبة ألمهر الشباب       
تماثل العمال مع منشآتهم، وسوف يقود إلى سلوكيات أكثـر فرديـة، وإلـى              

ة أقل سهولة داخل المنشأة، وصعوبة أكبر في جعل مهمة فـرق      انتقال للمعلوم 
وسبق أن خففت الشركات من ضرورات الكلف الثابتـة  . العمال تعمل بانسجام  

بخفض عدد أفراد المالك ذوي الرواتب الضخمة، خاصـة بفـضل اإلحالـة           
عقـود محـددة    (المبكرة على المعاش، وباللجوء المطرد إلى عمال مـؤقتين          

، كان مـا يقـرب     ٢٠٠٤ففي عام   ). وكالء، عمل بنصف وقت   األجل، عمال   
مـن رواتـب   % ٦٠من ثلث العمال عماالً مؤقتين، ويتقاضون رواتب أقـل          

وتعد ظاهرة العمل المؤقت ظاهرة جديدة في اليابان، وهـي          . العمال الدائمين 
لهـذا الـسبب فـإن نظـام        ". االنجلوسكسوني"سائرة باتجاه مرونة النموذج     

الحياة ال يزال بعيداً عن أن يكون في طور االحتـضار، ألن            االستخدام مدى   
استقصاء حول المنشآت اليابانية قام به معهد القوى العاملة اليابانية، في عـام           

فقط من المنشآت التي تطبق هذا النظام تـرى         % ١٥,٣، أشار إلى أن     ٢٠٠٣
  .بأنه يجب إعادة التفكير فيه كلياً

 الجديـد   طاراإل لكي تتكيف مع      صيغتها مكونات النموذج الياباني  تُغير  
واليابان اليوم على ملتقى طرق، وعليهـا       .  وسيرورة نضج االقتصاد   لالنفتاح

تكوين نموذج جديـد خـاص    االصطفاف تدريجياً على النموذج األمريكي، أو    
على ما يبدو تشير بعض العناصر إلى أن بناء نموذج أصـيل ال يـزال               . بها

الدولـة   موذج التقليدي الياباني القوية، مثـل دور      ممكناً بفضل بعض نقاط الن    
اإلستراتيجي الحامل لرؤية بعيدة المدى والمبادر للتعاون ما بـين المنـشآت،            
وعادة مشاركة العمال النشطة في تحسين أداة اإلنتاج، والـدورات التدريبيـة            
المنتظمة، وأخيراً، وجود شبكات تجارية ومالية وصناعية راسخة في أمريكـا       

  . مالية وأوروبا وخاصة في آسياالش
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  الفصل التاسع
  

 
  

، عندما هددت بوارج الكومودور بيري األمريكية اليابان، ١٨٥٤في عام 
-Datsu" وأرغمتها على االنفتاح على العالم الخارجي، تبنت النخبة المثقفة شعار

A, Ni-O" ،"ور قرن ونصف على ذلك، وبعد مر". لنترك آسيا، ولنستدرك الغرب
، رغم " لندع الغرب، ولنستدرك آسياDatsu-O, Ni-A"يبدو أن الشعار قد انعكس

  .أن دمج األرخبيل الياباني دولياً يتعدى الحدود اآلسيوية

رائدة التنمية في اإلقليم، لعبت اليابان دوراً رئيساً في إقالعه وهيكلتـه            
تثمارات المباشرة، بل أيـضاً     الصناعية ليس فقط عن طريق المبادالت واالس      

عن طريق نقل التقانات، واالتفاقات بـين الـشركات، والعـون والـشبكات             
من أنـصار المعاهـدات التجاريـة متعـددة         . البشرية القائمة منذ أمد طويل    

، على إطالق مـشاريع معاهـدات    ٢٠٠٢األطراف، صممت اليابان، في عام      
منها، مع احتمـال مخـاطر تـصاعد        ثنائية للمبادلة الحرة مع البلدان القريبة       

  .التوترات في اإلقليم

أدى دمج اليابان في المنطقة األكثر دينامية في العالم إلى عدة انعكاسات         
زد على ذلك أن الشركات قد ُأرغمت، تحـت         . جذرية على نسيجها الصناعي   

مـن جهـة   . ضغط المنافسة اآلسيوية، على إعادة توجيه منتظم الستراتيجياتها 
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رحت مكانة الصين المتعاظمة في المبـادالت وفـي االسـتثمارات         أخرى، ط 
اآلسيوية البينية تحديات جديدة توجب على اليابان مواجهتهـا للحفـاظ علـى           

  .دورها القائد في اإلقليم

   اليابان، حافز النمو في آسيا-١
تصف لوحة طيران اإلوزات البرية جيداً ظاهرة إقالع القارة اآلسـيوية    

 مقلوب، تحتـل    Vريجي، أي صورة تشكيل مكون من حرف        االقتصادي التد 
اليابان رأس التشكيل، تتبعها البلدان الصناعية الجديدة، يعقبها هي نفسها عـدد        

  .)•(متزايد من بلدان رابطة البلدان اآلسيوية الجنوبية الشرقية والصين
                                                             

  )ANASE ( ورابطة البلدان اآلسيوية الجنوبية الشرقية)NPI( البلدان الصناعية الجديدة )•(
كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونـغ  ) NPI(تضم البلدان الصناعية اآلسيوية الجديدة      

ية خالل عقد ظهر مصطلح البلدان الصناعية الجديدة في األدبيات االقتصاد       . وسنغافورة
السبعينيات، عندما كانت البلدان التي يشملها هذا المصطلح قد اختارت سياسة تـشجيع             

منذ عهد قريـب، عمـم مـصطلح االقتـصاديات         . الصادرات وتصنيع نفسها بسرعة   
لكن تضافر عامالن لكـي     . ليضم أحياناً ماليزيا وتايلندا أيضاً    ) NEI(الصناعية الجديدة   

فاألمر يتعلق بعـودة هونـغ   ). NEI d'Asie(الئمة هذا التصنيف يطرح للمناقشة مدى م
، والـدور الـذي يلعبـه       ١٩٩٧ يوليو/ بدءاً من شهر تموز     =كونغ إلى حجر الصين     

االقتصاد الكوري في المسرح العالمي المتمثل في دخول كوريا إلى منظمـة التعـاون       
  .لدان الصناعية الجديدةوالتنمية االقتصادية الذي يضع هذا االقتصاد خارج إطار ا لب

، عندما تجمعت إندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلندا لتشكل         ١٩٦٧في عام       
، لم تكـن جميـع هـذه البلـدان،          )ANASE(رابطة البلدان اآلسيوية الجنوبية الشرقية      

ويقوم تبرير تأسيس الرابطـة     . باستثناء سنغافورة، تملك سوى اقتصاد صناعي جنيني      
لى اهتمامات سياسية واقتصادية مشتركة تهدف إلى جعل صوتها مسموعاً في جوقة             ع

فقد ظهرت صالبة المحور السياسي، المتبلور ألمد طويل حـول          . األمم، وتناغم النمو  
الخوف من فيتنام، بالنسبة للبعض منها، أو الخشية من الصين بالنسبة للـبعض اآلخـر    

مني باإلخفاق بسبب ضـعف تكامليـة المنتجـات    لكن التعاون االقتصادي بينها    . منها
وبعد فترة اتسمت بمعـدالت     . واألولوية المنوحة، في البداية، لسياسة إحالل الواردات      

     =نمو سريعة إبان عقد السبعينيات، لكن في بداية عقد الثمانينيات اصطدمت بلـدان            
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وبدءاً من  . وأطلقت سيرورة التالقي في مستوى التنمية بموجات متعاقبة       
ة عقد السبعينيات، ضاقت الفوارق في الناتج المحلي اإلجمالي الفردي بين           بداي

اليابان والبلدان الصناعية الجديدة، ثم منذ منتصف السبعينيات اتـسعت هـذه            
الظاهرة لتشمل قسماً من بلدان رابطة البلدان اآلسيوية الجنوبية الـشرقية، وإن    

. لدان الـصناعية الجديـدة    كان ذلك بإيقاع أقل سرعة من ذلك الذي سجلته الب         
إن ظـاهرة  . ومنذ بداية الثمانينيات أخذت الصين تشارك في هـذه الديناميـة       

اللحاق هذه، التي ترافقت أيضاً مع تغييرات جذريـة فـي البنـى الـصناعية      
انخفاض حجم القطاع الزراعي المتزامن مع تقدم القطاع الصناعي، ثم النمو           (

يذها بفضل إيقاعات عاليـة مـن النمـو         أمكن تنف ) التدريجي لقطاع الخدمات  
  ).١جدول رقم (االقتصادي، في حين تباطأ إيقاع النمو الياباني 

                                                                                                                                                 
بلدان الصناعية وانهيار   الرابطة، وخاصة إندونيسيا وماليزيا والفيليبين، بتباطؤ نمو ال       = 

فمرت بفترة أزمة، وقررت التوجه نحو اليابان على أمل جـذب          . أسعار المواد األولية  
فتالقت المصالح، ألن اليابان، بدفع من ارتفاعات     . رؤوس أموالها والدخول إلى سوقها    

قيمة الين المتعاقبة، سعت إلى نقل مواقع إنتاج قسم من صناعتها إلى البلدان ضـعيفة               
وبفضل، إلى حد كبير، تكاثف تدفق المبـادالت واالسـتثمارات مـن       . لكلفة اإلنتاجية ا

اليابان، ثم من البلدان الصناعية الجديدة، استطاعت رابطة البلدان اآلسـيوية الجنوبيـة           
ومن جهة أخرى، سهلت منافذ األسواق . رالشرقية تحقيق إقالع اقتصادي جدير باالعتبا 

  . اإلقالعاألمريكية واألوروبية هذا
 ، وفيتنـام )١٩٨١ (يمنذ تأسيس الرابطة اتسعت لتضم خمسة أعضاء جدد هم برونـا            
، بمناسبة عيـد  )١٩٩٧يوليو / شهر تموز (والوس ) بورما سابقاً(، وميانمار   )١٩٩٥(

أكدت الرابطـة مـن     ). ١٩٩٩أبريل  / شهر نيسان   (ميالدها الثالثين، وأخيرا كمبوديا     
ريكاً اقتصادياً وتجارياً وسياسياً من الدرجة األولى في آسيا، جديد طموحها ألن تكون ش   

منطقة التجارة الحـرة    . (أ.ت.ف.، اتفاقية التبادل الحر أ    ١٩٩٢بفضل توقيع، في عام     
 ٢٠١٠فـي عـام   % ٥التي يجب بموجبها أال تزيد التعرفات الجمركية عن      ) اآلسيوية

زد .  بعض المنتجـات الحـساسة     ءابالنسبة للبلدان العشر األعضاء في الرابطة، باستثن      
سيـسمح لهـا بتعميـق    ) اليابان، كوريا الجنوبية، والصين (٣+ على ذلك إن الرابطة     

، تجري مفاوضـات حـول اتفاقـات    ١٩٩٧ ومنذ عام. اندماجها في المنطقة اآلسيوية  
  .تجارية مع الهند بهدف موازنة قوة الصين
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١٩٧٥  
١٩٨٠  

١٩٨٠  
١٩٨٥  

١٩٩٠  
١٩٩٥  

١٩٩٥  
١٩٦٠  

٢٠٠٤  ١٩٨٨  

  ٢,٧/١  ١,١-  ١,٤  ١,٥  ٣,٩  ٤  ٤  ١١  ٩  يابان
  ٩,٠  ٧,٨  ٨,٣  ١٢,٠  ٩,٣  ٧  ٦  ٧  ٠  صين

  ٥,٠  ٦,٩-  ٤,٤  ٧,٥  ٨,٦  ٧  ٨  ١١  ٦  كوريا الجنوبية
  ٧,٥  ٥,٠-  ٣,٥  ٥,٦  ٦,٤  ١٢  ٧  ٧  ١٣  هونغ كونغ
  ٤,٨  ١٣,١-  ٠,٧  ٧,٩  ٦,٤  ٦  ٨  ٦  ٢  اندونيسيا
  ٦,٥  ٧,٤-  ٤,٧  ٩,٥  ٦  ٧  ٧  ٦  ٧  ماليزيا
  ٥,٢  ٠,٦-  ٣,٩  ٢,٢  ١,٧  ٥  ٦  ٥  ٥  فيليبين

  ٨,٨  ٠,٩-  ٦,٣  ٩,٠  ٧,٤  ٨  ٩  ١٣  ٧  سنغافورة
  ٥,٦  ٤,٦  ٥,٧  ٧,١  ٧,٩  ١١  ٩  ١٠  ٩  تايوان
  ٦,٢  ١٠,٥-  ٠,٥  ٨,٦  ٧,٨  ٨  ٦  ٩  ٧  تايلندا
  ٧,٠  ٥,٨  ٧,٠  ٨,٢  ٥,٧  ١  ٢-  ٨  ٦  فيتنام

  ٦,٤  ٦,٠  ٥,٨  ٥,٢  ٥,٨  ٣  ٣  ٥  ٤  )للتذكير(الهند 

1. ESRI, Cabinet Office, statistique du 14 mars 2005. 

CHELEM-PIB, sauf indications contraires; 2004: données estimées.  
  . حسابات المؤلف اعتماداً على معطيات تقديرية: المصدر
  

عرفت البلدان الصناعية الجديدة وبلدان رابطة البلدان اآلسيوية الجنوبية         
نموذجها الياباني، السيطرة ، على غرار )تايلندا وماليزيا(الشرقية األكثر دينامية 

على معدالت النمو السكاني، وتشجيع االدخار وتوجيهه نحو الصناعة، وتعميم          
ورغم . التعليم، وخلق طبقة وسطى بفضل سياسات نشطة إلعادة توزيع الدخول

أن الدولة تقوم بدور منسق جوقة هذه السياسة، فإنها احتفظت بوزن متواضع في 
من % ٢٠ألزمة اآلسيوية، وصلت النفقات العامة إلى       وبالكاد قبل ا  . االقتصاد

فـي  % ٣٦الناتج المحلي اإلجمالي في آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية، مقابل     
غير أن بخالف   . في أوروبا % ٥٠اليابان، وما يقرب من      الواليات المتحدة أو  
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اليابان، اختارا تخصص آلتهما اإلنتاجية تخصصاً قوياً في الصادرات، سـمة           
  . علتها قابلة لالنثالم الشديد أمام تقلبات الطلب الخارجيج

ومع ذلك، أسهم تواطؤ السياسي والصناعي والمالي في جعـل النظـام         
المالي في العديد من البلدان اآلسيوية هشاً، وفي الحصول على حصة رديئة من 

، ١٩٧٧بحيث أن حركة سحب رؤوس األموال األجنبية في عام          . رأس المال 
ت المالية الناجمة عنها أغرقت إندونيسيا وتايلندا وماليزيـا وكوريـا         والضربا

ونجت الصين من هـذه  . الجنوبية وهونغ كونغ في كساد اقتصادي ال سابق له   
تغطية ضيقة لعملتها، معدالت صـرف      (األزمة بفضل نظامها المالي الخاص      

شـباه  ، أدى انكماش الطلب العـالمي أل ٢٠٠١وفي عام   ). ثابتة مقابل الدوالر  
، إلـى  ٢٠٠٢ والتوترات الدولية في عام  SRASـالموصالت، وبمقدار أقل ال

  .١٩٩٨-١٩٩٧الديناميكي في البلدان المتأثرة بأزمة  كبح عودة النمو
 

  واردات  صادرات  
  ٢٠٠٢  ١٩٩٥  ١٩٧٠  ٢٠٠٢  ١٩٩٥  ١٩٧٠  

  ١٥,٨  ٢١,١  ٢٨,٨  ٢٨,٦  ٢٧,٧  ٣٢,٢  ات المتحدةالوالي
  ١٢,٧  ١٤,٩  ٩,٤  ١٤,٩  ١٥,١  ١٢,٢  ١٥ االتحاد األوروبي

  ٤٣,٠  ٣٦,١  ١٤,٦  ٤٠,٧  ٤١,٧  ٢٣,١  ١آسيا 
  ١٩,٦  ١١,٣  ١,٤  ١٢,٧  ٧,٦  ٢,٩  صين

  ١٠,٢  ١٣,١  ٣,٣  ١٨,٣  ٢١,٩  ١٢,٩  ٢بلدان صناعية جديدة في آسيا 
  رابطة البلدان اآلسيوية

  ٣رقية الجنوبية الش
١٣,٢  ١١,٧  ٩,٩  ٩,٧  ١٢,٢  ٧,٣  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  عالم
  .رابطة البلدان اآلسيوية الجنوبية الشرقية+ بلدان صناعية جديدة + صين :  آسيا-١
  . كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، تايوان، سنغافورة-٢
  . تايلندا، ماليزيا، إندونيسيا، فيليبين-٣

  CHELEM, Commerce international:المصدر
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من جانبها، سعت اليابان إلى تعزيز استقرارها االقتـصادي والمـالي            
فـي المقـام    . اإلقليمي عن طريق العون أو مبادرات خلق مؤسسات جديـدة         

  مليـار  ٦٨األول، رداً على األزمة اآلسيوية أفرجت عن مبلغ عون مقـداره            
ب له النجاح، ثم طرحت مشروع تأسيس صندوق مالي آسيوي، لم يكت       . دوالراً

غيـر أن فـي شـهر     . بسبب معارضة الواليات المتحدة األمريكية الشديدة له      
ر سندات  ، قامت بدور مركزي في مشروع تطوي      ٢٠٠٢ديسمبر/ كانون األول   

لكن خالل الفترة الحرجة لما بعد األزمة اآلسيوية،        . )•(الدين اآلسيوية المستقرة  
ليمية عبر المبادالت النشغالها فـي      لم تصل اليابان إلى لعب دور القاطرة اإلق       

، تـسارع   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وفي عامي   . حل أزمتها المالية واستقرار اقتصادها    
نمو مجمل المنطقة اآلسيوية بدفع ثان مـن اإلنـدماج اإلقليمـي والدينامكيـة      

  .الصينية، المعززة بقوة االقتصاد األمريكي

   الصين أول شريك تجاري لليابان– ٢

 األمريكية تتحكم، فـي بدايـة عقـد الـسبعينيات،     بعد أن كانت السوق   
ُأعيـد   ،)ما يقرب من ثلث الواردات والصادرات     (بالتجارة الخارجية اليابانية    

، أصبحت آسيا موردة    ١٩٤٧منذ عام   . تدريجياً توجه هذه التجارة باتجاه آسيا     
، ١٩٩٦حتـى عـام     . ، زبونهـا األول   ١٩٩١وبدءاً من عام    . اليابان األولى 

وبعد عامين من االنكماش المرتبط بأزمة اإلقليم، اسـتأنفت         . مبادالتتكثفت ال 
  ).٢جدول رقم ( ٢٠٠١تقدمها، خاصة بدفع من الصين بدءاً من عام 

 اليابان عن تعزيز    -من جانبه، منذ الثمانينيات لم يتوقف الثنائي الصين         
 ، أصبحت الصين موردة اليابان األولى، قبـل       ٢٠٠٢وبدءاً من عام    . عالقاته

، أصبحت، للمرة األولى منذ نهاية الحرب       ٢٠٠٤وفي عام   . الواليات المتحدة 
                                                             

)•( Asian Bond Market Initiative 
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ومـع األخـذ بالحـسبان أن وزن        . العالمية الثانية، شريكتها التجارية األولى    
، ٢٠٠٣-١٩٩٠الصين في الصادرات اليابانية تضاعف ست مرات ما بـين           

  . عن أن تصبح أيضاً زبونتها األولى فإنها لن تتأخر
ن الصين بها، بإمكان اليابان في المـستقبل االلتفـات نحـو       ولكي تواز 

وإن بقيت التدفقات التجارية الثنائية ضعيفة، فإن المرتبة الخامسة التـي        . الهند
الواعدة حقاً فـي    في تصنيف البلدان العشر  ٢٠٠٣حازت عليها الهند في عام      

علـى اهتمـام   المدى المتوسط التي تُصدر إليها االستثمارات المباشرة ، تشهد    
  .الصناعيين اليابانيين المتجدد بهذا البلد 

. منذ ثالثين عاماً، تراجعت حصة اليابان داخل المبادالت اآلسيوية البينية
، تراجعت هذه الحصة في صادرات البلدان       ٢٠٠٢-١٩٧٠والواقع أن ما بين     

إلى % ٤٩، ومن %٢٣إلى % ٢٨اآلسيوية األخرى ووارداتها على التوالي من 
يعكس هذا التطور الصعود القوي للبلدان الصناعية الجديدة وبلدان رابطة . %٢٩

البلدان اآلسيوية الجنوبية الشرقية والصين، وخاصة تعميق االندماج التجاري في 
  .اإلقليم، ينشطه التدفقات المتقاطعة لالستثمارات المباشرة

 ١٩٩١ال يؤكد تطور مؤشرات كثافة المبادالت الثنائيـة فـي سـنتي             
ماليزيا، إندونيـسيا، فيليبـين     ( بين الصين واليابان، والبلدان األربعة       ٢٠٠١و

األعضاء في رابطة البلدان اآلسيوية الجنوبيـة الـشرقية، والبلـدان         ) وتايلندا
ال يؤكد فقط التقـدم القـوي والـسريع    ) ماعدا هونغ كونغ(الصناعية الجديدة   

ار الـشركاء المتتاليـة فـي       لالندماج التجاري اإلقليمي، بل أيضاً تطور أدو      
وإن كان وزن الصادرات اليابانية النسبي في مبادالت الصين وبلدان          . المنطقة

هذه الرابطة في ازدياد، فإن ذلك ال ينطبق على وارداتها، باستثناء وارداتهـا             
في حالة البلدان الصناعية الجديدة، يحقق وزن الصادرات النسبي         . من الصين 

يضاف إلى ذلك أن المبـادالت مـا   . ن وبلدان الرابطة  تقدماً، خاصة مع الصي   
  ).١الرسم البياني رقم  انظر(بين بلدان الرابطة حقق تطوراً بالغ األهمية 
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NPI :البلدان الصناعية الجديدة 

  .METI, White Paper on international Trade 2003, Tokyo, 2004, P. 124: المصدر
  ):ب(إلى البلد ) أ( مؤشر درجة اندماج صادرات البلد -: قراءة

  )ب(قيمة الواردات العالمية من   )ب(إلى ) أ(قيمة صادرات 
  ) أ(قيمة صادرات 

  )مقسم على(
  قيمة الواردات العالمية اإلجمالية

  .ردات بإحالل الصادرات محل الواردات وبالعكسصيغة مطابقة للوا -
 .ادالت قويةبكلما ارتفع المؤشر أعلى من واحد، كانت كثافة الم -
  .ادالت خالل عشر سنواتبتشير األرقام المكتوبة في المستطيل المظلل إلى زيادة كثافة الم -

في إطار الدينامية الخاصة بالمبادالت اإلقليميـة اآلسـيوية، تـستورد           
 اليابان والبلدان الصناعية الجديـدة المنتجـات الوسـيطة ومـواد        الصين من 

التجهيز عالية القيمة المضافة الالزمة لنشاطاتها التجميعية، وتذهب منتجاتهـا          
  .الجاهزة إلى األسواق األمريكية واليابانية

هكذا ُأسست بنية عمودية متخصصة واضحة داخل المنطقة اآلسـيوية          
ففي حين أن اليابان تحافظ علـى  ). عدا السيارات ما(في قطاع اآلالت الرئيس     

قسم المنتجات عالية القيمة المضافة، فإن الصين تستمر في الحفاظ على قـسم          
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المنتجات منخفضة القيمة المضافة، وتشغل بلدان المنطقـة مواقـع وسـيطة            
بحيث أن التوقعات التي تـشير إلـى أن تطـور           . تتطابق مع مستوى نموها   

عمل يتجه نحو أفقية أكثر أهمية، تستدرك البلـدان الـصناعية   التقسيم الدولي لل 
الجديدة وبلدان رابطة البلدان اآلسيوية الجنوبية الشرقية من خاللـه تأخرهـا            
بالنسبة لليابان، ليس باألمر المؤكد إال بالنسبة لعدد بسيط جداً من المنتجـات،             

  .)•(تجات الجديدةألن اليابان تواصل العمل بإستراتجيتها الخاصة تشكيلة المن
إبان عقد الثمانينات نشّطت اليابان المبادالت اآلسيوية البينيـة بفـضل           
صادراتها من رؤوس األموال وانفتاح سوقها، لتنوب في ذلك عن الواليـات            

بدورها أصبحت البلـدان الـصناعية اآلسـيوية الجديـدة          . المتحدة األمريكية 
مارات المباشرة التي أسـهمت فـي       بلداناً مبادرة لتدفق مهم للمبادالت واالستث     

ثـم تُـرجم صـعود    . دمج بلدان رابطة البلدان اآلسيوية الجنوبيـة الـشرقية     
الصين االقتصادي السريع في إعادة توجيه تيارات المبادالت واالسـتثمارات          

وكرد فعل على ذلك، عززت بلدان هـذه الرابطـة          . المباشرة لصالح الصين  
بالعديد من مـشاريع االتفاقـات التجاريـة        روابطها المتبادلة وبادرت أيضاً     

  .الثنائية في المنطقة

رغم التقلبات الجارية، ال يبدو أن صورة طيران اإلوزة البرية بإرشـاد      
يضاف إلـى ذلـك، أن      . من اليابان ستصبح مثار نقاش في المستقبل القريب       

محورة المبادالت اليابانية على آسيا، ومنذ عهد قريب، على الـصين يعكـس           
ادة تنظيم آلتها الصناعية بحيث أن منتجات وحداتها اإلنتاجية المنقولة إلـى           إع

الواليات المتحدة وأوروبا تجد منافذها في األسواق المحلية، في حين يخصص         
إنتاج المصانع المزروعة في آسيا للمبادالت داخل اإلقليم وإعادة التوريد إلـى     

  .للتصدير نحو أسواق أطراف ثالثة اليابان، أو
                                                             

)•( Stratégie de montée en game 
 ١٠ م -االقتصاد الياباني 
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   نقل مواقع وحدات إنتاجية، من االستدراك إلى االستهداف– ٣

تدفقت أول موجة من االستثمارات الصناعية اليابانيـة، التـي أعقبـت      
إجراءات التحرير المطبقة في قطاع االستثمارات المباشرة منذ نهاية الستينيات         

مبتذلة فيها وبداية السبعينيات، تدفقت إلى آسيا وبالتحديد إلى قطاعات التقانات ال
). أنسجة، آالت، ورق من ألياف الخشب، إلكترونيـات مـن الجيـل األول             (

واستطاعت المنشآت اليابانية الجمع بين نجاعة سيروراتها اإلنتاجية وانخفاض         
كلف اإلنتاج المحلية الحصول على حصص في أسواق البلدان المستقبلة أوفي           

 ١٩٧٣(متان البتروليتان   وزادت الصد . بلدان أخرى ثالثة عن طريق التصدير     
فتعددت انغراسات الفروع . من جاذبية البلدان اآلسيوية الغنية بالطاقة ) ١٩٧٩و

  .الطبيعي في آسيا اليابانية إلنتاج األلمنيوم، والبتروكيماويات وتمييع الغاز
إلى قوتها   غير أن اليابان كانت ال تزال مستثمراً متواضع الحجم بالنظر         

اية، قليالً ما أفاد آسيا إلغاء الرقابة الجزئي على عمليـات           في البد . االقتصادية
وحتى ارتفاع  . ، الذي أطلق عولمة الشركات اليابانية     ١٩٨٠الصرف في عام    

، الذي دفـع الـصناعيين   ١٩٨٥قيمة الين ارتفاعاً قوياً مقابل الدوالر في عام   
، أدوات رياضـية  (اليابانيين من منتجي منتجات منخفضة القيمـة المـضافة          

لالهتمام بكوريا الجنوبيـة وتـايوان،   ...) العاب، مواد استهالكية آنية، اسمنت    
ثم توقفت . بلدان حيث كانت األمور ال تزال بسيطة فيهما، واليد العاملة ماهرة          

 موجة نقل مواقع وحدات اإلنتاج التي تبعت ذلك بسبب ارتفاع قيمـة الـوون            
won   فقاعات المضاربة في سـوق      وأثار انفجار .  الكوري والدوالر التايواني 

األوراق المالية والعقارية انطواء االستثمارات اليابانية العالمية المباشرة لمـدة       
لكن حركة ارتفاع قيمة الين، أرغمـت       . ١٩٩٣-١٩٩٠ثالث سنوات، ما بين     

، أصـبحت   ١٩٩٢ومنذ  . الصناعيين على نقل مواقع بعض وحداتهم اإلنتاجية      
فعت حصتها من االستثمارات الصناعية اليابانيـة  فقد ارت . آسيا المرام المفضل  
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خالل الفتـرة   % ٢٨,٥ حتى   ١٩٩٠-١٩٨٥في ما بين    % ٢٠,٤المباشرة من   
 مليـار دوالراً حتـى   ٨,٥أي ما يعدل تدفقاً متراكماً مقداره     ( ١٩٩٥ -١٩٩٠
في عـام  % ٤٣وبعد وصول هذه االستثمارات إلى قمة     ).  مليار دوالراً  ١٧,٩

سيا بحيث أن هذا اإلقليم لم يعد يحظى إال بما يقـرب  ، انكمشت حصة آ  ١٩٩٥
  ).٢رسم بياني رقم (من ربع االستثمارات الصناعية اليابانية العالمية 
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، أثارت انطواء االستثمارات    )١٩٩٨-١٩٩٧(رغم أن األزمة اآلسيوية     
الصناعية الخارجية المباشرة في اإلقليم، فقد ارتسمت حركة ازدهارها منذ عام     

في البداية، يالحـظ    .  هذه االستثمارات بسمتين أساسيتين    منذئذ اتسمت . ٢٠٠١
أوروبا، الواليات المتحدة، (إعادة التوازن بين ثالثة أقطاب لالنغراسات اليابانية 

، تكثف تدفق االسـتثمارات     ٢٠٠٣ثم، منذ   . وتقدم مهم بالنسبة ألوروبا   ) آسيا
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في المستوى . الصين المحرك الصناعية المباشرة الخارجية في آسيا، بفضل دور
، ارتفـع وزن  )في جميع القطاعات (اإلجمالي لالستثمارات الخارجية المباشرة     

، ٢٠٠٤ والربع األول من عام ٢٠٠٢، فيما بين % ٢٩حتى % ١٥,٤آسيا من   
  %.١٤,٦% ٤,٨وبلغت حصة الصين على التوالي 

ال تعكس إعادة التوجيهات اإلقليمية هذه استراتيجيات العولمة والتوزيع         
قصى لمخاطر المستثمرين اليابانيين فحسب، بل أيضاً ضرورة إعادة نمذجة         األ

حتى أزمـة  . أنظمة الفروع اآلسيوية اإلنتاجية بعد األزمة التي اجتازها اإلقليم      
، نقل الصناعيون اليابانيون إلى آسيا بخاصة وحـدات إنتـاج    ١٩٩٨ -١٩٩٧

 –ميع أو تحويل     تج –مراحل سيرورة اإلنتاج ضعيفة محتوى القيمة المضافة        
بعد . واستوردوا من اليابان المكونات وقطع الغيار الالزمة لفروعهم اآلسيوية        

. األزمة، توجب عليهم حل مشكلة زيادة التموين المحلي لخفض كلف اإلنتـاج          
زد على ذلك، أن البلدان الصناعية الجديدة التي بدأت تنقل، هي أيضاً، مواقع              

 المضافة إلى بلدان رابطة البلـدان اآلسـيوية       وحداتها اإلنتاجية ضعيفة القيمة   
الجنوبية الشرقية والصين، أصرت على أن يغرس المـستثمرون اليابـانيون           

يضاف إلى ذلك أن كلف إنتـاج بلـدان هـذه    . منشآت ذات تقانات أكثر تقدماً  
تقدماً، أصبحت أقل منافسة من تلك التي تقدمها الـصين، مـا             الرابطة األكثر 

  .التحويل ه األخيرة ساحة مميزة لنشاطات التجميع أوأدى إلى تأكد هذ
في المدى القريب، سمحت فروع الشركات اليابانية اآلسيوية للشركات األم 

وفي المدى البعيد، قد يضر النقل السريع جداً لقطاعات . بزيادة قدرتها التنافسية
الصناعة قطع الحاسوب بإنتاجية مجمل  متنامية المردود مثل أشباه الموصالت أو

  .اليابانية التي سوف تحرم من اإلسقاطات المباشرة إلبداعات هذه القطاعات
من جهتها، تسعى الواليات المتحدة إلى تعزيز قطبها اآلسيوي الذي ناله           

فهي تواجه على أرض الواقـع اآلسـيوي      . الضعف في نهاية عقد الثمانينيات    
  . منافسين يابانيين أو متعاونين معهم
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   األمريكية- دان المنافسة اليابانية آسيا، مي– ٤
منذ عقد التسعينيات شكلت األسواق اآلسيوية ساحة مركزية للمبـادالت          

لكن في حين أن اليابان تحقق فوائض تجارية ثنائية مـع           . األمريكية واليابانية 
، فـإن  )١٩٩٥ماعدا مع إندونيسيا والـصين منـذ    (جميع شركائها اآلسيويين    

جميع بلدان اإلقلـيم، مـع تقـدم       ريكية تسجل عجزاً مع     الواليات المتحدة األم  
 ٦٤مليـار دوالراً و  ١١٠على التـوالي    (٢٠٠١الصين على اليابان منذ عام      

  ).٣جدول رقم ) (٢٠٠٣مليار دوالراً في عام 

 

 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  

              يابان

  ٨٣٢٠,٤٩-  ٧٨٤٧,٥٩-  ٣٣١٥,٥٩-  ٦٧٤٠,١٧-  ٧٠٠٣,٢٥-  ٨٤٠٠,٣٨-  إندونيسيا

  ١٧٣٧٦,٢٤  ١١٠٥٣,٨٢  ١٤٧٤٦,٨٤  ٦٠٠٤,٧١  ٢٨٦٧,٠٢  ٢٣٤٨,١٤  كوريا الجنوبية

  ٩٩٢٤,٢٨  ١٠٠٣٧,٣٥  ١٠٥٨٨,٣٢  ٦٣٥٥,٤٦  ٢٤٦٢,٨٩  ٣١٢٧,٨٤  هونغ كونغ

  ٧٣٢١,١٠  ١١٩٣٠,٠٧  ١٤٢٤٨,٦٨  ٧٤٠٣,١٢  ٢٤١٥,١٢  ٢٤٧٠,١٨  سنغافورة

  ١٧٨١١,٥٩  ٢٠٢٥٨,٨٦  ١٥٤١٨,٧٢  ٧٧١٦,٦٩  ٢٠٧١,٢٩  ٣٥٥٩,٦٩  تايوان

  ٥٩٣,٨٧-  ٢٢٠,٣٩  ٦٩٤٤,١٦  ٥٣٤,٨٥  ١٧٦٧,٣٤-  ١١٢٢,٣٩-  ماليزيا

  ٢٤٢١,٨٩  ٣٥٥٨,٩٤  ٤٠٨٤,٩٤  ٦٦٦,٩١  ١٦٣,٢٩-  ٨٧,٢٤-  فيليبين

  ٤٨٩٨,٨٦  ٣٧١٨,٥٥  ١٠٣٧٩,١٨  ٥٣٣٤,٥٩  ١١٠٧,٤٩  ٩١١,٨١  تايلندا

  ١٦٢٢,٨٧-  ١٥٠٥,٤٣-  ١١٣٩,١٦-  ١٠٨٥,٧٩-  ١٦٣٧,٤٨-  ٢٩٠١,٢٦-  بروناي

  ١٠٦٩,١٣-  ١١٠٤٧,٩٣-  ٩٦٧,٠٤-  ٢١٣٧,٢٣-  ٨١٧٨,٦٨  ١٢١٦,٢٠  صين
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              واليات متحدة
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  ١٣١٩٨,٧٦-  ١٢٦٤٣,٧٤-  ٢٧٠,٣٨  ٥٢٩٦,٨٥-  ٣٨١٢٤٦-  ٧٥١,٠٥  كوريا الجنوبية
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  ٤٨٠,٥٨-  ١٧٨٠,٨٢-  ٣٤٥٩,٠٤-  ٩٢٩,٣٥-  ٢٦٠,١٥  ١٥٣٢,١٠  سنغافورة

  ١٣٢٤٥,٣٢-  ١٧٦٨٧,٦١-  ١٠٩٧٦,١٧-  ١٠٤٧١,٥٨-  ١٠٠٠١,٧٩-  ٣٨١٦,٨٧-  تايوان

  ١٣٧٥٤,٤٦-  ١٣٣٦٤,٦١-  ٧٩٥٥,٩٠-  ١٦٤٣,٣٨-  ٦١٩,١٧-  ١٠٧٥,٩٦-  ماليزيا

  ١٧٤٨,٩٩-  ٤٢٤٣,٥٩-  ١٣١٣,١٥-  ٥١٦٣٤-  ٥٣٥,٣٣-  ٤٤٧,٣٥  فيليبين

  ٨٣٥٨,٥٧-  ٧٨٦٧,١٢-  ٣٨٧٤,٩٠-  ١٧٥٥,٤٦-  ٤٨٨,٥٤-  ٣٩٠,٤٥  تايلندا

  ٣٧٣,٦٥-  ١٩٦,١٣-  ٥١,٨٠  ٤٦,٠٠  ٥٤,٢٥  ٢١١,٤٧-  بروناي

  ١١٠٠٥٥,١٦-  ٦٦٣٠٤,٣٥-  ٢٥٢٥٢٠١٠-  ٧٦٢٤,٢٦-  ٨٧٥,٤٩  ٢٨٦٤,٢٩  نصي

  CHELEM Commerce international:المصدر
  

في إطار المنافسة اليابانية األمريكية في آسيا، تجاوز العـون المـالي             
الرسمي الياباني في مجال التنمية بشكل واضح العون المـالي الـذي تقدمـه            

% ٥٦,٩، أسهم العونان على التوالي بمعدل      ٢٠٠٠ففي عام   . الواليات المتحدة 
وفي . من مجموع العون المالي الذي حصلت عليه البلدان اآلسيوية        % ١٠,٧و

من العون األمريكي، فإنها استأثرت بما يقرب       % ١٠حين جذبت آسيا أقل من      
فضالً عن ذلك تقع البلـدان األربعـة األولـى          . من العون الياباني  % ٥٥من  

من مجمـوع   % ١٠,١(ن الياباني في آسيا، وهي اندونيسيا       المستفيدة من العو  
  %). ٦,٦(، وتايلندا %)٨(، والصين %)٩,٦(، وفيتنام )العون
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إن كان عالم األعمال الياباني ال يستطيع االعتماد على اليابـانيين فـي            
الشتات مقارنة بالشتات الصيني، ألن مجمل عـدد أفـراد الـشتات اليابـاني        

 ألف شخص، فإن بإمكانه االعتماد على شـبكات         ٩٠٠محدوداً بما يقرب من     
بالتأكيـد  . معلوماتية وإنسانية منسوجة من شركات تجارية كبيـرة، الـشوشا         

ضعف دور أكبر سبع شركات تجارية منها في االستيراد وفي التصدير، فهي            
فـي  % ٦١ مقابل   ٢٠٠٢من الواردات في عام     % ٢٢لم تعد تسيطر إال على      

لكن بقـي   . في السابق % ٥١من الصادرات مقابل    % ١٢، وعلى   ١٩٨٢عام  
 فرعاً في الخارج تملكـه  ١٥٠٠ما يزيد عن (نشاط استثماراتها المباشرة عالياً    

وداخل هذه االستثمارات،   ). ٢٠٠٢السوغوشاشا الخمس األولى في نهاية عام       
 ١٩٨٠من الفروع الخارجيـة قبـل عـام     % ٥٤(يالحظ تقدم وزن الخدمات     

، والدور الراجح أيضاً في آسيا، رغم تراجعـه         )٢٠٠٢ في عام % ٦٩مقابل  
ويفسح تنوع ميادين نشاط الشوشا والبلدان التي       %). ٤١و% ٤٦على التوالي   (

تغطيها المجال أمام الوصول إلى معلومـات ثمينـة فـي مجـال التجـسس               
أخيراً، يملك رجال األعمـال ورقـة رابحـة أخـرى، ورقـة             . االقتصادي

  .لرامية إلى دعم المصالح اليابانية في الخارجالدبلوماسية التجارية ا
من اآلن فصاعداً، أصبحت آسيا الشرقية التي تتصدرها الصين شـريك       

وتمارس منتجاتها منافستها على األرض اليابانية كما       . اليابان التجاري الرئيس  
ويشكل هذا العامـل محرضـاً رائعـاً إلعـادة       . في مختلف األسواق العالمية   

تراتيجي للشركات اليابانية، في الخـارج باالنفتـاح والتعـاون       االستخدام االس 
الجديد، وفي الداخل، بالتمركز من جديد على النشاطات عالية القيمة المضافة            

لكن يتوقف استقرار النمو االقتصادي الياباني على تطـوير         . وعلى الخدمات 
  .لعالميةقدرات اإلبداع وتكييف المؤسسات الجديدة مع التوازنات الداخلية وا
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  اخلامتة
  

ــوابض        ــم تـــسمح نـ ــة، لـ ــة الثانيـ ــرب العامليـ ــى منـــذ احلـ ــرة األولـ ــوذج   «للمـ النمـ
 الياباني لليابان بالقفز بسرعة بعد انفجـار فقاعـات املـضاربة     »االقتصادي التقليدي 

ــا بـــني  . يف بدايـــة عقـــد التـــسعينيات  ــان  ٢٠٠٢ -١٩٩٢ويف مـ ــازت اليابـ ــة «، اجتـ أزمـ
قــاع النمــو املتــواتر بالتقــدم القــوي للبطالــة وأزمــة ماليــة      ، اقتــرن خاللهــا إي »عجيبــة

ــاش   ــة، وانكمـ ة عميقـ ــشدّ ــالغ الـ ــة      بـ ــولها اخلارجيـ ــصعود قـــوي ألصـ ــضاً بـ ــن أيـ ، ولكـ
ــك، بينــت صــعوبات التغلــب علــى هــذه األزمــة يف      . وقــدراتها التقانيــة  يــضاف إلــى ذل

ــــصاد         ــى االقت ــة علـ ــشكالت املطروحـ ــار أن املـ ــية االزدهـ ــسعينيات، وعرضـ ــد التـ عقـ
  .لياباني ليست ظرفية فحسبا

سـمح النمـوذج التقليـدي القـائم علـى دور الدولـة املركـزي، واالدخـار والتعلــيم         
لليابان بالبدء يف اللحاق بالغرب يف عـصر ميجـي، مث النهـوض علـى أنقـاض احلـرب         

لكــن هــذا النمــوذج، املــصمم يف ســياق اقتــصاد مغلــق نــسبياً، أنــشأ     . العامليــة الثانيــة 
وأدى . قواعــد خاصــة للتــوازن املــالي وإدارة رأس املــال البــشري  قطاعــات محميــة، و

فقــد . االنـدماج العـاملي، وخاصـة التحريـر املـالي بـشكل محـتم إلـى عـدم اسـتقرارها          
فبــدالً مــن أن تبــث الدولــة احليويــة يف   . انهــار التــوازن البــارع بــني الــصالبة واملرونــة  

خـار بظاللهــا الــسلبية  وأرخـت انعكاســات االد . االقتـصاد، بــدت كابحـة لإلصــالحات  
  .على االستهالك، وبدا أن النظام التعليمي قلما يالءم تفتق العقول اددة

ــي   بــدءاً مــن نهايــة عقــد التــسعينيات، تكاثفــت بــرامج التحريــر      التــدريجي الت
حازمــة إلصـالح النظــام املــالي، وإعــادة    وصـاحبها تــدابير . وضـعت منــذ الثمانينيــات 

يـضاف إلـى ذلـك    . ه االسـتراتيجيات اإلنتاجيـة يف آسـيا   هيكلة املنشآت، وإعادة توجي 
 ١١ م -االقتصاد الياباني 
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، بـدا  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣يف  ، بعد عـامني مـن االزدهـار   هإصالح اإلدارة والتعليم، بحيث أن  
أن اليابان قد قللت من خطر السقوط يف أزمة جديـدة بفـضل نظـام مـالي ومنـشآت          

 اخلارجيـة،  واالندماج اآلسيوي القوي لتجارتهـا  ، االنكماش أعيد تنظيمها، واحنسار  
  .وخاصة مع الصني

يف بدايــة هــذا القــرن، يبــدو أن اليابــان ال تــزال لــديها هــوامش للمنــاورة لكــي    
والواقـع حتـى   . تقترح على العالم منوذجاً جديداً ميحي النموذج الليبرالـي األمريكـي    

ــة، وإن تناغمـــ  إن حققـــت قـــوى الـــسوق تقـــدماً علـــى حـــساب دور    ت تـــدريجياً الدولـ
ظــام املــالي ومحاســبة املنــشآت مــع املعــايير االجنلوسكــسونية ،   ممارســات رقابــة الن

وإن بـدا أن طرائــق إدارة الــشركات تبتعــد عـن ممارســات االســتخدام مــدى احليــاة،     
ــات           ــه ســتتكون توازن ــة ومــنح ســلطة أكبــر للمــساهمني، فإن واألجــور حــسب األقدمي

  .جديدة أصيلة

جم مــع اســتقالل بــالطبع، تنازلــت الدولــة عــن دورهــا التخطيطــي، غيــر املنــس  
 ،»األبطـال القــوميني «املنـشآت املـالي وانـدماجها العـاملي، لكنهــا تـسهم يف تعزيـز قـوة        

، مــن خــالل رؤيتهــا اإلســتراتيجية طويلــة األجــل، التــي   ]املقــصود الــشركات الرائــدة [
ــا،  . تــشجع بقــوة اجلهــود البحثيــة يف داخلهــا وتطــوير قطاعــات املــستقبل      مــن جانبه

انات اإلنتاجية اجلديدة التي جتعل عدداً منهـا اليـوم منافـساً    تركز املنشآت على التق  
يــضاف . مبـا فيــه الكفايـة إلعــادة بعـض وحــداتها اإلنتاجيــة مـن اخلــارج إلـى اليابــان       

إلى ذلك أن ما لدى العمـال مـن عـادة املـشاركة الفرديـة يف تحـسني اآللـة اإلنتاجيـة،             
رب اإلضـايف املنـتظم، ميـنح هـذه     ونقل خبرتهم إلى األكثر شباباً منهم، وقيامهم بالتد  

أخيـراً، سـمح   . اليد العاملة مرونة مثينة جـداً يف سـياق التطـورات التقانيـة الـسريعة      
قيام املنشآت الصناعية اليابانية بتأسـيس شـبكات جتاريـة وماليـة وصـناعية لهـا يف           
ــة      ــ ــر ديناميكي ــ ــن األســــواق األكث ــيا، باالســــتفادة مــ ــــا وآســ ــشمالية وأوروب ــ ــــا ال أمريك

  .اظ على مستوى عال من اليقظة التقانيةوباحلف
سـتكون جميـع وســائل النجـاح هــذه وسـائل حاسـمة للحفــاظ علـى االســتقرار        
ــؤدي إلـــى اخنفـــاض عـــدد ســـكان      ــصادي يف ســـياق شـــيخوخة متـــسارعة قـــد ت االقت
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، إذا مــا واصــلت االجتاهــات الــسكانية   ٢١٠٠ -٢٠٠٦اليابــان إلــى النــصف مــا بــني    
وخة العامليــة، بــدأت اليابــان مــن اآلن فــصاعداً يف   رائــدة الــشيخ . مــسيرتها احلاليــة 

ــضل تطــوير منتجــات وخــدمات تــالءم متوســطي            ــوة بف ــضعف إلــى ق تحويــل هــذا ال
  .الذين تعد طلباتهم احملتملة داخلياً وخارجياً شديدة األهمية العمر

. إذن تبدو اليابان قـادرة علـى بنـاء منـوذج منـو جديـد علـى أسـس الـشيخوخة           
 ف تركز الدولة على التوجهات طويلـة األمـد بالنـسبة للبحـث أو    يف هذا النموذج، سو 

حماية البيئة، وسـوف تـضمن الـسالم االجتمـاعي مـن خـالل بنـاء شـبكات اجتماعيـة              
للمعوزين بشدة، وسوف تكـافئ املنـشآت املـورد النـادر لـرأس املـال البـشري، وسـوف          

لـن تكـون بنيـة    . احمللـي  تبحث العائالت عن توازنـات جديـدة خـارج العمـل املـأجور أو      
هـذا النمـوذج اجلديــد النمـو بـأي مثــن، وإمنـا البحـث عــن الـسعادة الشخـصية التــي          

  .أنها أفضل توافقاُ مع مجتمع يشيخ تبدو
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