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 خصائص االقتصاد الياباني

 
 مروان اسكندر

 .الحر االقتصاد# ي المتميز بعدة خصائص غير عادية في البلدان الصناعية ذاتاليابان# لقد لخصنا في مقاالتنا األسبوع المنصرم الوضع
 

 :الم، أي الواليات المتحدة، االتحاد األوروبي، بريطانيا، اليابان والصين كانت الصورة التشاؤمية هي التاليةبنهاية اجتماع حكام المصارف المركزية الرئيسية في الع
 

فيما كانت التوقعات % 3.0واالقتصاد االميركي % 3.1مقابل تقدير نمو دول االتحاد االوروبي بنسبة % 4.0توقع انخفاض معدل النمو في بريطانيا هذا العام الى مستوى 
 %.6و 5ليابانية أسوأ والتوقعات الصينية تراوح ما بين ا
 

وبالتالي فورة أسعار % 3.46من القيمة االسمية للرسملة فيما كانت األسعار ألسهم البنوك المركزية على مستوى % 63أسهم البنوك االوروبية أصبح تداولها على مستوى 
ن كان حاكم البنك المركزي االميركي  االسهم المالية انطفأت بانتظار نجاح سياسات خفض معدالت التضخم وازدياد نسب البطالة وهذه المساعي ما زالت في بداياتها، وا 

 .أعلن في نهاية المؤتمر، أن حاجات التعويم ما زالت قوية، وقد تستوجب التخلي عن الحذر من زيادة المديونية المرتفعة للبنوك المركزية
 

وحتى تاريخه كان برئاسة شنزو ابي الذي استطاع التعايش مع ضبط  2432التوقعات، رغم أنهم نجحوا خالل ثالثة عقود آخرها عام اليابانيون لم يكونوا بعيدين عن 
فلماذا هذا تحق عنها فوائد، التضخم والحد من ارتفاع سعر صرف الين، واليابانيون كانوا يقبلون على المساهمة في إصدارات الدين العام لمدة عشر سنوات لسندات ال تس

 التفاوت مع الصورة العالمية المتخوفة حاليًا من مفاعيل التضخم؟
 

أي قبل اغتيال رئيس وزرائها الذي اعتمد سياسة ضبط االسعار وتجميد  5/7/2422الجواب يستوجب قراءة مقال على صفحة كاملة في جريدة الفايننشال تايمز بتاريخ 
 ئيس الذي اغتيل حقق استقرارًا في االقتصاد الياباني وهو سليل عائلة عريقة، فوالده كان جنرااًل خالل الحرب العالمية الثانية واُتهمومعلوم أن الر . الفوائد على الدين العام

 .اتهامات باطلة استطاع تجاوزها وتوّلى رئاسة الوزراء سابقاً 
 

ن البلد الذي استعاد نشاطه بعد تعّرضه لمآسي قصف مدينتين بالقنبلة النووية من قبل األميركيين اليابان هي البلد الرابع في العالم على صعيد اإلنتاج القومي، وكانت اليابا
عطاء االميركيين السيطرة على مطار حيوي عسكري وثكنات مرفقة به، ومن ثم إقرار برنامج للمساع دات إلعادة البناء استنادًا الى االمر الذي مّهد إلنجاز اتفاقية سالم وا 

 .ي برنامج مارشالبرنامج ُسمّ 
 

كن يلجأ الى شراء منزل أو شقة فخمة، اليابانيون حققوا إنجازات صناعية في السبعينيات في إنتاج التلفزيونات والهواتف النقالة والياباني العادي وحتى الناجح في عمله لم ي
االستقبال، فكان الزائر يتقّبل الجلوس على الحصائر وأهل البيت يلّفون الفراش عند ومعظم بيوت اليابانيين كانت ال تحتوي على غرف نوم، ومختلف أنواع قاعات الطعام، و 

 .قيامهم في الصباح
 

النقدية، وقبل نهاية السبعينيات بالمقابل اعتاد اليابانيون على مأكوالت مختصرة عمادها االسماك واللحوم والخضار وكانوا يعتمدون على اختصار االنفاق وزيادة الثروات 
ع الواليات المتحدة التي كانت اليابان أهم بلد في العالم في صناعة السفن والبواخر وناقالت النفط الكبرى، كما أتقنوا صناعة السيارات، وحافظوا على عالقات وثيقة م كان

 .وال تزال لديها قوات جوية وبرية على االراضي اليابانية
 

ولية وخالل سنوات طويلة لم يطوروا قواتهم الجوية والبحرية إال بعد بداية عقد التسعينيات وقد حافظوا قدر االمكان على اليابانيون اعتمدوا منهج السالم في العالقات الد
شركة الذي حّدث مواصفات  حصر صالحيات الشركات اليابانية الكبرى بيابانيين، وربما هذه النزعة تفّسر احتدام العالقات مع الصناعي اللبناني الفرنسي كارلوس غصن

 .نيسان ومّكن الشركة من احتالل مركز عالمي
 

حتى % 8مقابل % 2.5مستوى  اليوم تواجه اليابان امتحانًا عسيرًا يتمثل بالقدرة على ضبط ديون البنك المركزي واالستمرار في ضبط معّدل التضخم والذي ال يزال على
 .تاريخه في الواليات المتحدة

 
بان بأن منافستها الحقيقية هي الصين، ومع نمو االقتصاد الصيني وتميز االقتصاد الكوري في صناعة السفن والناقالت والهواتف الخلوية خالل السنوات االخيرة شعرت اليا
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قات تربط اليابان سيس عالأصبحت اليابان بحاجة لتقوية عالقاتها مع بلدان رئيسية في مجال االقتصاد العلمي، ولهذا السبب اعتمد رئيس الوزراء الذي اغتيل على تأ
 .بالواليات المتحدة وأستراليا

  
فأستراليا غنّية بالثروات . االرتباط مع االميركيين يفترض أن يؤدي الى سيادة عالقات غير عدائية مع الصين، والعالقات مع أستراليا تحوز خصائص إيجابية عديدة

رين، وأي زائر لشمال شرق أستراليا يشهد تدفق اليابانيين على زيارة أستراليا وهنالك روابط مهمة على صعيد الطبيعية ومناخها المناسب لقضاء فترات الفرص لليابانيين المقتد
 .معاهد الدراسات االختصاصية في مجاالت المعلوماتية وتتابع االختراعات وتوسيع نطاق استعمال البرامج الحديثة المتطورة

  
سنويًا، وهذا معدل بسيط % 2تناقص، علمًا بأن معدالت السن مرتفعة الى حد بعيد، واليابانيون إذا حققوا نموًا بمعدل  مستقبل اليابان هادئ خاصة أن عدد سكانها على

أن تستقطبا حيث الوفيات تفوق الوالدات بهذه النسبة، وال ننسى أن أستراليا وكندا قارتان يمكن % 1لبعض ما حققوه سابقًا، يشعرون بالكفاية ألن معدل الفرد يرتفع بنسبة 
 .ضعف عدد سكانهم الحاليين بكل سهولة

 


