
 

 

  :إشكايل متهيد

مليون  127,9كلم مربعا، ويسكنه حوايل  378000اليابان عبارة عن أرخبيل ميتد على شكل قوس شرق آسيا، تبلغ مساحته 

عليه من مؤهالت بشرية وتنظيمية جيدة، ومع ذلك فالبالد ال نسمة، ويشكل قوة جتارية كربى على الصعيد العاملي وذلك بفضل ما يتوفر 

  .ختلو من مشاكل اقتصادية وبيئية واجتماعية

  فما هي مظاهر القوة التجارية لليابان على الصعيد الدويل؟ 

  وما هي العوامل املفسرة هلا؟ 

  وما هي املشاكل اليت تواجهها؟ 

I  -  العامليةمظاهر القوة التجارية لليابان ومكانتها:  

 تتجلى مكانة اليابان العاملية يف هيمنتها القوية على بلدان جنوب شرق آسيا ومنافسة منتجاا على الصعيد العاملي، وتقدميها

 : ز املؤشرات الدالة على ذلك نذكر ما يليرومن أب ملساعدات مالية موعة من املناطق يف العامل،

مليار دوالر ضمن األقطاب الثالثة املهيمنة  5150الداخلي اخلام مبا يعادل  اإلمجايلالناتج للمرتبة الثالثة من حيث قيمة احتالهلا  �

 .على االقتصاد العاملي

من % 8,9من الصادرات، و% 10,5فهي القوة االقتصادية الرابعة عامليا، حيث تساهم بنسبة : يف التجارة الدوليةمسامهتها  �

 .الواردات

تتعامل مع كل اموعات االقتصادية العاملية، ويف مقدمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا وأمريكا حيث : تعدد شركائها التجاريني �

 .الشمالية واالحتاد األوريب، حيث حيقق ميزاا التجاري فائضا لصاحله، فيما يسجل عجزا واضحا مع الصني والشرق األوسط

من الصادرات، أما الواردات فتتكون أساسا من حمروقات ومواد % 91,9متثل فيها املواد الصناعية نسبة كبرية : بنية جتارية قوية �

مليار دوالر سنة  80 ، وهو ما جعل ميزاا التجاري حيقق فائضا يقدر ب%12,8واملواد الفالحية % 31,9معدنية بنسبة 

  .م2006

يف % 17و األوريبيف االحتاد % 19يف أمريكا الشمالية و% 44اتساع جمال استثماراا يف اخلارج حيث بلغت مثال نسبة  �

 .الصني

II - العوامل املفسرة للقوة التجارية اليابانية: 

  :العوامل اجلغرافية واخلدماتية -  1

  .االستفادة من موقع البالد يف شرق آسيا �

  ).احمليط اهلادي، وحبر اليابان، وحبر الصني(انفتاحها على العامل من خالل جمموعة من احمليطات والبحار  �

  ).آسيا(جماورا ألكرب جتمع سكاين يف العامل  �

  .التوسع على حساب البحر �

 ).طوكيو، يوكوهاما، ناكويا، كويب(التوفر على موانئ كربى تتركز على امتداد الساحلني اجلنويب والشرقي  �

  :العوامل التنظيمية والبشرية -  2

 :االقتصاد، ويتضح ذلك من خاللاعتماد نظام رأمسايل خيول للدولة واملقاوالت العمل على تطوير 

من % 3ختصيص (تشجيع البحث العلمي من أجل تنمية الصناعة والتجارة ، تقدمي املساعدات واملعلومات للمقاوالت :دور الدولة �

 . تشجيع التصدير ،لكي تتكيف املقاوالت مع التطورات اليت يعرفها القطاعني ،)للبحث العلمي الناتج الوطين اإلمجايل

 )كبرى تجارية قوة( اليابان
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وهي مؤسسات كربى تشرف على كل مراحل الدورة االقتصادية، بدءا من توفري املواد  ):Sogososha( السوكوسوشا دور �

األولية ومنح القروض للمقاوالت، وتصنيع املواد، وتسويق املنتجات الصناعية، والبحث عن املعلومات املتعلقة باألسواق 

 .واملستجدات التقنية

، يشتغل منها %66,7مليون نسمة، متثل فيها الفئة القادرة على العمل  127,9سكانية مهمة  التوفر على كثافة :دور السكان �

 .يف القطاع الثالث، إضافة إىل ما مييزها من خصال االنضباط والتأهيل وحب العمل والتفاين فيه% 69,6

  :القوة الصناعية أهم أسس القوة التجارية -  3

 : يسمح للدولة القيام بـ دور التنظيم االقتصادي الرأمسايل الذي

 .والتحديث التكنولوجي ،وتشجيع البحث العلمي ،توجيه املقاوالت الصناعية ودعمها ماليا �

حيث تشرف على كل مراحل اإلنتاج حىت التسويق، وتستثمر يف قطاعات : )Zaibatsu(تكوين مؤسسات صناعية ضخمة  �

 ).السيارات( MITSUBISHIوميتسوبيشي ، )االلكترونيك( SONYمتعددة منها سوين

دف البحث عن أسواق جديدة، والتخفيض من تكلفة اإلنتاج، واحلفاظ على القدرة : إنشاء فروع للمقاوالت خارج اليابان �

 .التنافسية لليابان

III  - ا التجاريةمظاهر وعوامل القوة الصناعية لليابان كأحد أهم أسس قو: 

 :وأهم خصائصهامظاهر القوة الصناعية لليابان  -  1

 :يلي قوة صناعتها، ومن املؤشرات الدالة على ذلك مايف تترجم قوة النشاط التجاري لليابان 

هما اليابان جزءا كبريا من قوا احلالية، إذ اختارت السيارات كواحد عنحيث بنت  ،تفوق صناعة السيارات والصناعة االلكترونية �

 ماليني وحدة 10أزيد من  م2005املتطور الذي بلغ سنة  إنتاجهاناعية الوطنية بفضل من القطاعني ذوي األولوية يف سياستها الص

، إىل جانب الصناعة االلكترونية اليت تفوقت على السيارات بفضل رقم معامالا وعدد مناصب الشغل اليت )عامليا األوىلاملرتبة (

 .توفرها

والذي يشكل حمورا  ،)يوكوهاما، ناكويا، أوزاكا كويب، طوكيو(هلادئ اتركز املركبات الصناعية على السواحل اجلنوبية للمحيط  �

 .أساسيا لألنشطة الصناعية الثقيلة من مركبات حرارية ومصايف للنفط ومعامل للتكرير والصناعة البيتروكيماوية وصناعة السيارات

 .TOYOTAالسيارات كشركة طويوطا  إنتاجاحتالل الشركات اليابانية مراتب متقدمة يف  �

التوفر على أسطول جتاري يعد من بني أضخم األساطيل العاملية بفضل استفادا من التوسع على حساب البحر، ومن توفر البالد  �

 .كربى تتركز أساسا على طول الساحلني اجلنويب والشرقي موانئعلى 

 :العوامل املفسرة للقوة الصناعية اليابانية -  2

 :العوامل التنظيمية -أ 

 :خاللوتتجلى من 

) الزايباتسو( حيث تركزت يف شكل عمودي ،ج الليربالية اجلديدة بإتباعهاحيث تتميز املقاوالت اليابانية  :الرأمسايلدور التنظيم  �

 وعمال ومصانع وتسويق، وتستثمر يف قطاعات متعددة أمهها السيارات أوليةمن مواد  اإلنتاجعلى مراحل  لإلشراف

MITSUBISHI وااللكترونيك NEC. 

 .واإلرشادالتوجيه والنصح  إىلإضافة  ،ومنحها امتيازات ضريبية ،حيث تعمل على تقدمي الدعم املايل للمقاوالت :دور الدولة �

ويتجسد من خالل نسج عالقة متينة بني اجلامعات ومراكز البحث العلمي والصناعي  :دور الدولة يف تشجيع البحث العلمي �

 .اخلام للبحث من أجل التنمية من الدخل الوطين% 3بتخصيصها لنسبة 

 : العوامل البشرية -ب 
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 .مليون نسمة، تتميز بالتأهيل املهين اجليد واالنضباط والتفاين يف العمل 80توفر البالد على طاقات بشرية مهمة قوامها أزيد من  �

IV - املشاكل والتحديات اليت تواجه التجارة اخلارجية لليابان: 

 .الدولية التأثر باألزماتو ،املنافسة األجنبيةو ،االرتباط باخلارج �

 %).54(أو املواد الفالحية  %)85,5(استرياد مصادر الطاقة  �

، أو ارتفاع أسعار البترول واضطراب م2004تسويق املنتجات الصناعية حيث تتأثر بتقلبات األسواق العاملية كما حدث سنة  �

 .السوق األمريكية

 ).األوريبواالحتاد  األمريكيةالواليات املتحدة (منافسة القطبني االقتصاديني العامليني  �

 ").التنينات األربع" الصني وكوريا اجلنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغفورة( منافسة القوى االقتصادية الصاعدة �

نتيجة أزمة أبناك وبورصات آسيا، وأيضا  م1997 كما حدث يف آسيا سنة اضطراب السوق املالية يؤثر سلبا على جتارة اليابان، �

 .م2008ايار السوق املالية األمريكية سنة 

حيث أن فائض امليزان التجاري يؤدي إىل ارتفاع قيمة الني مقارنة مع العمالت الدولية األخرى مما يؤثر سلبا : ارتفاع سعر الني �

 .على الصادرات اليابانية، حيث يؤدي إىل تراجعها

  :خامتة

استطاع اليابان إىل حد كبري التغلب على التحديات اليت تعترض اقتصاده عن طريق استثماره اجليد ملؤهالته التنظيمية والبشرية 

 .ليصبح بالتايل قوة كربى يمن على التجارة العاملية
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