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Rola pañstwa w kszta³towaniu zagranicznej polityki
ekonomicznej Japonii na prze³omie XX i XXI wieku
Rola pañstwa w systemach gospodarki rynkowej jest zagadnieniem analizowanym zarówno
przez ekonomistów, jak i polityków. Zainteresowanie tym tematem wzrasta zazwyczaj w okresie
kryzysu gospodarczego oraz zwi¹zanego z tym protekcjonizmu. Systemy gospodarcze, analizowane w d³ugim okresie, maj¹ charakter dynamiczny z cechami swoistymi dla danego kraju. Ka¿dy z nich kszta³tuje siê pod wp³ywem uwarunkowañ historycznych, kulturowych oraz
mentalnoœci ró¿nych spo³eczeñstw. Przedmiotem zainteresowania jest system gospodarczy Japonii, a szczególnie rola pañstwa w kszta³towaniu zagranicznej polityki ekonomicznej. Autorka,
ukazuj¹c dominuj¹ce przes³anki historyczne i kulturowe, które wp³ynê³y na znaczenie pañstwa
w japoñskim systemie gospodarczym koncentruje swoj¹ uwagê na roli Ministerstwa Gospodarki,
Handlu i Przemys³u (METI). Wskazuje na pozycje METI w kszta³towaniu polityki gospodarczej
Japonii poprzez badanie jego relacji z innymi agendami rz¹dowymi oraz sektorem prywatnym.

The role of the state in shaping Japanese foreign economic policy
at the turn of the 20th and 21st century
The role of state in the market economy system is an issue considered by both economists and
politicians. An interest in this subject usually increases during the economic crisis and the related
protectionism. Economic systems, analyzed in the long run, are dynamic with features specific for
each country. Each of them is shaped by the historical and cultural conditions as well as mentality
of different societies. The subject of interest of this paper is the economic system of Japan, and especially the state’s role in shaping foreign economic policy. The author, while presenting the
dominant historical and cultural conditions that influenced the importance of the state in the
Japanese economic system, focuses on the role of the Ministry of Economy, Trade and Industry
(METI). Furthermore, the author indicates the position of METI in shaping the economic policy of
Japan by examining its relationship with other government agencies and the private sector.
Keywords: market economy system, role of government, foreign trade policy, Japan
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Wprowadzenie
Rola pañstwa w gospodarce jest jednym z podstawowych zagadnieñ teorii
ekonomii oraz polityki gospodarczej, a ekonomiczna efektywnoœæ pañstwa i jej
zakres oddzia³ywania na proces gospodarczy jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów ekonomicznych.
Aktywna rola pañstwa w systemie gospodarczym Japonii jest zjawiskiem,
które wystêpowa³o na wszystkich etapach rozwoju tego kraju i jest warunkowane
czynnikami historycznymi i kulturowymi. Wspó³czeœnie mo¿na stwierdziæ, ¿e japoñski model gospodarczy charakteryzuj¹: wysoka stopa wzrostu gospodarki
i du¿a konkurencyjnoœæ, bardzo niska stopa bezrobocia i minimalna inflacja, wysoka stopa inwestycji, a tak¿e egalitarny podzia³ dochodów. Jednoczeœnie jednak
nale¿y podkreœliæ autokratyzm pañstwa, w tym w sferze polityki gospodarczej,
ingerencje w zarz¹dzanie gospodark¹ w sferze eksportu i inwestycji rozwojowych oraz ekspansjê eksportow¹ w powi¹zaniu z agresywn¹ strategi¹ opanowywania rynków zagranicznych.
Autorka niniejszego artyku³u postanowi³a zastanowiæ siê nad rol¹ pañstwa
oraz poziomem jego ingerencji w kszta³towanie zagranicznej polityki ekonomicznej w Japonii.

1. Pañstwo w gospodarce rynkowej – uwagi teoretyczne
Pañstwo jest z³o¿onym systemem ekonomicznym instytucji i organizacji, które powstaj¹ na drodze ewolucji instytucji spo³ecznych i ekonomicznych. Zapewnia jednostkom ochronê ich praw oraz porz¹dku spo³ecznego i gospodarczego,
który jest funkcj¹ norm prawnych i zwyczajów. Neoklasyczna teoria pañstwa
Northa wskazuje trzy podstawowe elementy, a mianowicie [North, 1990, s. 27]:
– pañstwo chroni obywateli i zapewnia sprawiedliwoœæ,
– pañstwo stara siê maksymalizowaæ swoje potrzeby,
– pañstwowi decydenci konkuruj¹ na zewn¹trz i wewn¹trz pañstwa.
W ka¿dej gospodarce wystêpuje okreœlony system ekonomiczny, który
tworz¹ zespo³y instytucji i mechanizmów koordynuj¹cych i kontroluj¹cych podejmowanie oraz realizacjê decyzji ekonomicznych. Wystêpuj¹ce wspó³czeœnie
systemy gospodarcze ró¿ni¹ siê pomiêdzy sob¹ [Grzywacz, JóŸwiñski, 2007,
s. 9–10]: form¹ w³asnoœci œrodków produkcji, zestawem celów spo³ecznych i gospodarczych, metodami oddzia³ywania na rozwój i funkcjonowanie gospodarki,
mechanizmami alokacji zasobów oraz zasadami podzia³u dochodu narodowego.
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Badanie historii rozwoju gospodarczego poszczególnych pañstw dowodzi, ¿e
nie by³o ani nie ma doskona³ego systemu ekonomicznego. Dlatego obserwuje siê
permanentne d¹¿enie do doskonalenia oraz zwiêkszania jego efektywnoœci.
W teorii mo¿emy wyró¿niæ dwa podstawowe typy gospodarki rynkowej. Pierwszy to model z interwencjonizmem pañstwowym, zwany tak¿e „regulowan¹ gospodark¹ rynkow¹”, w którym zarz¹dzanie gospodark¹ realizowane jest g³ównie
poprzez wykorzystanie œrodków poœredniego sterowania. Drugi to model gospodarki rynkowej eliminuj¹cy w teorii interwencjonizm pañstwa o samoreguluj¹cym siê charakterze gospodarki rynkowej. Jego zwolennicy stoj¹ na
stanowisku, ¿e wszelkie w³¹czanie pañstwa w procesy gospodarcze zak³óca warunki konkurencji i raczej szkodzi, utrudniaj¹c ¿ywio³owe dzia³anie mechanizmów rynkowych. Model ten nazywa siê „samoreguluj¹c¹ gospodark¹ rynkow¹”
[Karpiñski, 1992, s. 14].
W praktyce gospodarczej dominuje wspó³czeœnie model mieszany, który
³¹czy system gospodarki rynkowej z interwencjonizmem pañstwowym. Mo¿na
wskazaæ cztery modele: anglosaski, skandynawski, nadreñski oraz japoñski. Warto zauwa¿yæ, i¿ nawet w krajach o doktrynie najbardziej liberalnej, jak USA czy
Wielka Brytania, obserwuje siê ingerencjê pañstwa w politykê gospodarcz¹. Dzieje
siê tak, poniewa¿ mechanizm rynkowy, mimo ¿e pozwala ustaliæ cenê równowagi, a tym samym iloœæ produkowanych w gospodarce dóbr, nie rozwi¹zuje wszystkich problemów gospodarczych. Dlatego te¿ pañstwo powinno pe³niæ nastêpuj¹ce funkcje [North, 2007, s. 1–13]:
– tworzyæ i dbaæ o w³aœciwe funkcjonowanie systemu prawnego, który pozwoli
chroniæ w³asnoœæ prywatn¹ oraz regulowaæ dostêp firm do kapita³u i funkcjonowanie gie³d papierów wartoœciowych;
– chroniæ gospodarkê przed powstaniem monopoli i przeciwdzia³aæ nieprawid³owej alokacji zasobów oraz obni¿aniu poziomu dobrobytu spo³eczeñstwa;
– dostarczaæ dobra publiczne, czyli dobra, których produkcj¹ sektor prywatny
nie jest zainteresowany lub nie powinien mieæ wp³ywu na ich funkcjonowanie
ze wzglêdu na niezawis³oœæ i obiektywizm pañstwa;
– przeciwdzia³aæ negatywnym efektom zewnêtrznym w zakresie produkcji
i konsumpcji, co jest mo¿liwe poprzez nak³onienie podmiotów gospodarczych
do pokrywania ca³oœci lub czêœci kosztów zwi¹zanych z ograniczeniem negatywnych skutków ubocznych ich dzia³alnoœci w sferze produkcji lub konsumpcji;
– ograniczyæ dostêp dóbr spo³ecznie szkodliwych do rynku (np. narkotyki, alkohol, tytoñ);
– prowadziæ redystrybucjê dochodu, czyli dzia³aæ na rzecz niwelowania zbyt du¿ych, nieakceptowanych spo³ecznie ró¿nic dochodowych i maj¹tkowych oraz
pomocy ludziom, którzy nie s¹ w stanie radziæ sobie samodzielnie;
– stabilizowaæ gospodarkê, czyli podejmowaæ dzia³ania, których celem jest
osi¹gniêcie i utrzymanie w d³u¿szym okresie wysokiego tempa wzrostu gospo-
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darczego, ograniczanie inflacji, bezrobocia i wahañ koniunkturalnych oraz
mo¿liwie najlepsze wykorzystanie rzeczowych czynników produkcji;
– chroniæ œrodowisko naturalne.
Spory o rolê pañstwa w gospodarce rynkowej z pewnoœci¹ bêd¹ zawsze
przedmiotem debat politycznych i ekonomicznych, chocia¿ wspó³czeœnie wszystkie pañstwa, nawet te najbardziej liberalne, w coraz wiêkszym stopniu zbli¿aj¹ siê
do modelu regulowanej gospodarki rynkowej. Cykliczne nawroty ideologii wolnorynkowej tylko czêœciowo os³abiaj¹ ogóln¹ tendencjê do wzrostu aktywnoœci
pañstwa w gospodarce, zw³aszcza w okresach kryzysowych. Co wiêcej, prawid³owoœci¹ jest, ¿e zakres b³êdów w polityce gospodarczej pañstwa tolerowanych
przez wyborców jest coraz mniejszy. Bez sprawnej regulacji procesów spo³eczno-gospodarczych i bez polityków zdolnych do wykonania tego zadania ¿adna partia polityczna nie uzyska pozwolenia wyborców na rz¹dzenie pañstwem
[Kaczmarek, 2004, s. 96].

2. Historyczno-kulturowe uwarunkowania roli pañstwa w Japonii
Peryferyjne po³o¿enie Japonii „na granicy dwóch wielkich, przeciwstawnych
tradycji”, czyli chiñskiej i zachodniej, z dala od rywalizuj¹cych cywilizacji i zniszczeñ wojennych spowodowa³o, i¿ kultura w tym pañstwie podlega³a stopniowym przemianom [Hall, 1979, s. 11]. Dziêki nim Japonia przekszta³ci³a siê
z prymitywnej spo³ecznoœci plemiennej, jak¹ by³a przed VI wiekiem, w kraj biurokracji arystokratycznej w VII–XII w., póŸniej w kraj walcz¹cych potêg feudalnych,
wreszcie w pañstwo narodowe dnia dzisiejszego. Przemiany kulturowe – jak pisze Hall – po pierwsze, nastêpowa³y na przestrzeni dziejów w toku ci¹g³ego rozwoju i kumulacyjnego wzrostu. Po drugie, po³o¿enie na skraju cywilizacji
chiñskiej umo¿liwi³o Japoñczykom zachowanie w³asnych instytucji i wartoœci,
pomimo ¿e obficie czerpali z jej dorobku. Po trzecie, ewolucjê w sferze spo³ecznej
i politycznej cechowa³a powolnoœæ i ograniczony charakter przemian, w zwi¹zku
z powy¿szym elementy ci¹g³oœci nieustannie wystêpowa³y w historii Japonii.
W spo³eczeñstwie japoñskim istotne znaczenie odgrywa tradycja, która zapewnia sta³¹ dynamikê nie tylko w sferze spo³ecznej, ale i ekonomicznej. Nowe elementy w³¹czane s¹ do tradycyjnych instytucji, które stopniowo ulegaj¹ przemianom i w miarê dostosowywania siê do nich, powoduj¹ przekszta³cenia ca³ego
systemu spo³eczno-ekonomicznego. G³ównymi filarami japoñskiej kultury, które
wywieraj¹ wp³yw na dominuj¹c¹ rolê pañstwa w tym systemie, s¹:
– wartoœci konfucjañskie, które nakazuj¹ podporz¹dkowanie siê autorytetom,
pielêgnowanie wiêzi grupowych i spo³ecznych oraz lojalnoœæ wobec nich, permanentne zdobywanie wiedzy i doskonalenie, a tak¿e powœci¹gliwoœæ emocjonaln¹;
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– pierwotna religia shinto, w której ukszta³towa³y siê dwa wyraŸnie ró¿ni¹ce siê
w¹tki – wierzenia ludowe oraz kult narodowych boskich przodków i cesarza;
w 1868 r. shinto otrzyma³o miano religii pañstwowej, co mia³o przyczyniæ siê
do zbudowania silnej i zjednoczonej Japonii z kultem cesarza [Religie..., 2006,
s. 733–734];
– buddyzm, który wniós³ nowy system wierzeñ i postaw religijnych oraz by³
czynnikiem sprzyjaj¹cym jednoczeniu kraju, a tak¿e promowa³ aktywnoœæ gospodarcz¹ we wczesnym okresie Tokugawa.
Reformy okresu Meiji (1868–1912), które umo¿liwi³y likwidacjê feudalnej gospodarki w Japonii, a tak¿e nastêpne przeprowadzane po II wojnie œwiatowej pod
auspicjami amerykañskiej administracji, nie zachwia³y tradycyjnych struktur
spo³ecznych, idei powinnoœci, lojalnoœci, dyscypliny i pracowitoœci. Jak zauwa¿y³
Grabowiecki, reformy te, nie dezintegruj¹c wspólnot, pozwoli³y pe³niej wykorzystaæ zalety tradycyjnych stosunków spo³ecznych do harmonijnego dostosowania
siê spo³eczeñstwa japoñskiego do nowych uwarunkowañ ekonomiczno-politycznych [Grabowiecki, 2000, s. 160–161]. I w³aœnie ta umiejêtnoœæ twórczego dostosowywania siê do zmiennych warunków globalnej gospodarki oraz zakorzenione
postawy spo³eczne powoduj¹, ¿e w Japonii pañstwo ma du¿¹ swobodê dzia³ania
i stosowania mechanizmów regulacyjnych.

3. Wp³yw rz¹du Japonii na zagraniczn¹ politykê ekonomiczn¹
Znaczenie pañstwa w gospodarce jest bardzo dobrze widoczne w sferze zagranicznej polityki ekonomicznej, któr¹ prowadzi Japonia. Analiza tej polityki,
pocz¹wszy od zakoñczenia okupacji amerykañskiej w 1952 r., pozwala stwierdziæ,
i¿ jest ona nieustannie po³¹czeniem roli pañstwa oraz uwarunkowañ miêdzynarodowych, przede wszystkim nacisków wynikaj¹cych z polityki prowadzonej przez
Stany Zjednoczone oraz organizacje miêdzynarodowe, takie jak WTO i OECD.
Pomimo powszechnego w miêdzynarodowej opinii pogl¹du, ¿e Japonia
utrzymuje wewnêtrzny rynek zbytu zamkniêty dla obcych podmiotów, w rzeczywistoœci w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX wieku zlikwidowano
wiêkszoœæ barier handlowych, takich jak taryfy celne, restrykcje iloœciowe, ograniczenia w inwestycjach zagranicznych oraz kontrola miêdzynarodowych transakcji
kapita³owych. Posuniêcia te by³y wynikiem zmiany za³o¿eñ i celów zagranicznej
polityki ekonomicznej Kraju Kwitn¹cej Wiœni oraz zosta³y dokonane pod
wp³ywem gaiatsu, czyli nacisków i ¿¹dañ zagranicznych partnerów handlowych.
Japoñscy analitycy i ekonomiœci wyró¿niaj¹ kilka zjawisk na arenie miêdzynarodowej, które wed³ug nich maj¹ wp³yw na gaiatsu, a zatem i na zagraniczn¹
politykê ekonomiczn¹ Japonii [Drelich-Skulska, 2002, s. 109 i n.]. Twierdz¹, i¿ naj-

204

Bogus³awa Drelich-Skulska

wa¿niejsz¹ przyczyn¹ jest dominacja polityczna i pozycja gospodarcza – pomimo
kryzysu gospodarczego – Stanów Zjednoczonych, które obok Chin s¹ g³ównym
partnerem handlowym Japonii. Nadwy¿ka handlowa utrzymuj¹ca siê w obrotach z USA nieprzerwanie od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych oraz amerykañskie
¿¹dania liberalizacji dostêpu do rynków japoñskich ponawiane sukcesywnie
przez ró¿ne gremia gospodarcze i polityczne powoduj¹, ¿e Japonia stopniowo
zmienia swoj¹ zagraniczn¹ politykê ekonomiczn¹. Dodatkow¹ przyczyn¹, dla
której Japonia reaguje na gaiatsu, jest istnienie miêdzynarodowych norm i uzgodnieñ. Zwolennicy teorii miêdzynarodowych norm i uzgodnieñ sugeruj¹, ¿e to
one, definiowane jako zestawy ukrytych i jawnych zasad, norm, praw i procedur
decyzyjnych, na których opieraj¹ siê dzia³ania uczestników na okreœlonym obszarze relacji miêdzynarodowych, maj¹ sta³y wp³yw na decyzje krajów uczestnicz¹cych nawet wtedy, gdy miêdzynarodowy stosunek si³ uleg³ zmianom. Nie
ulega w¹tpliwoœci, i¿ przyst¹pienie Japonii do OECD w 1967 r., a przede wszystkim jej uczestnictwo w pracach na forum GATT/WTO wywar³y wp³yw na japoñsk¹ politykê handlow¹. Na przyk³ad podczas Rundy Urugwajskiej rz¹d Japonii
stara³ siê wesprzeæ w³adze GATT w rozwi¹zywaniu konfliktu, który powsta³
wokó³ stosowania metod antydumpingowych przez cz³onków tej organizacji. Celem rz¹du Japonii by³o unikniêcie wielostronnego u¿ycia metod antydumpingowych przez cz³onków GATT. Ostateczny tekst uzgodnienia Rundy Urugwajskiej
nie zawiera³ jednak takiej mo¿liwoœci, poniewa¿ jej g³ównym przeciwnikiem by³
rz¹d Stanów Zjednoczonych. O ile rz¹d USA nie chcia³ poddaæ swej w³adzy jednostronnym zasadom antydumpingowym, to japoñska propozycja wskazywa³a,
¿e rz¹d japoñski wspiera multilateralizm, który jest fundamentem norm GATT
[Mikanagi, 1997, s. 19–21].
Ostateczny powód, dlaczego Japonia reaguje na gaiatsu, jest wyjaœniony
przez teorie zwi¹zków transnarodowych. Sugeruj¹ one, ¿e rosn¹ca wspó³zale¿noœæ ekonomiczna, definiowana jako sytuacje charakteryzuj¹ce siê odwzajemniaj¹cymi siê efektami miêdzy krajami lub uczestnikami w ró¿nych krajach ma
bardzo istotny wp³yw na kreowanie polityki ekonomicznej. Japonia reaguje na
amerykañsk¹ presjê, aby otworzy³a swe rynki nie tylko dlatego, ¿e USA s¹ potêg¹
gospodarcz¹ i hegemonem, ale tak¿e dlatego, ¿e japoñscy decydenci i biznesmeni
obawiaj¹ siê, ¿e Stany Zjednoczone mog³yby zamkn¹æ swe rynki dla japoñskiego
eksportu. Mo¿na nadmieniæ, ¿e rocznie oko³o 30% japoñskiego eksportu trafia na
rynek USA. Dodatkowym czynnikiem zewnêtrznym w XXI w., który wp³ywa na
decyzje rz¹du japoñskiego, jest rosn¹ca si³a ekonomiczna Chin i znaczenie prowadzonej przez ten kraj polityki handlowej w Azji Wschodniej.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ kszta³towanie zasad i funkcjonowanie
zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii w coraz wiêkszym stopniu musi uwzglêdniaæ presjê zagraniczn¹ na tê politykê. Teoretycy japoñskiej polityki handlowej tradycyjnie postrzegaj¹ gaiatsu jako g³ówne Ÿród³o jej zmian [Pyle, 1992,
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s. 111-113]. Zgodnie z tym punktem widzenia rz¹d japoñski czêsto u¿ywa³ gaiatsu
do uzasadnienia niepopularnych zmian politycznych i gospodarczych.

3.1. Wp³yw wybranych organów rz¹dowych na kszta³towanie
japoñskiej polityki handlowej
W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e strategiczne decyzje okreœlaj¹ce
kierunki polityki ekonomicznej pañstwa podejmowane s¹ w Japonii wspólnie
przez „rz¹dz¹c¹ triadê”, tzn. przedstawicieli wielkiego biznesu, rz¹dz¹cych partii
politycznych i administracji rz¹dowej, w której g³ówn¹ pozycjê zajmuje ta ostatnia.
Od zakoñczenia II wojny œwiatowej do pocz¹tku lat 80. XX w. dominuj¹c¹ rolê
w kreowaniu i realizacji japoñskiej polityki gospodarczej odgrywa³o Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Przemys³u (Ministry of International Trade and Industry, MITI), i w znacznie mniejszym stopniu na Ministerstwo Finansów. Warto
nadmieniæ, ¿e podstawowe zasady polityki oraz funkcjonowanie administracji
rz¹dowej by³y kontynuowane w okresie przed i bezpoœrednio po wojnie. Rola
MITI w gospodarce uleg³a zmianom wraz z up³ywem czasu i by³a szczególnie
istotna w latach „cudu gospodarczego’’ (1954–1971).
W latach 1945–1954, a wiêc po powo³aniu MITI, Japoñczycy tworzyli podstawy prawno-administracyjne systemu szybkiego rozwoju gospodarczego, który
nast¹pi³ w nastêpnych dwóch dekadach. Poszczególne elementy systemu szybkiego rozwoju powstawa³y niezale¿nie od siebie. Zas³ug¹ MITI by³o ich zintegrowanie. Wed³ug Johnsona by³y to nastêpuj¹ce dzia³ania [Johnson, 1982, s. 192]:
– selekcja bran¿ przez rz¹d w celu zasilenia najbardziej zas³uguj¹cych na to;
– doskonalenie metod sprzeda¿y wybranych bran¿;
– rozwój metod regulowania zbyt ostrej konkurencji;
– kontrola wymiany miêdzynarodowej i importu technologii – umo¿liwia³a ona
wybór bran¿ rozwojowych;
– dysponowanie preferencyjnymi zasobami finansowymi, mo¿liwoœci¹ stosowania ulg podatkowych i ochrony przed zagraniczn¹ konkurencj¹, umo¿liwia³o to sterowanie obni¿k¹ kosztów wybranych bran¿;
– uprawnienia do tworzenia karteli konglomeratów (keiretsu) opartych na bankach, wyraŸnie zale¿nych od rz¹du, co pozwala³o kontrolowaæ MITI konkurencjê.
W latach „cudu gospodarczego” (1954–1971) Japoniê postrzegano na œwiecie
jako swoisty przypadek „Japan Incorporated”, czyli monolit, który by³ nastawiony na maksymalizacjê zysku pod wodz¹ MITI. W kolejnych dekadach MITI napotyka³o coraz wiêcej ograniczeñ w zakresie swobodnej dzia³alnoœci. Stopniowo
mala³a rola presti¿owych ministerstw – g³ównie MITI i MF, a ros³o znaczenie japoñskiego parlamentu (Diet) oraz rz¹dz¹cych partii politycznych. Do 1993 r. Partii
Liberalno-Demokratycznej, a póŸniej równie¿ innych partii.
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Jak zauwa¿a J. M³odawska w tym samym okresie umocni³a siê rola innych
zdecentralizowanych oœrodków w³adzy, które konkurowa³y o wp³ywy polityczne np.: Ministerstwa Poczty i Telekomunikacji. Ta sama autorka stwierdza, ¿e
„punkt ciê¿koœci w podejmowaniu decyzji przesun¹³ siê z kadry wybranych ministerstw na zoku, rekrutuj¹ce siê przede wszystkim z cz³onków parlamentu, ale
i biurokratów z odpowiednich ministerstw” [M³odawska, 1999, s. 120]. Wed³ug
koncepcji Okimoto, wspó³czesna Japonia to tzw. pañstwo sieci (network state),
gdzie w³adza jest sprawowana przez przedstawicieli sektora prywatnego, ministerstwa, koalicje wokó³ LDP oraz wielkie banki [Okimoto, 1989]. Poniewa¿ jednak model elitarny przyjmuje MITI jako czynnik wiod¹cy, tylko niewiele studiów
zajmowa³o siê ministerstwami innymi ni¿ MITI i MF jako g³ównymi podmiotami
kszta³tuj¹cymi zagraniczn¹ politykê ekonomiczn¹ Japonii.
Procesy internacjonalizacji i globalizacji przebiegaj¹ce w gospodarce japoñskiej oraz wprowadzane pakiety reform strukturalnych spowodowa³y, i¿ wyraŸnemu przewartoœciowaniu ulega³a rola MITI w kszta³towaniu zagranicznej
polityki ekonomicznej. Rz¹d japoñski da³ temu wyraz w podjêciu decyzji o zmianie nazwy, okreœleniu nowej misji i celów dzia³ania tego ministerstwa. Z dniem
7 stycznia 2001 r. MITI przyjê³o nazwê Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemys³u (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI). METI sta³o siê „nawigatorem” gospodarki japoñskiej, które realizuje nastêpuj¹ce cele:
– promuje innowacyjne zmiany, które otworz¹ drogê do zrównowa¿onego
wzrostu spo³ecznego i gospodarczego Japonii;
– poszukuje rozwi¹zañ problemów globalnego œrodowiska oraz ca³ej spo³ecznoœci;
– inicjuje politykê odpowiedni¹ dla Japonii i miêdzynarodowej spo³ecznoœci
w œwietle rosn¹cej globalizacji gospodarki œwiatowej;
– koncentruje siê nie tylko na problemach rozwoju przemys³u, lecz szerzej, na
ca³ym systemie spo³ecznym i gospodarczym Japonii;
– respektuje system wartoœci promowanych przez autorytety spo³eczne, organizacje pozarz¹dowe, regionalne spo³ecznoœci i innych cz³onków spo³eczeñstwa
[New Mission...].
Globalizacja gospodarki œwiatowej powoduje, ¿e przep³ywy informacji, kapita³u, technologii, ludzi i towarów staj¹ siê zjawiskiem powszechnym i ogólnoœwiatowym. W rezultacie rosn¹cych przep³ywów wskazanych elementów
wzrasta konkurencja na rynkach miêdzynarodowych. Japonia zatem powinna
sobie odpowiedzieæ na dwa pytania: jak kreowaæ atrakcyjne œrodowisko i sprzyjaj¹cy klimat gospodarczy oraz jak pogodziæ w³asny rozwój ekonomiczny
z kszta³tuj¹cymi siê miêdzynarodowymi strukturami i powi¹zaniami w globalnej
gospodarce. Wobec wskazanych zmian, zdaniem METI, podstaw¹ rozwoju zagranicznej polityki ekonomicznej w przysz³oœci powinno byæ za³o¿enie, ¿e nie wystêpuj¹ ró¿nice miêdzy podejœciem narodowym i miêdzynarodowym.
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3.2. Czynniki kszta³tuj¹ce podejmowanie decyzji w zakresie polityki
ekonomicznej w Japonii
Mikanagi twierdzi, ¿e aby zrozumieæ zmieniaj¹cy siê sposób i zakres podejmowania decyzji odnoœnie do polityki ekonomicznej nale¿y skoncentrowaæ siê na
uprawnieniach ka¿dego ministerstwa i typach relacji, utrzymywanych przez ministerstwa z sektorem prywatnym. G³ówn¹ tez¹, jak¹ stawia autor, jest stwierdzenie, ¿e im wiêksze uprawnienia ministerstwa, tym wiêksza jest gotowoœæ do
pozytywnego reagowania wobec ¿¹dañ liberalizacji rynku [Mikanagi, 1997, s. 27].
Mo¿liwoœci ministerstwa s¹ ograniczone przez strukturê biurokracji pañstwowej,
która sk³ada siê z ró¿nych ministerstw i agencji, konkuruj¹cych ze sob¹ o status
i wp³ywy. Dodatkowo, stopieñ, w jakim cel liberalizacji rynku pozostaje w sprzecznoœci z instytucjonalnymi celami lub jego interesami jest determinowany przez
stosunki ministerstwa z sektorem prywatnym.
Zdolnoœci ministerstwa w zakresie podejmowania decyzji dotycz¹cych polityki ekonomicznej sk³adaj¹ siê z trzech elementów. Wœród nich nale¿y wymieniæ:
autonomiê ministerstwa, instrumenty polityczne, które ono posiada oraz cele instytucjonalne danego ministerstwa.
Autonomia jest najwa¿niejszym czynnikiem, który warunkuje efektywn¹
dzia³alnoœæ ministerstwa, lecz w praktyce bywa ograniczona przez interwencje
innych ministerstw. Przedmiotem konfliktów miêdzyministerialnych mog¹ byæ
nowo pojawiaj¹ce siê problemy, o których rozstrzyganiu decyduje wiêcej ni¿ jedno ministerstwo. Typowym przyk³adem jest sytuacja, gdy jedno ministerstwo
kontroluje szczegó³y zagadnienia, podczas gdy Ministerstwo Finansów odpowiada za jego aspekty bud¿etowe. Ministerstwo Finansów mo¿e wywieraæ decyduj¹cy wp³yw na proces decyzyjny, jeœli nie wyra¿a zgody na zwiêkszenie
wydatków lub zmniejszenie dochodów, dziêki swym szerokim uprawnieniom
i mo¿liwoœciom w porównaniu z innymi ministerstwami.
Wskazane konflikty czêsto odwlekaj¹ zakoñczenie lub powoduj¹ impas w negocjacjach miêdzynarodowych, poniewa¿ ministerstwa trac¹ czas i energiê swoich urzêdników na ³agodzenie konfliktów miêdzyministerialnych, a nie na
dzia³ania zmierzaj¹ce do liberalizacji rynku.
Cele instytucjonalne albo funkcje przypisane ministerstwu s¹ z regu³y wyznaczane w momencie ich tworzenia. Mog¹ siê one zmieniaæ w czasie w zale¿noœci od
zasobów, pozostaj¹cych w gestii ministerstwa i wzrostu ga³êzi przemys³u
bêd¹cych pod jego jurysdykcj¹. Sposób, w jakim cele instytucjonalne wchodz¹
w interakcjê z zagadnieniami liberalizacji rynku nie jest jednak zdeterminowany
a priori. Problemy w zakresie liberalizacji dostêpu do rynku pojawiaj¹ siê, gdy cele
instytucjonalne generuj¹ ochronê rynku wewnêtrznego w miarê wzrostu lub
utrzymania zatrudnienia, co jest sprzeczne z liberalizacj¹ rynku.
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Stopieñ, do jakiego ministerstwo mo¿e popieraæ liberalizacjê, jest tak¿e ograniczony przez zakres, w jakim korzystny efekt liberalizacji rynku jest sprzeczny
z instytucjonalnymi celami lub interesami ministerstwa. Chocia¿ ministerstwo nie
mo¿e odwróciæ ani ca³kowicie zignorowaæ decyzji Rady Ministrów dotycz¹cych
liberalizacji rynków, instytucjonalne cele ka¿dego ministerstwa lub inne ni¿ liberalizacja rynku mog¹ powstrzymaæ ministerstwo przed zdecydowanymi
dzia³aniami maj¹cymi na celu wdro¿enie odgórnych decyzji. Rz¹d Japonii uznaje
podstawowe zasady wolnego rynku tak jak inne kraje uprzemys³owione, czyli
tak¿e zasadê otwierania swoich rynków. U progu lat 90. XX w. wraz z internacjonalizacj¹ gospodarki i udzia³em w miêdzynarodowych rozmowach handlowych
prowadzonych pod auspicjami GATT/WTO protekcjonizm straci³ sw¹ legitymacjê w rz¹dzie Japonii. Jednak ogólna aprobata zasad wolnego handlu nie jest
synonimem zgody nañ w praktyce, o czym œwiadcz¹ instrumenty polityczne
wykorzystywane przez METI oraz inne ministerstwa, zw³aszcza w okresach kryzysów gospodarczych.
Instrumenty polityczne s¹ zwykle rozumiane jako narzêdzia, stosowane
przez pañstwo do osi¹gniêcia celów politycznych. A wiêc tradycyjne instrumenty
obejmowa³y „licencje, taryfy, œrodki kontroli wymiany, ubezpieczenia eksportu”,
jak równie¿ „ca³¹ gamê dzia³añ monetarnych i fiskalnych” [Katzenstein, 1977,
s. 301]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ w przypadku liberalizacji rynku instrumenty
polityczne nie oznaczaj¹ iloœci opcji, jakie ma ministerstwo dla kontroli rynku,
lecz oznacza typ istniej¹cych wczeœniej barier handlowych, które maj¹ byæ cofniête. Wynika z tego, ¿e bez takich barier handlowych ministerstwo mo¿e byæ pozbawione instrumentów.
Istniej¹ dwa szeroko pojête typy barier handlowych, tworzonych przez rz¹d,
które utrudniaj¹ obcym firmom dostêp do rynku japoñskiego. Pierwszy, to w¹sko
pojête bariery handlowe, takie jak taryfy i kwoty importowe, które dyskryminuj¹
wejœcie obcych produktów lub us³ug na rynek. Drugim typem s¹ przepisy rynkowe. Zwykle nie s¹ traktowane jako bariery, poniewa¿ w jednakowym stopniu odnosz¹ siê do krajowych i zagranicznych produktów oraz firm, np.: standardy
dotycz¹ce jakoœci produktu, jego bezpieczeñstwa dla konsumentów musz¹ byæ
osi¹gane przez wszystkich wytwórców.
Przepisy rynkowe mog¹ wszak¿e staæ siê barier¹ handlow¹ z kilku powodów.
Po pierwsze, jeœli przepisy wymagaj¹ od produktów importowych osi¹gniêcia poziomu jakoœci ³atwo osi¹ganego przez producentów lokalnych, to mog¹ dzia³aæ
jak bariera handlowa. Interesuj¹cym przyk³adem z rozmów MOSS (Market-Oriented Sector-Selective)1 s¹ wymagania wobec wytrzyma³oœci pionowej kontenerów. Japoñscy producenci wytwarzaj¹ kontenery tylko dla japoñskich u¿ytkow1 MOSS – rozmowy handlowe prowadzone miêdzy rz¹dami Japonii i Stanów Zjednoczonych,
zainicjowane przez USA w 1982 r., których celem by³a redukcja barier handlowych wobec towarów
amerykañskich na rynku japoñskim.
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ników, którzy musz¹ sk³adowaæ je pionowo w zwi¹zku z brakiem przestrzeni i nie
musz¹ dokonywaæ kosztownych poprawek swych wyrobów, które s¹ wymagane
od producentów zagranicznych, chc¹cych eksportowaæ do Japonii. Dodatkowo
przepis mo¿e staæ siê barier¹, kiedy jego sformu³owanie jest tak skomplikowane,
¿e lokalni producenci maj¹ przewagê w postaci lepszej orientacji. Taka sytuacja
wystêpuje w Japonii doœæ czêsto, poniewa¿ wszelkie przepisy rynkowe s¹ tworzone i rozpowszechniane przez shingikai – gremia, z którymi odpowiednie ministerstwa konsultuj¹ treœæ swoich rozporz¹dzeñ w procesie legislacyjnym, a ich
cz³onkami s¹ przedstawiciele ró¿nych firm i izb bran¿owych z Japonii. Jeœli dodatkowo ka¿dy importowany produkt musi byæ testowany i aprobowany przez takie
organizacje, daje to swobodê niejawnego podejmowania decyzji i mo¿e u³atwiæ
dyskryminacjê produktów zagranicznych [Mikanagi, 1997, s. 30–31].
S¹ te¿ inne typy barier. Bariery pozarz¹dowe, to bariery ograniczaj¹ce dostêp
do rynku, tworzone nie przez pañstwo, lecz powodowane przez zachowanie sektora prywatnego. Poniewa¿ w likwidacjê barier tego typu anga¿uje siê g³ównie
sektor prywatny, rz¹d ma bardzo nieliczne instrumenty polityczne do prowadzenia tak pojêtej liberalizacji rynku. Dostêp zagranicznych producentów do takich
rynków mo¿e pozostaæ niski nawet po redukcji barier rz¹dowych. Bazowym
przyk³adem takiego rodzaju bariery rynkowej jest pionowe keiretsu, które œciœle
wi¹¿e producentów, hurtowników i dystrybutorów. Poniewa¿ ten typ barier
w dostêpie do rynków wywodzi siê g³ównie z historycznej ewolucji sektora prywatnego, a nie z inicjatywy rz¹du, to dzia³ania rz¹du japoñskiego w latach 90.
w celu ich usuniêcia mia³y bardzo ograniczon¹ skutecznoœæ.
Uzupe³nieniem omówionych czynników okreœlaj¹cych podejmowanie decyzji w zakresie polityki ekonomicznej, s¹ relacje ministerstw z sektorem prywatnym, które wp³ywaj¹ na ich mo¿liwoœci dotycz¹ce liberalizacji wybranych
rynków bran¿owych w Japonii.

3.3. Relacje ministerstw z sektorem prywatnym
Istniej¹ co najmniej cztery mo¿liwe typy interakcji pomiêdzy ministerstwem
a sektorem prywatnym: promocyjna, postpromocyjna, restrukturyzacyjna i regulacyjna [Okimoto, 1988, s. 305–314]. Rodzaj relacji miêdzy ministerstwem a przemys³em jest determinowany przez charakter technologii w danym przemyœle,
jego stopê wzrostu oraz rodzaj dóbr, jakie on dostarcza. Relacja promocyjna wystêpuje, gdy przemys³ wykorzystuje lub kreuje dynamiczn¹ technologiê i jest
postrzegany jako potencjalne Ÿród³o intensywnego wzrostu. Jeœli innowacyjnoœæ
technologiczna jest dynamiczna, to konieczne jest ci¹g³e inwestowanie w badania
podstawowe i rozwój (B+R). Wysoki poziom ryzyka, jaki towarzyszy wysokonak³adowemu B+R dla celów innowacji technologicznej oraz za³o¿enie, ¿e innowacje technologiczne zawieraj¹ element dobra publicznego, daj¹ minister-
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stwom, takim jak METI silne przes³anki do interweniowania w sektorze
prywatnym i promowania postêpu technologicznego [Okimoto, 1989]. Ministerstwo traktuje wówczas dany sektor w sposób preferencyjny poprzez stosowanie
takich œrodków polityki handlowej jak subsydia eksportowe, alokacje kapita³ów,
taryfy importowe itp. Najlepszym przyk³adem takich zale¿noœci by³y relacje miêdzy MITI i strategicznymi bran¿ami przemys³owymi, jak stalowa w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych, samochodowa w siedemdziesi¹tych i elektroniczna
w latach póŸniejszych.
Relacja postpromocyjna ma tendencjê do pojawiania siê, gdy przemys³, który
wczeœniej mia³ relacjê promocyjn¹, osi¹ga stan stabilnego wzrostu oraz równowagi technologicznej, jak obserwowano w latach 90. w japoñskim przemyœle samochodowym oraz w elektronice gospodarstwa domowego. Relacja promocyjna
przekszta³ci³a siê w postpromocyjn¹ g³ównie wskutek rosn¹cego nacisku ze strony sektora prywatnego. Przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w ga³êzi przemys³u, która
sta³a siê konkurencyjna, bêd¹ w mniejszym stopniu zale¿ne od decyzji rz¹du
w kwestii swego wzrostu i bêd¹ mia³y mniej powodów, by tolerowaæ biurokratyczne interwencje, które mog¹ byæ sprzeczne z indywidualnymi strategiami rozwoju tych podmiotów.
Gdy przemys³ s³abnie mo¿e wejœæ w relacje restrukturyzacyjne z pañstwem.
Po stwierdzeniu zmniejszenia siê stopy zysku, przemys³ osi¹ga punkt, w którym
wzrost wielkoœci produkcji nie zwiêksza produktywnoœci. Poniewa¿ taki sektor
przemys³u zacznie napotykaæ wiele barier, bêdzie potrzebowa³ œrodków finansowych na redukcjê nadmiernych mo¿liwoœci produkcyjnych, przemieszczenie
pracowników lub dywersyfikacjê dzia³alnoœci. Interwencja ministerstwa poprzez
udzielanie kredytów i pomocy technicznej jest czêsto przeznaczona dla takiego
sektora w celu jego „miêkkiego l¹dowania”.
Relacja regulacyjna jest to relacja miêdzy ministerstwem a przemys³em dostarczaj¹cym dobra publiczne. W Japonii regulacja oznacza najczêœciej interwencjê
pañstwa na rynku dla zagwarantowania realizacji celów, które nie mog¹ byæ
osi¹gniête w rezultacie dzia³ania mechanizmów konkurencji. Czêsto taka „niezdolnoœæ” jest nazywana „defektem rynku”.
Natura produkcji danego sektora mo¿e nie byæ wszak¿e jedyn¹ determinant¹
przynale¿noœci do sektora dóbr publicznych. W kontekœcie japoñskiej gospodarki
tendencja do „upubliczniania” jest czêsto powi¹zana z konkurencyjnoœci¹ sektora
prywatnego. Doskona³ym przyk³adem jest japoñska telekomunikacja. W latach
70. japoñskie s³u¿by telekomunikacyjne oraz produkcja wyposa¿enia by³y
wzglêdnie niekonkurencyjne wobec swych zagranicznych konkurentów, sektor
by³ postrzegany jako dostarczaj¹cy dobra publiczne, jakim by³o stworzenie niezawodnej sieci telefonicznej w Japonii. Nippon Trade and Telephon Co., czyli NTT
by³ narodowym monopolist¹ telefonicznym. Gdy jednak telekomunikacja sta³a
siê zaawansowana technologicznie, tak ¿e nawet nowe firmy mog³y ³atwo zapew-
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niæ wiarygodne us³ugi w ramach konkurencji rynkowej, a w ca³ym przemyœle zaczê³y powstawaæ lukratywne firmy, jak Value Added Networks (VAN), wówczas
MITI zaczê³o postrzegaæ telekomunikacjê w mniejszym stopniu jako dobro publiczne, a bardziej jak zwyk³¹, konkurencyjn¹ ga³¹Ÿ. Ta zmiana w percepcji doprowadzi³a do prywatyzacji NTT w 1985 r.
Ministerstwa mog¹ byæ podzielone na dwie kategorie na podstawie dominuj¹cego typu ich relacji z sektorem prywatnym, czyli reguluj¹ce oraz zorientowane na politykê. W tym kontekœcie z jednej strony takie ministerstwa jak
Ministerstwo Zdrowia i Opieki, Ministerstwo Budownictwa i Ministerstwo Transportu zachowuj¹ g³ównie relacje regulacyjne z sektorem prywatnym, a z drugiej
strony METI i Ministerstwo Finansów maj¹ historycznie ugruntowane relacje
promocyjne z tym sektorem. Relacje miêdzy ministerstwami a sektorem prywatnym s¹ jednak p³ynne i wynikaj¹ ze wspomnianych wczeœniej czynników. Poniewa¿ jednak METI, na przestrzeni kilkudziesiêciu lat, sta³o siê bardzo presti¿owym
ministerstwem, to dla wielu innych bycie takim ministerstwem sta³o siê celem samym w sobie. Dlatego wielu ministrów usi³uje przejœæ do relacji promocyjnych
z sektorem prywatnym.
Tabela 1 wskazuje zale¿noœci pomiêdzy typem relacji danego ministerstwa
z sektorem prywatnym a przeszkodami, jakie one tworz¹ dla liberalizacji rynku.
Tabela 1. Zale¿noœci miêdzy typem relacji ministerstwo – sektor prywatny a przeszkodami
liberalizacji rynku

Typ relacji

Przeszkoda
pierwotna
poziom autonomii

Przeszkody wtórne
interesy inne ni¿
liberalizacja rynku

instrumenty
polityczne

Nieliczne

¯adne, poza pozostaj¹cymi
formalnymi barierami
handlowymi

Promocyjna

Wzrost sektora

Faworyzowanie sektora, np.
alokacja kapita³u, zwolnienia
podatkowe

Restrukturyzacja
dostosowania

Dostosowanie
przemys³u

Wycofanie œrodków
dla udogodnienia

Dobra publiczne

Deregulacja

Postpromocyjna

Regulacja

Niski

Wysoki

ród³o: [Mikanagi, 1997, s. 35].

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ministerstwo o postpromocyjnych relacjach z sektorem
prywatnym ma mniejszy zakres autonomii decyzyjnej. Jest to spowodowane
faktem, ¿e w relacjach postpromocyjnych sektor prywatny sta³ siê ju¿ konkuren-
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cyjny i nie potrzebuje pomocy ze strony rz¹du. Przedsiêbiorstwa prywatne w ramach tego typu relacji maj¹ czêsto znacz¹cy g³os w tworzeniu polityki
ekonomicznej lub przynajmniej zdolnoœæ do opierania siê przyjêciu lub wprowadzeniu zasad polityki rz¹du. Przyk³adem ilustruj¹cym takie zachowania mo¿e
byæ sytuacja, w jakiej znalaz³o siê MITI w roku 1980. Mianowicie, niezale¿nie od
¿¹dañ USA MITI nie by³o w stanie skutecznie przekonaæ japoñskich producentów
samochodów do podjêcia produkcji w Stanach Zjednoczonych jako sposobu
zmniejszenia japoñskiego eksportu do USA [Destler, Sato, 1982, s. 85]. Niepowodzenie MITI w przekonywaniu sektora prywatnego by³o czêœciowo spowodowane faktem, i¿ w relacjach postpromocyjnych ministerstwo nie mog³o osi¹gn¹æ
swego celu bez aktywnej kooperacji tego sektora.
Silny wp³yw sektora prywatnego na podejmowanie decyzji jest równie¿ zauwa¿alny w relacjach promocyjnych, ale w mniejszym stopniu. W tym typie relacji ministerstwo próbuje kszta³towaæ wzrost w przemyœle przez u¿ycie ró¿nych
instrumentów polityki handlowej, takich jak taryfy, subsydia, kwoty itp. W tym
samym czasie wzrost ga³êzi przemys³u najbardziej zale¿y od inicjatyw sektora
prywatnego i dlatego ministerstwo potrzebuje kooperacji z tym sektorem i nie
mo¿e rozwi¹zywaæ zagadnieñ samodzielnie.
Z drugiej strony relacje regulacyjne czêsto daj¹ ministerstwu szerok¹ autonomiê. Poniewa¿ ministerstwo mo¿e pos³ugiwaæ siê argumentem regulowania sektora dóbr publicznych dla rozszerzenia zakresu swej w³adzy, mo¿e ono ignorowaæ wiêkszoœæ skarg i wniosków sektora prywatnego. Typowym przyk³adem jest
relacja miêdzy producentami leków a Ministerstwem Zdrowia. W zwi¹zku z tym,
¿e ministerstwo ma szerok¹ swobodê, wynikaj¹c¹ ze swego mandatu stra¿nika
¿ycia i dobrobytu spo³eczeñstwa, przedsiêbiorstwa bardzo rzadko wnosz¹ skargi
lub odwo³ania od decyzji tego ministerstwa.
Relacje restrukturyzacyjne zwykle daj¹ wiêksz¹ autonomiê w porównaniu
z relacjami postpromocyjnymi i promocyjnymi, ale mniejsz¹ ni¿ relacje regulacyjne.
Restrukturyzowany sektor ma przewa¿nie k³opoty finansowe, jest wiêc bardziej
zale¿ny od pomocy rz¹dowej w alokowaniu kredytów lub nawet koordynacji
produkcji indywidualnych przedsiêbiorstw. Liberalizacja w tym sektorze mo¿e
jeszcze bardziej zaszkodziæ przemys³owi, który i tak ma ju¿ problemy z powodu
niewykorzystanych mocy produkcyjnych i du¿ego zad³u¿enia. Je¿eli jednak ministerstwo podejmie decyzjê o stopniowej liberalizacji danego rynku, to dany
sektor i tak nie ma wyboru, jak tylko j¹ zaakceptowaæ z obawy przed ca³kowitym
wstrzymaniem pomocy rz¹dowej. Odmiennie od relacji regulacyjnych, autonomia ministerstwa jest jednak ograniczona, poniewa¿ powodzenie dzia³añ
restrukturyzacyjnych zale¿y tak¿e od wysi³ków podejmowanych przez sektor
prywatny.

Rola pañstwa w kszta³towaniu zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii...

213

Podsumowanie
Realnie istniej¹ce systemy gospodarcze w ró¿nych krajach, analizowane
w d³ugim okresie, maj¹ charakter dynamiczny, swoisty dla danego kraju. Systemy
gospodarcze ró¿nych pañstw nie s¹ identyczne. Nawet pañstwa maj¹ce podobne
warunki ustrojowe z gospodarkami uznanymi za rynkowe znacznie siê ró¿ni¹.
Mo¿na oczywiœcie znaleŸæ pewne zbie¿ne cechy ró¿nych systemów, ale faktycznie ka¿dy z nich ma swoj¹ w³asn¹, niepowtarzaln¹ specyfikê, która kszta³tuje siê
pod wp³ywem historii, tradycji, kultury i mentalnoœci ró¿nych spo³eczeñstw.
Mimo rynkowego charakteru gospodarka japoñska ró¿ni siê znacznie od innych zachodnich, szczególnie zaœ od modelu amerykañskiego. Do wyró¿niaj¹cych cech zaliczyæ mo¿na znacznie silniejszy zwi¹zek kierownictwa przedsiêbiorstwa z pracownikami ni¿ z akcjonariuszami oraz d³ugoterminowe powi¹zania
wewn¹trz przedsiêbiorstwa. Gospodarka japoñska po II wojnie œwiatowej stanowi³a typowy przyk³ad kierowanej gospodarki rynkowej typu keynesowskiego.
Inicjatywy sektora prywatnego uzupe³niane by³y intensywn¹ dzia³alnoœci¹
rz¹du.
Obecnie japoñski system ekonomiczny jest po³¹czeniem niezale¿nych prywatnych przedsiêbiorstw ze znacznym stopniem pañstwowej kontroli sprawowanej przez kilka wiod¹cych agend rz¹dowych. Jak zauwa¿ono w artykule,
najwa¿niejsze jest METI, którego g³ównym zadaniem jest wskazywanie kierunków rozwoju przemys³owi japoñskiemu. Ponadto jest ono konsultantem dla innych agend rz¹dowych oraz odpowiada za dostarczanie œrodków finansowych
dla preferowanych ga³êzi przemys³u oraz jest uprawnione do zapewniania licencji i patentów. Taka pozycja METI sprawia, ¿e odgrywa ono równie¿ istotn¹ rolê
w zagranicznej polityce ekonomicznej Japonii poprzez kszta³towanie ró¿nych typów relacji z sektorem prywatnym.
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