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Bevezetés 

A kilencvenes évek eleje óta foglalkozom Japán gazdaságával és történelmével. A témával 

való találkozásban meghatározó jelentőségű volt az a négy év, amit Japánban töltöttem. 

Kutatási bázisom ott a tokiói Hitotsubashi egyetem volt. Kihasználandó a lehetőséget, hogy 

Magyarországon fel nem lelhető dokumentumokhoz és elemzésekhez juthatok hozzá, először 

csak a háború utáni évekre, a helyreállítás és a rendszerváltás periódusára irányítottam a 

figyelmemet. Néhány évvel később, hazatérésem után erősödött meg bennem az elhatározás, 

hogy vizsgálódásomat kiterjesztem a japán gazdaság fejlődésének 1945-től kezdődő, egészen 

a napjainkig tartó időszakára. Célkitűzésem teljesítésében fontos állomás volt egy oxfordi 

ösztöndíj: 1998-ban egy hónapot töltöttem a St. Anthony's College Nissan Institute of 

Japanese Studies - nál, mely intézet könyvtárában található Európa egyik legkomolyabb 

Japán vonatkozású társadalomtudományi gyűjteménye. Az olvasás és anyaggyűjtés mellett a 

japán és angol kollégákkal - itt mindenekelőtt Daizaburo Yui, Takatoshi Ito és Jenny Corbett 

professzorok nevét említem - folytatott eszmecserék is mélyítették témabeli tudásomat. 

Ebben, az akár túlzottan ambiciózusnak is nevezhető vállalkozásomban, hogy egy nagy 

korszakról írjak disszertációt, erősen motivált az a tény, hogy Japánról ilyen jellegű átfogó mű 

tudomásom szerint magyar nyelven még nem készült. Arról pedig, hogy szükség van a japán 

felemelkedés félévszázados tanulságait egy kötetben tárgyaló munkára, az oktatás területén 

szerzett tapasztalataim győztek meg. Hat féléven keresztül tanítottam ugyanis 

gazdaságtörténetet az ELTE japán szakos hallgatóinak. A diákjaimnak ajánlott tankönyv-

helyettesítő olvasmányok angol és japán nyelvűek voltak. Két alapkönyvből dolgoztunk, a 

Nakamura (1994),illetve az Ito (1992) féle gazdaságtörténetből Gyakran éreztük azonban 

hiányát egy magyar nyelvű összefoglaló műnek, ráadásul a hivatkozott két szerző a 

kilencvenes évek második felének történéseit már nem tárgyalja. Disszertációm - szándékom 

szerint- mindkét hiány pótlásához hozzá tud járulni. 
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Megszállás és stabilizáció 

Bevezetés 

Elvesztett szuverenitás, éhínség, hiperinfláció, elzártság a világgazdaságtól, kaotikus 

állapotok a gazdaság intézményeiben - ez jellemezte Japánt közvetlenül a II. világháború 

után Abban az időben a materiális vágyak netovábbja az 1934-36-os termelési szint és 

életszínvonal elérése volt, és nem volt olyan elemző vagy gazdaságpolitikus, aki optimistán 

ítélte volna meg a japán gazdaság kilátásait - még hosszú távra sem. Tíz évnek kellett csak 

eltelnie azonban és Japánt már azon a növekedési pályán találjuk, amelyen visszaeséstől 

mentesen, példátlan sebességgel jutott el a világ élvonalába. Harminc év alatt a 

túlnépesedettnek tartott, alacsony jövedelmű, fizetési mérleg problémákkal küszködő fejlődő 

ország a világ egyik legjobban prosperáló gazdaságává és legnagyobb hitelezőjévé vált. 

Japán 1945 - 1952 között formálisan a Szövetséges Erők, ténylegesen azonban az Egyesült 

Államok katonai megszállása alatt állt. Az okkupácw célja a legyó'zöttség tudatosítása,, a 

demilitarizálás és jóvátételi szállítások elindítása mellett a japán társadalom és gazdaság 

intézményeinek mélyreható átalakítása volt Nem túlzás azt állítani, hogy a megszállás 

kezdetén japán ügyekben szinte teljhatalommal rendelkező MacArthur tábornok és stábja (a 

továbbiakban SCAP: a Supreme Commander of Allied Powers gyakran használatos 

rövidítése) rendszerváltásba kezdett Japánban. A győztesek fő érve az volt, hogy a fejlett 

nyugati országokra jellemző politikai-társadalmi viszonyok meghonosítása, beleértve a 

gazdaság "demokratizálását", lesz a legjobb ellenszere az esetlegesen újraéledő agresszív 

nacionalizmusnak. MacArthur és környezete optimista volt abban a tekintetben, hogy a 

szabadság, az individualizmus, a szabad vállalkozás klasszikus amerikai eszményei 

termékeny talajra hullanak Japánban. Ez a világnézet ráadásul sajátosan keveredett a New 

Deal-i gazdaságpolitika akkor még friss élményével, az állami beavatkozás lehetőségeibe és 

hasznosságába vetett hittel. A megszállási politika kidolgozói és végrehajtói, Washigtonban 

és Tokióban egyaránt biztosak voltak abban, hogy Japán ideológiai és intézményi értelemben 

vett "felszabadítása" és amerikanizálása, ha kell, akár diktatórikus eszközökkel is, az ami 

legjobban szolgálja az USA biztonságpolitikai, sőt egész Ázsia hosszú távú érdekeit is. A 

megszállás első két éve mindezek jegyében a társadalom és a gazdaság széles területeit érintő 
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demokratizálási reformok jegyében zajlott. Ami a konkrét gazdasági kérdéseket és a háború 

utáni újjáépítés megszervezését illette, abban a japán kormány - ekkor még - viszonylag 

szabadon dönthetett, az eredeti megszállási direktíváknak megfelelően. 

A megszállás "rendszerváltási" periódusa körülbelül az 1947-es év közepéig tartott. Ekkor 

következik be az a fordulat, amely "hátramenet" néven ismeretes a szakirodalomban. A "gjaku 

koszu"(japán) vagy "reverse course" (angol) kifejezéseknek nehéz a magyar megfelelőjét 

megtalálni, főleg azért, mert az eredeti címkék sem pontosan utalnak arra, amit kifejezni 

szándékoztak: azt, hogy a liberalizálás és demokratizálódás irányába mutató reformok 

megtorpantak Japánban. A megszállásnak ebben a második szakaszában az amerikai politika 

prioritásai átrendeződtek. Az első helyre a szétzilált gazdaság rendbe szedése, az infláció 

megfékezése és az önfinanszírozó növekedés beindítása került. Bármilyen további 

intézményi - szervezeti átalakításra csak akkor kerülhetett sor, ha az nem keresztezte a 

gazdaság stabilizálásához és növekedéséhez vezető utat. 

A megszállás céljaiban bekövetkezett változásokat a történész szakírók általában a 

hidegháború kezdetével, az USA-nak az ázsiai szintéren való katonai és biztonságpolitikai 

megfontolásaival, a szovjet és kínai befolyással szembeni fellépéssel, az un. feltartóztatási 

stratégiával hozzák összefüggésbe. A hidegháborús konfrontáció valóban fontos motiváló 

tényezők volt, de mint látni fogjuk, más, valamivel korábban felszínre került indokok is 

közrejátszottak abban, hogy Washingtonban újraértékelték a Japánnal kapcsolatos stratégiai 

célkitűzéseket. 1948 elejére már leszállították a jóvátételi kötelezettségeket és határoztak 

arról is, hogy radikális stabilizációs program végrehajtására van szükség ahhoz, hogy a japán 

gazdaság ne az USA gyámkodása alatt vegetáljon, hogy masszív segélyek nélkül se jusson 

csődbe és hogy újra bekapcsolódhasson a nemzetközi kereskedelem áramába. Az USA-nak, 

úgy tűnik, nem volt más választása, mint hogy rászorítsa volt ellenségét arra, hogy minél 

előbb stabil és erős gazdaságot építsen ki. A gazdaságilag és politikailag is gyenge és ingatag 

Ázsiában ugyanis csak Japánra számíthatott, mint szövetségesre. 

Gazdasági helyzet és gazdaságpolitika 1945 - 1947-ben 

1945 őszére a japán lakosságnak és kormánynak szembe kellett a nyolc évig tartó háború 

következményeivel: romokban heverő ország, éhezés, megsemmisült vagyonok, 

működésképtelen termelési kapacitások, a hadigazdálkodás mechanizmusának összeomlása. 
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Hónapokon keresztül a teljes bizonytalanság légköre uralkodott' senki nem tudhatta, hogy a 

megszálló hatóságok meddig mennek el a megtorlásban és hogy céljaik megvalósítására 

milyen eszközöket alkalmaznak. így nem csoda, hogy az újjáépítés kezdetekor hiányzott az 

optimizmus és a lendület ereje, kormányzatban és magánszektorban egyaránt 1945-46 telén a 

törvényesség és a rend szabályai meglehetősen cseppfolyós állapotban voltak. Különösen a 

gazdaságban: az időszak tipikus intézménye a feketepiac és a barter volt; aki csak tudott, amit 

csak tudott élelmiszerre cserélt. 

A SCAP föfeladatának a rendszerváltást, a mélyreható társadalmi - gazdasági intézményi 

reformokat tartotta, a gazdaságpolitika konkrét kérdései a japán kormány hatáskörébe 

tartoztak. A megszállás irányelveit tartalmazó első dokumentumok egyértelműen 

leszögezték, hogy a Szövetséges Hatalmakat, így az Egyesült Államokat semmi sem kötelezi 

arra, hogy a japán gazdaság helyreállítását segítsék, hogy támogatást nyújtsanak ahhoz, hogy 

a nyomorból kilábalva a háború előtti termelési vagy életszínvonal-mutatók akármelyikét 

elérjék.1 

Ez a hangsúlyosan kinyilvánított hozzáállás az okkupáció büntető jellegét tükrözte: Japánnak 

viselnie kellett háborús tetteinek következményeit. Ebben a szellemben állították össze a 

jóvátételi szállításokra vonatkozó terveket. (1/40. sz. táblázat). Elkezdődött a fegyverek, a 

haditechnika összegyűjtése, az iparvállalatok gépeinek, berendezéseinek leszerelése, 

amelyekért sorban álltak a japán katonai agressziónak áldozatul esett ázsiai országok. 

1/40. sz. táblázat 

A jóvátételi kötelezettségre vonatkozó javaslatok és a tényleges teljesítés 
(millió yen, 1939-es árak) 

a javaslattevő időpont ipari haditechnika; 
berendezések fegyverek 

összesen 

Pauley bizottság 1946 nov. 990 1476 2466 
Strike bizottság 1948 márc. 172 1476 1648 
Draper-Johnston 1948 máj. 102 560 662 

bizottság 
Tény 1949-ben 160 160 

összesen 

Forrás: Tsuru (1993) p. 39. 

1 Basic Initial Post-Surrender Directive to SCAP for the Occupation and Control of Japan -
JCS 138o/15 1945. november 8. 
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A japán gazdaságpolitikusok döntéseit nemcsak a megszállás sokkjából fakadó bénultság, 

nagyfokú bizonytalanság nehezítette, hanem az a tény is, hogy a külkereskedelmi embargó 

nem szűnt meg a háború után sem. Japán importja és exportja még a 40-es évek végén is csak 

a töredékét tette ki a háború előtt elért volumeneknek. (2/40. sz. táblázat). A magáncégeknek 

nem lehetett közvetlen kapcsolata a külvilággal, minden külkereskedelmi tranzakció 

központosítva, a megszálló hatóságok engedélyéhez kötve bonyolódott. A japán valutának 

csak eseti árfolyamai léteztek. Mi több, a yennek a belső konvertibilitása is korlátozott volt. 

Japán gazdaságtörténészek, Teranishi (1993), Kosai (1986) felhívták a figyelmet arra, hogy a 

SCAP külkereskedelmet szabályozó, merev és szigorúan korlátozó magatartása jobban 

gátolta az ipari termelés helyreállítását, a "békegazdaság" megalapozását, mint maga a 

háborús pusztítás. A bombázások óriási károkat okoztak a lakóépületekben és a kereskedelmi 

flottában, a gyárak állóeszközei viszont meglepő módon, nagyobb arányban maradtak 

épségben. A gyakori fennakadásokat a termelés újraindításában tehát nem annyira a fizikai 

tőke hiánya, mint az import-energiahordozók és - nyersanyagok szűkössége okozta. A 

minimálisra, pár száz millió dollárra korlátozott behozatal 1946-1947-ben döntő részt 

élelmiszerből állt. 

2/40. sz. táblázat 

A külkereskedelmi forgalom alakulása 

a.) folvó árakon, millió dollár 
1945.szept- 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

1946. dec. 
export 103 174 258 510 820 1355 1273 1275 
import 306 526 684 905 974 1905 2028 2410 

b.) a volumenváltozás indexe 1934-36=100 
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

export 8 16 30 31 38 41 55 72 
import 18 28 33 48 61 83 86 90 

Forrás: Allen (1965) p. 272. 

A felsorolt korlátozó tényezők mellett kezdődött el a gazdaság helyreállítása. Az első feladat 

a hadiipari kapacitások békés célú termelésre való átállítása és a legfontosabb iparágak 

rekonstrukciója volt. A hiánygazdálkodás azonban mindenre rányomta bélyegét, 
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következménye pedig a feketepiac burjánzása és az infláció elszabadulása volt, A háborúkat 

általában hiperinfláció követi: ez alól Japán sem volt kivétel 

A totális militarizmus évei alatt óriási mértékben eladósodott állam maga is hozzájárult az 

áremelkedések gyorsulásához. A háborús kiadások a fegyverletétel után is folytatódtak. A 

leszerelt katonák járandóságait, a hadiüzemek hátramaradt követeléseit és kártérítéseket az 

államkassza rendre kiegyenlítette, anélkül, hogy a kifizetésekre árufedezet lett volna. A 

bankhiteleken keresztül is folyt az inflációs pénz a gazdaságba. E hiteleket formálisan azzal a 

céllal nyújtották, hogy a hadiüzemek polgári célú termelésre álljanak át, ám a valóságban 

ezek a pénzek jórészt a csőd szélén álló vállalatok megmentését szolgálták. (Adams, 1964). 

A japán gazdasági vezetés szeretett volna megszabadulni a hadigazdaság egyik kényszerű, de 

rossz hatékonyságú módszerétől, a hatósági árellenőrzéstől és a központi anyag- és 

termékelosztástól. A Legfelsőbb Parancsnokság viszont - nyilvánvalóan a szervezetlenség és 

az infláció fokozódásától való félelemben - a fenti adminisztratív módszerek további 

alkalmazására utasította a japán kormányt. Az infláció megfékezésére azonban az árkontrol és 

a jegyrendszer is hatástalannak bizonyult. A forgalomban lévő bankjegyek 1945 

augusztusától számított alig hat hónapon belül megduplázódtak. 

3/40.sz.táblázat 

Infláció 1945-1952 (%) 

(előző év = 100 %) 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Termelői árindex 364,6 192,7 166,7 63,1 18,2 40,2 2,0 

Fogyasztói 115,6 74,5 25,4 -6,9 15,9 4,2 

árindex 

Forrás: Genzai Nihon Keizai no Tenkai. 

Keizai Kikaku Cho (1975) p. 588 

1946 februárjában a japán kormány kísérletet tett arra, hogy keretek közé szorítsa az 

áremelkedéseket. A gazdaság likviditását csökkentendő, a hitelezéseket megszigorították, a 

bankbetéteket befagyasztották, bevezették az új yent. A legfontosabb nyersanyagok, 

élelmiszerek és más termékek árait is hatóságilag rögzítették. Ezek az intézkedések azonban, 

mivel a bajok gyökerét nem orvosolták, csak ideig - óráig hoztak eredményt. 
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Ekkor már megszállás felső szintű vezetésében is felmerült a kétség, hogy vajon nem lenne-e 

mégis csak célszerűbb határozottabban beavatkozni a japán gazdaságpolitikába, 

mindenekelőtt az infláció megfékezésének érdekében. Erről a SCAP-on belül nem volt 

egységes a vélemény (Cohen, 1987) Érvek egyaránt szóltak a radikális fellépés mellett és 

ellen is. Végül is a passzívabb magatartást szorgalmazó álláspont kerekedett felül. Súllyal 

esett a latba az a felismerés, hogy számos rendszerváltási reform kivitelezését az infláció 

éppenséggel segítette. Tudott dolog, hogy az infláció egyik hatása a pénzvagyonok 

elértéktelenedése és a jövedelmek újraelosztása a társadalom különböző csoportjai között. A 

megszállás alatt végrehajtott reformok legsikeresebbike, a földreform többek között az 

inflációnak is köszönhette, hogy a törvényesség keretein belül, pénzügyileg rendezetten 

mehetett végbe. Először is, az uraságtól földet bérlő szegényparasztokat (a vizsgált 

időszakban, egészen 1953-ig ez a kategória volt a legnagyobb társadalmi osztály) a háború 

előtt és alatt felhalmozódott súlyos adósságok terhelték. Ennek az adósságtehernek az 

elolvasztásáró! a hiperinfláció gondoskodott. Másodszor, a feudalizmusnak még a 

maradványait is felszámolandó, új törvényben kötelezték a földesurakat, hogy földjeiket 

kínálják fel a kormánynak megvételre. Az így köztulajdonba került földeket a korábbi bérlők 

vásárolták meg. Mivel a nominális árak e tranzakció során nem változtak, a formálisan az 

állammal szemben eladósodott új tulajdonosok majdhogynem ingyen jutottak a földhöz. De 

nemcsak a földbirtokosok, hanem az ipari nagytőkés családok, a zaibatsu-holding 

tulajdonosok is rosszul jártak: államkötvényekben és bankbetétekben tartott vagyonukat az új 

rezsim elinflálta. 

A rendszerváltási reformok egyik fontos következményeként tartják számon, hogy a háború 

előtti óriási vagyonkülönbségek lecsökkentek és a jövedelem-eloszlás is jóval 

kiegyenlítettebbé vált. Ebből a szempontból a negyvenes évek második felének nyertesei a 

farmergazdaságok és más szektorok egyéni vállalkozói voltak. A korábbi időszakokhoz 

képest a reálbérek is viszonylag kedvezően alakultak, az amerikai támogatással megerősödött 

szakszervezetek sikeres béralkuinak következtében. 

A SCAP tehát az egyik reformot a másik után könyvelhette el sikerként, a hiperinflációval 

viszont nem tudott mit kezdeni. Az állami túlköltekezés tovább folytatódott, ami nem csoda, 

mert a magát keynesiánusnak valló japán pénzügyminiszter maga is érveket sorakoztatott fel 

a költségvetési deficit fenntartásának szükségessége mellett. Indoklása szerint az 1945-46-os 

infláció okai a háborús pusztítás, a vereség okozta pánik és az új rendre való áttérés kezdeti 

zűrzavarai voltak. Mivel az idő tájt Japánban munkanélküliség és súlyos kapacitás-
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kihasznalatlanság volt, megoldást szerinte csak az előremenekülés hozhatott, a gazdaság 

újraindítása, élénkítése, nem pedig a költségvetési hiányt csökkentő deflációs politika. 

1947-ben egyrészt országos kampányban szólították fel a lakosságot arra, hogy növeljék 

megtakarításaikat, másrészt viszont a kormány egy olyan programmal (priority production 

system, szabadon fordítva; szelektív iparfejlesztés) állt elő, amely azon a gondolatmeneten 

alapult, hogy ha néhány kiemelt ágazatban (mindenekelőtt a kulcságazatoknak tekintett szén-, 

vas- és acéliparban) sikerül a termelést felfuttatni, akkor a növekedés és stabilizáció egyszerre 

lesz megvalósítható. Hozzákezdtek annak az iparpolitikai koncepciónak a megvalósításához, 

amely az említett iparágak helyreállítására és kibocsátás-növelésére koncentrálta az 

eszközöket. A tervhez rendeltek egy bankot, az Újjáépítési Bankot (RFB), mely más források 

hiányában az állami pénzeket volt hivatott pumpálni a preferált ágazatokba. A bányászati 

beruházások 70 százaléka, a villamosenergia-ipari 87 százaléka, a hajógyártásé pedig 65 

százalékban az Újjáépítési Bank által nyújtott hitelekből valósult meg. Összességében a teljes 

japán ipar finanszírozásának közel negyede ehhez a bankhoz kapcsolódott. Az RFB 

kölcsönök igen puhák voltak, a kedvezményezett nagyvállalatok e pénzeszközöket leginkább 

vissza nem fizetendő támogatásnak tekintették. 

Ez, a tervutasításos rendszer logikáját követő iparfejlesztési program súlyos tehertételt 

jelentett az államkasszának. Ráadásul abban a hiszemben, hogy az inflációt adminisztratív 

árszabályozással sikerül kordában tartani, a költségvetés rendre kiegyenlítette a hatósági ár és 

a tényleges költségek közötti különbséget, mely differencia a 40 százalékot is elérte. Ez az 

ártámogatás az 1947-es pénzügyi év költségvetésének közel egynegyedét tette ki.2 A kötött 

árak mellett a központi anyagelosztás is szabályozási rendszer része volt. Több állami 

vállalatot (un. kodan-t) is alapítottak a fontosabb termékek begyűjtésére és elosztására. 

A kényszerű autarchiára berendezkedő szelektív iparfejlesztésnek és az árak központi 

rögzítésének, mint a hiperinfláció ellenszerének koncepciója mögött a Gazdasági 

Stabilizációs Hivatal állt. Ezt a hivatalt (angol rövidítése: ESB) a japán kormány a SCAP 

támogatásával 1946-ban állította fel és fénykorát 1947-ben, a Szocialista párt vezette 

koalíciós kormány alatt élte. (A későbbiekben, új nevek alatt, hullámzóan hol háttérbe 

szorult, hol pedig befolyása erősödött.) Az ESB egyszerre volt statisztikai és tervhivatal, 

2 A költségvetési kiadások elemzésénél a kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy a SCAP-ra 

sem a takarékos magatartás volt a jellemző, különösen ami a saját fogyasztásukat, a Japánban 

tartózkodásuk költségeit illette. Az ilyen jellegű kiadások a "termination of war" címszó alatt 

kerültek elszámolásra és a központi költségvetésnek 30 százalékát költötték erre a célra. 
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gazdaságkutató és pénzügyi főhatóság. 1946-47-ben az ESB azt a gazdaságpolitikát 

propagálta, amely szerint Japánt az elhúzódó válságból az aktív állami közreműködés, a 

tervezés, mozgósítás és az adminisztratív eszközök alkalmazása vezetheti ki. A felső 

gazdaságirányítási posztokon tevékenykedő közhivatalnokok számára ez az út, közel egy 

évtizednyi hadigazdálkodási gyakorlat után majdhogynem természetes volt. Ráadásul a 

tervezés pártján állt számos, marxista tanokban hivő befolyásos értelmiségi is (Tsuru, 1993). 

Ami viszont meglepő, az ennek a politikának a SCAP általi támogatása, sőt, időnként a 

kezdeményezése is. A SCAP-i politika első három évének története alapján arra a 

következtésre juthatunk, hogy a gazdaság demokratizálásának programjában - a nagy 

publicitást is kapott zaibatsu (családi tulajdonban lévő óriásholdingok) felaprítás és a 

monopólium- és kartellellenes intézkedéseket kivéve - a piac autonómiájának erősítése 

egyáltalában nem volt fontos kérdés. 

Washington versus SCAP; a megváltozott prioritások 

A bevezetőben már említettem, hogy a szakirodalom leggyakrabban a világpolitikában 

bekövetkezett változásokból vezeti le a megszállási célok átrendeződését: a hidegháború 

éleződésével, a kommunista forradalom utáni Kína elvesztésével a távol-keleti térségben 

Japán stratégiai szerepe felértékelődött. Az amerikai megszállási politika revíziója azonban 

már korábban, az 1947-es év elején megkezdődött. Az amerikai költségvetés külföldi segély 

fejezetének összeállítása során ellentétes vélemény alakult ki a külügyi, illetve a hadügyi 

tárca között. A Hadügyminisztérium által szükségesnek tartott összeget a 

Külügyminisztérium soknak találta, különösen annak a fényében, hogy olyan megítélések 

kezdtek terjedni, hogy a japán kormányzat alig tesz valamit azért, hogy a gazdasági egyensúly 

helyreálljon, hogy a megalapozott, tartós növekedés feltételei megteremtődjenek. Ehelyett, 

sokak vélekedése szerint, a japánok arra rendezkedtek be, hogy az amerikai segélyeken 

éljenek. Az a vád is megfogalmazódott, hogy a helyszínen tartózkodó, megszállásért felelős 

amerikai illetékesek tétlenek és felkészületlenek a gazdasági bajokkal szemben. Demagóg 

fordulatokat sem nélkülözve Washingtonban kimondták: tarthatatlan állapot, hogy az 

amerikai adófizetők pénzét a volt ellenség országában ilyen könnyen herdálják el. Ez az 

élesen kritikus új hang már az új kormányzaté volt: 1947-ben a republikánusok kerültek 



14 

hatalomra. Argumentációjukat még egy érvvel fejelték meg: megengedhetetlen, hogy a rossz 

gazdasági teljesítmény, a kaotikus állapotok a japán baloldal malmára hajtsák a vizet. 

A "tokiói amerikaiak", azaz a SCAP vezetői és szakértői viszont az érem másik oldalát 

tartották fontosnak. Ők még mindig az okkupáció sikerének bűvöletében éltek és nagyra 

értékelték, hogy a japánok a konfrontáció helyett inkább az együttműködést választották. A 

küldetés, hogy Japánt nyugati típusú demokráciává formálják, megvalósulni látszott. A 

megszállási reformok addigi eredményei alapján megbízhatóan lehetett arra számítani, hogy 

hamarosan megérik a helyzet a békeszerződés megkötésére és hogy a megszállás befejeztével 

is lojális szövetségese marad Japán Amerikának. Ezt az eredményt, a megszállás elfogadását, 

a viszonylagos társadalmi békét vétek lett volna veszélyeztetni bármiféle kicsinyes anyagi 

szempont miatt. Ráadásul a gazdasági bajokat a SCAP-osok ugyan súlyosnak, de 

megoldhatónak tartották radikális koncepcióváltás nélkül is. Abban is biztosak voltak, hogy 

ők, akik a japán valóság sűrűjében, a helyszínen tartózkodnak, rendelkeznek reálisabb képpel 

a japán gazdaságról és társadalomról Következésképpen hitték, hogy a terápiát is jobban 

tudják megválasztani, mint a távoli minisztériumok "tudatlan" technokratái. 

Washingtonban azonban ezeket az érveket egyre kevésbé vették figyelembe. Magas rangú 

állami hivatalnokok jelentek meg Japánban, akik vizsgálóbizottságokat állíttattak fel azzal a 

céllal, hogy a helyszínen tapasztalatokat gyűjtve néhány hónapon belül elkészítsék tényfeltáró 

és javaslattevő beszámolóikat. 1948 áprilisában a Johnston-Draper bizottság jelentése adott 

átfogó képet a japán gazdaságról (Cohen, 1987). E dokumentum központi gondolata az volt, 

hogy az inflációs spirál megszakításának legfontosabb eszköze a költségvetés hiány 

lefaragása. Abban is egyértelműen állást foglaltak, hogy a külkereskedelmi korlátozások 

gátolják a helyreállítást és a növekedést, Japán számára tehát lehetővé kell tenni a lényegesen 

nagyobb nyersanyagimportot és szabadabb exportot. 

A Johnston bizottság a jóvátételi kötelezettségek módosításával is foglalkozott. Ez volt 

egyike azoknak az okkupációs célkitűzéseknek, amelyek leginkább tükrözték a 180 fokos 

fordulatot az amerikai politikában. Az 1/40.sz. táblázatból jól látható, hogy a büntetés kezdeti 

kemény milliárdjait az egymást követő pragmatikusabb felfogások a minimumra apasztották. 

Két hónappal később Ralph Youngot, a Szövetségi Bankhivatal (FED) kutatási részlegének 

vezetőjét bízták meg, hogy munkatársaival együtt dolgozza ki a yen egységes árfolyamának 

mielőbbi bevezetéséhez szükséges előfeltételeket (Showa zaisei-shi.1982). 

E misszió munkája úgy indult, hogy az árfolyam-meghatározás technikai részleteivel 

foglalkozik. Mikorra azonban a jelentés elkészült, kiderült, hogy megszületett a japán 
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stabilizációs program előtanulmánya, amely kiterjedt minden fontosabb makrováltozóra és az 

azok közötti összefüggésekre. A Young-jelentés lényege az alábbiakban összegezhető: 

Az egységes árfolyamot a lehető legrövidebb időn belül be kell vezetni. E nélkül egyrészt 

reménytelen az infláció megfékezése, másrészt pedig a hatékony exportösztönzés is 

elképzelhetetlen a szélsőségesen eltérő árfolyamok rendszere mellett. A japán export-

telj esitmények lényeges javulása vezethet csak a célul kitűzött gazdasági önállósághoz. Az 

árfolyam stabilitása csakis szigorú antiinflációs politika mellett biztosítható. Az ilyen politika 

középpontjában az állami kiadások csökkentése és az adóbevételek növelése kell, hogy 

álljon. Ez utóbbihoz viszont az adórendszer átfogó reformjára is szükség van. A Young-

jelentés felhívta a figyelmet egy elkülönített számla, a Kereskedelemfinanszírozás! Alap 

inflatorikus hatására is. Japán külkereskedelmének elszámolásait vezették ezen az egyre 

növekvő deficitet mutató yen-számlán. Az "olcsó" importból és a "drága" exportból fakadó 

hiányt az USA segélyek és a központi banktól felvett hitelek egyenlítették ki. 

A Young-jelentés kapcsán nyílt kenyértörésre került sor egyik oldalon a radikális 

gazdaságpolitikai lépésektől ódzkodó SCAP, másik oldalon pedig a mielőbbi határozott 

fellépést sürgető washingtoni hivatalnokok között. MacArthur tábornoknak, akinek 

kompetenciáját japán ügyekben 1945-47 között senki nem kérdőjelezte meg, (és akinek 

ambícióját jellemzi, hogy komolyan fontolgatta, hogy hazájában indul az elnökválasztáson) 

szembe kellett néznie a ténnyel, hogy befolyása meredeken csökken. 

A japán gazdaság stabilizációjával és segélyezésével kapcsolatos véleménykülönbségek 1948 

őszén a Fehér Ház környékén is összecsaptak. A Nemzeti Tanácsadó Testület, a SCAP-ot is 

és annak felettes szervét, a Hadügyminisztériumot is élesen támadta, hogy tétlenek és 

tehetetlenek Japán tornyosuló gazdasági bajaival szemben. A Hadügyminisztérium 

ultimátumot kapott: az USA kormánya megvonja Japántól a segélyeket, ha rövid határidőn 

belül szemmel látható javulás nem következik be a gazdaság egyensúlyi helyzetében. 1948. 

december 10-én a Nemzetbiztonsági Tanács jóváhagyása után MacArthur kézhez kapta azt a 

direktívát, amely kilenc pontban foglalta össze a legszükségesebb teendőket a stabilizáció 

érdekében. A dokumentum akár utolsó figyelmeztetésnek is tekinthető volt a japán kormány 

számára. A Young-bizottság jelentésére alapozott célok a következők voltak: 

A költségvetési egyensúly megteremtése, az adózási fegyelem megerősítése, a hitelnyújtás 

szelektivitásának szigorítása, a bérkiáramlás korlátozása, a központi árellenőrzés 

megerősítése, a központi anyaggazdálkodás hatékonyságának növelése az export 

elsődlegességének szem előtt tartásával, a legfontosabb hazai nyersanyagok kitermelésének 
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és a feldolgozó-ipari kibocsátásának növelése, a devizagazdálkodás japán kézbe adása és 

egyidejű szigorúbb kontrollja, a mezőgazdasági termékek begyűjtésének hatékonyabb 

megszervezése. 

Mindezen intézkedésekre pedig azért volt szükség - hangsúlyozta a dokumentum hogy a 

stabilizációs program végrehajtásának megkezdése után számított három hónapon belül a yen 

egységes (300 yen/dollárra tervezett) árfolyama bevezethető legyen. 

A Dodge-féle stabilizáció 

A gazdaságpolitika irányváltására tett korábbi kísérletek kudarcaiból okulva, maga 

MacArthur kért szakmai erősítést Washingtonból, ahhoz, hogy a japán kormány 

következetesen végrehajtsa a stabilizációs programot. A független, széles jogkörrel 

rendelkező pénzügyi tanácsadói posztot betöltésére a választás Joseph Dodge-ra esett, akit 

Truman elnök személyes felkérésére győzött meg arról, hogy detroit-i bankelnöki teendőit 

felfüggesztve, Japánba utazzon. 

J. Dodge az amerikai bankvilág elismert szakembere volt. Makropénzügyekben való 

jártasságát már korábban bizonyította, a szintén megszállt Németország 1948-as 

valutareformjának kidolgozáskor. Közvetlenül azelőtt pedig, hogy a japán feladattal 

megbízták az Amerikai Bankárszövetség elnökévé választották. 

A dodge-i portréhoz még az is hozzátartozik, hogy következetesen konzervatív 

gazdaságfilozófiája és politikai nézetei széles körben ismertek voltak. Az államnak a II. 

világháborút követő években megnövekedett gazdasági szerepvállalásával szemben gyanakvó 

és elutasító volt, a pénzügyekben pedig ortodox monetarista elveket vallott. 

Dodge-t Japán különösebben nem érdekelte, nem tartotta szükségesnek, hogy elmélyedjen a 

japán gazdaság és társadalom specifikumainak tanulmányozásában. Dodge a stabilizáció 

technikájára összpontosított, és meg volt róla győződve, hogy az infláció visszaszorításának 

és az exporthatékonyság növelésének létezik helytől és időtől független, univerzális receptje. 

Idő sem állt sok a rendelkezésére, hogy készüljön Japánból A statisztikai jelentéseket és a 

Johnston és Young bizottság anyagait azonban tüzetesen áttanulmányozta. Kritikus 

magatartása és bizalmatlansága már a kezdet kezdetén nyilvánvaló volt. így például nem 

rejtette véka alá nemtetszését a hiányos és megbízhatatlannak tűnő statisztikai 

adatszolgáltatással kapcsolatban. Még meg sem érkezett Japánba, még egy japán 
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hivatalnokkal sem tárgyalt, amikor már figyelmeztetett: a fejében körvonalazódó program a 

végrehajtás során a nem kis számú érintett ellenállásába fog ütközni. Dodge az előítéleteit 

sem titkolta: az volt a gyanúja, hogy a japán gazdaság- és pénzügypolitika léhasága abból 

fakadt, hogy a japán vezetés "utánam a vízözön"-ben gondolkodott, elkényelmesedett az 

amerikai segélyeken és ezért a magatartásért bizony az eddig követett megszállási politika is 

felelős. Dodge azzal vádolta a SCAP-ot, beleértve, ha kimondva nem is, MacArthur 

tábornokot, hogy a demokratizálási reformok hevületében úgymond elfeledkeztek az USA 

tényleges érdekeiről. A SCAP - vezetés nagyobbik része ugyanis még mindig nem mondott le 

a megszállás eredeti küldetéséről: számukra az amerikai demokrácia újabb kori, New Deal-es 

változatának adaptálása maradt továbbra is az elsődleges cél, aminek gazdasági vonatkozásai 

magukba foglalták az erős szakszervezeteteket (érvényre juttatott bérköveteléseikkel együtt) 

és az aktív, talán még gondoskodó állam erősítését is. Mondanunk sem kell, hogy bármilyen 

komolyabb pénzügyi restrikció éppen ennek a két területnek a gyengítését biztosan nem 

kerülhette meg. Dodge-nak úgy tűnt, hogy restrikciós gazdaságpolitika érdekében a SCAP 

nem hajlandó semmi olyan kompromisszumra, amely akár indirekt módon is veszélyezteti a 

demokratizálás általuk követett céljait. Erkölcsi felháborodása annak szólt, hogy eme 

"passziójukat" az amerikai adófizetők pénzéből fedezik. Egy 1949-es márciusi 

sajtókonferencián kijelentette: a japánok túl jól élnek, jobban mint azt körülményeik lehetővé 

teszik. Az ilyen tartalmú megállapításokra a japán reakció rendre az volt, hogy az ő 

viszonyítási alapjuk a háború előtti életszínvonal: az egy főre jutó fogyasztás 1948-49~ben az 

1934-36-os szintnek csak alig kétharmadát érte el. 

Dodge nem egyedül érkezett Japánba: elkísérte egyrészt Royall hadügyminiszter, ezzel is 

nyomatékot adva amerikai részről a misszió fontosságának, másrészt Dodge munkáját 

szakértők (a hadügyi, a pénzügyi és a külügyi tárca egy-egy képviselője és két elméleti 

szakember) is segítették. 

Dodge-nak a megoldandó feladatra vonatkozó koncepciója a következőképpen foglalható 

össze. A japán gazdaságnak "nagykorúvá" kell válnia, azaz csökkenő amerikai segélyek 

mellett is el kell tudni indulnia a fenntartható növekedés pályáján. Az önfinanszírozás a japán 

gazdasági adottságok mellett természetesen elképzelhetetlen volt a külkereskedelem 

megfelelő volumene és normális, azaz a piacgazdaság szabályai szerinti működtetése nélkül. 

A normális külkereskedelemhez pedig a korábbi adminisztratív kötöttségek feloldásán túl 

szükség volt a yen egységes árfolyamának meghatározására és rögzítésére is. Az egységes 

árfolyam bevezetése és különösen fenntarthatósága azonban a hiperinfláció körülményei 
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közepette kivitelezhetetlen lett volna. Az össztüzet tehát az áremelkedések megállítására 

kellett irányítani. Dodge, a korábbi szakértőkkel egyetértve az infláció legfőbb forrását a 

költségvetési hiányban jelölte meg. 

E koncepciónak megfelelően Dodge és csapata Japánban tartózkodásuk első három hónapját 

a költségvetés rendbe szedésének szentelték. Méghozzá teljes mértékben saját elképzeléseik 

szerint: nem tartották szükségesnek, hogy akár a SCAP közgazdászaival vagy 

makroökönómiai egyensúly helyreállításának koncepcióján eladdig fáradozó Gazdasági 

Stabilizációs Hivatal vezetőjével konzultáljanak. 

Dodge meg volt döbbenve azon a káoszon, amelyet a japán pénzügyminisztériumban talált. 

Az pénzügyi adatok megbízhatatlanok voltak, akárcsak - ahogy Dodge látta - az illetékes 

hivatalnokok. Jellemző példaként idézi Schonberger (1989), hogy maga a pénzügyminiszter, 

Ikeda jelentette ki, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése nem okoz különösebb 

gondot a minisztériumnak. Ikeda ugyanis csak a "general account" -ra, a központi 

költségvetésre gondolt, az un. "special account"-okat, az elkülönítetett állami pénzalapokat 

viszont figyelmen kívül hagyta. Pedig éppen ez az utóbbi volt az a csatorna, amin keresztül az 

állami kiadások jórészt fedezetlenül folytak a gazdaságba. Idetartoztak az állami 

vállalatoknak (pl. a japán államvasutaknak), az egészségügynek, oktatásnak, 

önkormányzatoknak stb. juttatott támogatások. 

1948-ban a teljes költségvetési hiány 348 milliárd yen volt, ami az akkori nemzeti jövedelem 

10-15 százalékának felelt meg. A deficitet a kormány kötvénykibocsátással és a központi 

bank által folyósított hitelekkel fedezte. 

Dodge alapos munkát végzett, minden egyes minisztérium költségvetését a legapróbb 

részletekig áttekintette és kérdőjelet tett minden olyan kiadás mellé, amelynek nem találta 

fedezetét a bevételi oldalon. 1949. március 23-ára pedig szakértőivel együtt kidolgozta a 

stabilizációs program pillérének tekinthető költségvetési tervezetet és a japán kormánynak 

más választása nem volt, mint hogy ezt a tervezetet nyújtsa be a parlamentnek elfogadásra. 

Az 1949-es költségvetés ugyan változatlan árakon majdnem negyedével nagyobb volt, mint 

az 1948-as költségvetés, viszont lényegesen kisebb, mint a japán pénzügyminisztérium 

eredeti elképzelése. Nem a "fűnyíró elv" lépett működésbe, hanem a kiadási oldal belső 

arányait jelentősen átrendezték. A legnagyobb költségcsökkentések az állam gazdasági 

tevékenységét érintették. Mindenekelőtt az állami beruházásokat fogták vissza és 

lecsökkentették az iparnak nyújtott támogatásokat. Több százezerrel apasztották a 

közalkalmazottak létszámát is. Kiadásnövelő tényező volt viszont az, hogy az 1949-es 
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költségvetés - szigorúan átmeneti jelleggel - előirányozta az egységes árfolyam bevezetéséből 

adódó veszteségek részleges kompenzálását, ártámogatás formájában. Ami a korábbi évek 

alatt felhalmozott államadósságot illette, abban is a radikális csökkentést tűzött ki célul a 

stabilizációs csomagterv: 1949 végére az államadósság egynegyedét vissza kellett fizetni. 

A költségvetés bevételi oldalát is átformálta a Dodge-terv. A büdzsé két fő bevételi forrásból 

táplálkozott. Az egyik csatornán a japán alanyok adói folytak be, a másikon pedig az USA 

segélyprogramjai keretében szállított áruk eladásából származó bevétel, az un. Counterpart 

Fund. (Az alap képzésének és felhasználásának módszere hasonló volt ahhoz, ahogy a 

Marshall segélyt kezelték a nyugat-európai országokban.) 

Dodge az adózás területén sem bizonyult lágyabb szívűnek, mint a kiadások amputálásánál. 

Rákényszerítette a japán illetékeseket a jövedelemadó jelentős növelésére és az adózási 

fegyelem megszilárdítására. Nem volt elegendő azonban csak az adóbevételeket növelni, 

hanem már régóta aktuális volt a japán adórendszer átfogó reformja is. Ez azonban nem 

Dodge feladata volt, hanem a Carl Shoup vezette másik amerikai misszióé, amely 1949 
I / * 3 

végére kidolgozta az amerikai mintára készült, átfogó adóreformot. 

Az 1949-50-es költségvetési bevételek mintegy 80 százalékát tették ki a befolyt adók, 20 

százalékát pedig az USA segélyek reciklálása, a Counterpart Fund. Ez utóbbi forrás 

felhasználásán Dodge szigorúan őrködött és változtatni kívánt a korábbi felhasználási 

arányokon. A legnagyobb tételt, az alapnak majdnem a felét, az államadósság és az 

Újjáépítési Bank kölcsöneinek törlesztésére irányozta elő. A Counterpart Fund-ból 

folyósították az alapvető fontosságúnak ítélt, szűk keresztmetszetet jelentő iparágaknak a 

hosszú távú, alacsony kamatozású kölcsönöket is. 

3 A szakirodalom értékelése a Shoup féle adóreformról igen pozitív. Összhangban volt a Dodge 

program elemeivel, de míg a sokkterápia szükségképpen rövid távra koncentrált, az új 

adórendszert megalkotói hosszú távon stabilnak tervezték. A korábbi japán adózási gyakorlattal 

szemben az új rendszer döntő részt a közvetlen adókra és az adózási méltányosság figyelembe 

vételére épített. Az önkormányzatok, a helyi demokrácia erősödése is sokat köszönhetett a Shoup 

ideáin alapuló (a későbbiek során ugyan lényegesen módosításokon keresztül esett) 

adórendszemek. 
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Az, egységes árfolyam bevezetése 

Dodge kezdettől fogva szem előtt tartotta azt a célt, hogy a japán gazdaság újraintegrálódjon 

a világgazdaságba. Ehhez pedig stabil, egységes árfolyam megteremtésére volt szükség. A 

valutakurzus rendezése már 1947 derekán napirendre került, ám akkor illúzió lett volna attól 

bármiféle stabilitást elvárni, hiszen a japán inflációs ráta akkor 5-6-szorosa volt fő 

kereskedelmi partnerei átlagának. 

Dodgeék, a SCAP és a japán szakértők együtt vizsgálgatták, hogy a 270 és 400 yen per dollár 

közötti sávban az egyes árfolyamoknak milyen hatásuk lesz export és importárakra és az 

importtámogatásra. Mindenekelőtt attól tartottak, hogy ha túl alacsonyan állapítják meg az 

árfolyamot, akkor az nem segíti az exportorientált gazdaságpolitikát. Az egyensúlyi 

árfolyamot végül 330 yen/dollárra becsülték és az 1949-es költségvetést már ezzel az 

árfolyammal számolva állították össze. 

Washingtonból (National Advisory Council, NAC) azonban váratlanul más instrukció 

érkezett: a yen/dollár árfolyamot 360-ban javasolták meghatározni. A Pentagon magyarázata: 

kiszivárgott, hogy Anglia éppen ebben az időben készül a font leértékelésére. Mivel a japán 

kereskedelemben a font övezetnek jelentős volt a súlya, ezért az árfolyam-megállapításkor 

célszerű volt ezt a lépést számításba venni. Dodge-nak el kellett fogadnia Washington 

javaslatát, ám ezt a döntést csak akkor hozta nyilvánosságra, amikor a japán parlament már 

elfogadta a következő évi költségvetést. A számítások szerint ezen az árfolyamon a japán 

exportáló vállalatok több mint háromnegyede életképes maradhatott. 

1948. április 25-étől tehát 1 dollár 360 yent ért és ez az árfolyam a hetvenes évek elejéig nem 

változott. Arról, hogy ez a 22 évre rögzített árfolyam a bevezetésekor alul vagy felülértékelt 

vagy éppen egyensúlyi volt, az egyes elemzők vélekedése eltér egymástól (Teranishi, 1994). 

Érdekkonfliktusok a stabilizációs program végrehajtása során 

A stabilizációs program szempontjából a japán politikai irányvonalban és személyekben 

bekövetkezett változások igen kedvezőek voltak. A konzervatívok - akiknek pártja akkor a 

Liberális Párt nevet viselte - elsöprő győzelmet arattak az 1949-es januári választásokon. 466 

parlamenti helyből 264 tudhattak magukénak, ami azt jelentette, hogy kényelmes egypárti 

kormányzás vehette kezdetét Yoshida miniszterelnök megkönnyebbüléssel vette tudomásul, 
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hogy új szelek kezdtek fújni a megszállási politikában, üdvözölte, hogy a baloldalt erősítő és 

az amerikai szóhasználat szerinti liberális ihletésű reformok a háttérbe szorultak. Világosan 

látta azt is, hogy a japán konzervatívok hatalomban maradásához elkötelezett amerikabarát 

politikát kell folytatni. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, azokhoz Yoshida miniszterelnök 

nem sokat értett, viszont Ikeda Hayato személyében olyan pénzügyminisztert választott a 

kormányba, aki nemcsak hozzá volt lojális, hanem megfelelő partnernek bizonyult Dodge 

számára. (Ikeda később fényes politikai karriert futott be, 1960 - 1964 között miniszterelnök 

volt. A dodge-i érában közvetlen munkatársa, Miyazawa Kiichi pedig nemrég, a kilencvenes 

évek elején vált a kabinet első emberévé.) 

A japán kormány egyetértett a stabilizációs program szükségességével, ám a sokkterápia 

számos pontjával kapcsolatban eltérő volt a véleménye Dodge-étól. Az infláció 

megfékezését, a gazdaság "racionalizálását", a nagyvállalatok exportorientációjának erősítését 

támogatták, akárcsak a szakszervezetek gyengítését. Ugyanakkor - belpolitikai szempontból 

teljesen érthető módon - nehezen szánták rá magukat a kormány népszerűségét csökkentő 

intézkedések bevezetésére. Hogy mást ne is említsünk, mint, hogy a stabilizációs csomagba 

beletartozott az alapvető élelmiszerek, fogyasztási cikkek árának jelentős növelése és a 

személyi jövedelemadó 50 százalékos emelése is, az adózási fegyelem számonkérésével 

együtt. A kormánypárt választási kampányában nemhogy adóemelést, hanem éppen az 

ellenkezőjét, a csökkentést ígérte. A pénzügyminiszter azonban hiába hivatkozott erre, vagy 

még számos más, jogos érvre az új költségvetési tervezet összeállítása során: Dodge egyetlen 

ponton sem engedett. Ikeda a teljes alkudozási kudarc miatt lemondásra készült, ám a kiváló 

politikai érzékkel rendelkező miniszterelnök ezt nem engedte. 

A japán kormány ahhoz a taktikához folyamodott, hogy a népszerűtlen intézkedések 

bevezetését a Megszálló Erők Főparancsnokságának írásbeli utasításához kötötte. Ezzel a 

felelősséget a megszorításokért az amerikaiakra hárították át. A közvélemény számára így 

úgy tűnhetett, hogy az amerikai közvetlen beavatkozás Japán belügyeibe erősödik és minden 

bajért a megszállás okolható. 

Mindemellett az egyes részterületeken a Pénzügyminisztérium felső vezetése szívósan 

küzdött a japán érdekek érvényre juttatásáért, az általuk helyesnek vélt gazdaságpolitikáért. 

Tipikus konfliktus alakult ki pl. az egyik költségvetési forrás, a már említett "Counterpart 

Fund" felhasználásában. A japán fél jelentősebb összeget akart ebből az alapból 

beruházásokra, mindenekelőtt infrastrukturális fejlesztésekre költeni. Dodge azonban kitartott 

az államadósság törlesztésének elsődlegessége mellett. A japánok azzal sem értettek egyet, 
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hogy a belső keresletet mindenképpen csökkenteni kell Az volt a félelmük, hogy a 

stabilizáció helyett Dodge költségvetést érintő lépései deflációs válságba sodorják a japán 

gazdaságot 

A stabilizáció mikéntjét illetően Dodge véleménye nemcsak a japán kormányétól tért el, 

hanem a SCAP szakértők jelentős részétől is, mint ahogy erről már korábban is esett szó. 

Dodge ahhoz, hogy stabilizációs politikáját sikerre vigye, szembe kellett, hogy kerüljön a 

korábbi amerikai demokratizálási reformokkal. így például a látványosan megerősödött 

szakszervezeti mozgalom erejét kellett megtörnie ahhoz, hogy a béremelési követelések és 

sztrájkok ne veszélyeztessék az anti-inflációs politika diktálta pénzügyi megszorításokat és a 

társadalom rendjét. A növekvő munkanélküliség veszélye egyre reálisabbá vált, Dodge 

viszont az állásbizonytalanságnak inkább az előnyös oldalát hangsúlyozta, és elvárta a 

Megszálló Erők Főparancsnokságától, hogy lépjen fel következetesen a stabilizációs politika 

ellen hangoló baloldali propaganda és a sztrájkkal fenyegető szakszervezeti aktivistákkal 

szemben. 1949 és 1950 során végre is hajtották a "vörös" tisztogatásokat és a 

szakszervezeteket is megszabadították a militáns kommunista vezetéstől. 

Más területeken is érezhető volt a pálfordulás. Míg a korábbi amerikai reformok a 

monopóliumok szétzúzását és az olyan versenypiac kiépítését tűzték ki célul, amelyen kis és 

középvállalatok versenyeznek egymással nagy számban, a Dodge-i elképzelésekben az erős 

nagyvállalati csoportok, a reinkarnálódott zaibatsuk lettek volna a fejlődés motorja. Kritikáját 

azonban a nagyvállalatokkal szemben is kifejtette: mindaddig, amíg felesleges munkaerőt 

alkalmaznak és egyéb költségeik is magasak, nem sok remény van arra, hogy exportjuk 

versenyképessé válik. Dodge pedig csakis az exportorientált növekedés beindítását 

"engedélyezte". Az exportösztönzés állami intézményeinek felállítását helyeselte: a később 

oly befolyásossá vált M T I (Külkereskedelmi és Ipari minisztérium) 1949 áprilisában kezdett 

funkcionálni, 1951 elején pedig az Exportfinanszírozási Bank (az EXIM Bank közvetlen 

elődje) kezdte meg működését. Nem forszírozta viszont a külkereskedelem liberalizálását. 

Nyilvánvalóan az igen gyenge lábakon álló export miatt nem emelt kifogást a kötött 

devizagazdálkodást és a külkereskedelemnek kvótákkal és egyéb adminisztratív eszközökkel 

történő szabályozását megerősítő törvénnyel szemben. 

Néhány hónappal a stabilizációs csomag bevezetése után a japán gazdasági élet szinte 

valamennyi szereplője a bőrén érezte a dodge-i megszorítások következményeit. Nemcsak a 

bérből és fizetésből élők amúgy is alacsony (és nem amerikai vagy európai standard alapján 

mérve alacsony, hanem azoknál lényegesen rosszabb) életszínvonalának növekedése torpant 
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meg, hanem a kisvállalkozók millióinak egzisztenciája is kockán forgott. A hitelhez jutás 

korlátozása már 1949-ben ahhoz vezetett, hogy a kisvállalatoknak mintegy 30 százaléka 

tönkre ment, a túlélők pedig nagyszámban bocsátottak el alkalmazottakat vagy nem fizettek 

bért. A regisztrált munkanélküliek száma az 1948-as 260 ezerről 1950 közepére 430 ezerre 

emelkedett. 

1950 elején aztán a nagyobb vállalatok is, amelyek kezdetben elfogadták, sőt még támogatták 

is a stabilizációs programot, csalódottságuknak és pesszimizmusoknak adtak hangot. Nem 

tudták elfogadni azt, hogyha az exportteljesítmény annyira gyenge, mint amilyen 1949 

második félévében volt (és a sokkterápia bevezetését közvetlenül megelőző időszakhoz 

képest jelentősen romlott), akkor miért nem lehet a megtermelt árukat belföldön értékesíteni 

és hogy a hitelkorlátozásokkal miért kell megbénítani a gazdaságot. Felmerült az is, hogy 

legalább 20 százalékos leértékelésre lenne szükség ahhoz, hogy az export fellendülésére 

számítani lehessen. Ezeket az érveket az amerikaiak lesöpörték az asztalról. Rámutattak ezzel 

szemben a csökkenő inflációra, a stabilizálódó pénzügyekre, a keményedő költségvetési 

korlát következtében javuló vállalati hatékonyságra. Az exportvisszaesést pedig átmenetinek 

tartották és jórészt külső tényezőkkel, a globális, ezen belül is főleg USA-ban tapasztalható 

recesszióval magyarázták. 

Eközben már a Pénzügyminisztériumban Dodge felügyelete alatt folytatódott az új 

gazdaságpolitikai kurzushoz tartozó második, az 1950-es pénzügyi év költségvetésének 

elkészítése. A társadalmi elégedetlenség pedig egyre fokozódott. Az 1949-es tisztogatások 

után immár anti-kommunista vezetés alatt álló szakszervezetek ismét offenzívába lendültek. 

A kormánypárti politikusok azonban hiába próbálták meggyőzni az amerikaiakat arról, hogy 

mennyire veszélyes a politikai stabilitást kockára tenni a célon messze túllövő restrikciókkal -

Dodge továbbra is hajthatatlan maradt. Az alkudozás nem egyenlő partnerek között folyt: 

mindkét fél tisztában volt a megszállás tényéből fakadó erőviszonyokkal és választási 

lehetőségekkel, A kormánypárti képviselők (az ellenzék egyetlen voksának támogatása 

nélkül) aztán 1950 májusában megszavazták a második, stabilizáció jegyében született 

költségvetést és az új, Shoup-féle adórendszer törvénybe iktatását is. 

Az, hogy a gazdaság elkerülte a teljes csődöt, sok japán szakértő szerint annak köszönhető, 

ami nem valósult meg a Dodge-programból. A következetes fiskális szigort ugyanis a 

monetáris politika bújtatott lazulása kísérte. 

Kezdetben a központi bank, a Bank of Japan, a Dodge-program előírásai szerint megszorította 

a hitelezést. Ahogy azonban nyilvánvalóvá váltak a stabilizáció árnyoldalai, megnyíltak azok 
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a banki kiskapuk, amelyeken keresztül elsősorban a befolyásos nagyvállalatok mégiscsak 

hitelhez juthattak. A központi bank által támogatva a kereskedelmi bankok kihelyezett 

kölcsönei jóval meghaladták a betéteket. Tsuru (1993 p.56.) adatai szerint 1948 vége és 1950 

első hónapjai között a kereskedelmi banki betétek megközelítőleg 100 százalékkal, míg 

ugyanezen bankok által nyújtott hitelek 160 százalékkal nőttek. A kereskedelmi bankoknak a 

Bank of Japantól felvett hitelei pedig 178 százalékkal emelkedtek ugyanezen idő alatt. A 

központi bank azzal is segítette a kereskedelmi bankokat, hogy nagyvolumenben vásárolt 

tőlük vissza állami értékpapírokat. 

A nagyvállalatok és a pénzintézetek közötti nemzetközi összehasonlításban páratlanul szoros 

összefonódásának (ami különben a hadigazdaság alatt fejlődött tökélyre) újraéledésére éppen 

a Dodge éra alatt, a fentiekben vázolt pénzügyi kényszerhelyzet miatt került sor. így 

kerülhettek a felszámolt zaibatsuk helyébe a felépítés és működés szempontjából hasonló, 

bankok köré szerveződő vállalatcsoportok, a keiretsu-k. 

A memorandumok tanúsága szerint Dodge tudatában volt a Bank of Japan „aknamunkájának" 

és azzal is tisztában kellett legyen, hogy a kereskedelmi bankok hitelpolitikája 

veszélyeztetheti a stabilizációs program sikerét. Dodge határozottan, ám nem sok 

eredménnyel lépett fel Ichimadával, a központi bank akkori kormányzójával szemben, akiről 

ráadásul köztudott volt, hogy a korábbi, az inflációs gazdaságpolitikát szorgalmazó 

pénzügyminiszter, Ishibashi híve volt. Érdekes azonban, hogy a más területeken oly annyira 

hajthatatlan Dodge a monetáris restrikcióban kevésbé volt következetes, "futni hagyta" a 

bankokat. 

A stabilizációs program első évében tehát sikerült megfékezni az inflációt, ám a másik fontos 

célhoz, ahhoz, hogy a japán gazdaság oly mértékben erősödjék meg, hogy amerikai segélyek 

nélkül is életképes legyen, nem kerültek közelebb. Dodge számolt, azzal, hogy a stabilizációs 

program és az új árfolyam átmenetileg csökkenteni fogja a japán külkereskedelem volumenét. 

A helyzet azonban ennél lényegesen rosszabbá vált, a már említett külső feltételek romlása 

(recesszió a legfontosabb felvevő piacokon, a világpiaci árak csökkenése, a dollárhiány) 

miatt. Mindez pedig a csökkenésből ismét növekedésbe váltott külkereskedelmi 

mérleghiányban csapódott le. 
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A koreai háború 

Azt már sohasem fogjuk megtudni, hogy vajon milyen mértékű recesszióba süllyedt volna a 

japán gazdaság és ez milyen politikai - társadalmi áldozatokkal járt volna, ha a stabilizációs 

programot megalkotóik következetesen végigviszik. 1950 nyarának közepén ugyanis újabb 

nem várt fordulat következik be. Japán közvetlen szomszédságában, a koreai félszigeten 

Észak és Dél között kitört a háború és ez mentőövnek bizonyult a japán gazdaság számára. 

Az USA katonai szükségletei - az acéllemezektől kezdve a közlekedési eszközökön, vegyipari 

termékeken keresztül a textíliákig és a legkülönfélébb szolgáltatásokig - jelentősen 

megemelkedtek és ezen termékek legfőbb regionális beszállítói a japán iparvállalatok lettek. 

Ez a dollárban azonnal fizető, hirtelen megnövekedett külső kereslet hirtelen nagyot lendített 

a japán gazdaságon. A növekedéspárti, a stabilizációs program restrikcióját ellenző japán 

közgazdászok megelégedéssel vették tudomásul, hogy fordult a kocka. Egycsapásra megszűnt 

a kapacitás-kihasználatlanság, a felhalmozott készletek leapadtak. Adams (1964) szerint a 

japán vállalatok néhány hónap leforgása alatt 100 milliárd yennyi készlettől szabadulhattak 

meg. A japán ipar teljes gőzzel termelt. A kibocsátás 1951 - 1952-ben végre elérte a 

pszichológiai küszöbnek tekintett 1934-1936-os szintet (4/40. sz. táblázat). A növekedésnek 

korlátot csak a belső szűk keresztmetszetek, főleg az alapanyag-szektor és az infrastruktúra, 

ezen belül is a közlekedés és áruszállítás állított. 

4/40= sz. táblázat 

A japán gazdaság növekedési mutatói közvetlenül a háború után 

1940-44 
átlag 

1945 1946 1947 1948 1949 195® 1951 1952 1953 

Ipari termelés 
1934-36=100 

156,4 60,2 30,7 38,3 58,2 78,2 93,8 127,8 136,4 165,5 

Mezőgazd. term. 
1933-35=100 

102,9 65,5 78,2 80,2 92,1 96,2 100,4 106,0 122,7 133,0 

GNP reálnöv 
éves ütem 

0,0 - - 8,4 13,0 2,2 11,0 13,0 11,2 7,0 

Forrás: Teranishi-Kosai eds. (1994) p. 64-65. 
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A japán fizetési mérleg ugrásszerű javulása egyértelműen a koreai háború következménye 

volt. A konjunktúra következtében az exportárak jelentősen és az importárakénál gyorsabban 

növekedtek. Az igazi "nagy fogást" a láthatatlan export tételei között találhatjuk: ez 

tartalmazta ugyanis "special procurement orders"-ből, azaz a, rendkívüli hadiszállításokból 

(áruk, szolgáltatások és a Japánban és Koreában állomásozó, több százezer fős ENSZ katonai 

és egyéb személyzet fogyasztása) származó bevételeket (5/40. sz. táblázat). 

A hadimegrendelések 1951-ben az exportbevételek 44 százalékát, 1952-ben pedig már 65 

százalékát tette ki. A bruttó nemzeti termékhez viszonyítva ezen katonai szállítások értéke a 

GNP kb. 5 százalékra emelkedett. A hadiszállításokból keletkezett jövedelmek akkorát 

lendítettek a japán gazdaságon, hogy az USA-ból folyósított segélyeket 195l-re 

nagymértékben csökkenteni lehetett. 

5740. SE. táblázat 

Forrás: Kosai (1991) p. 72. 

A nekilódult növekedés és a világpiaci áremelkedés azonban elkerülhetetlenül az infláció 

gyorsulását vonta maga után. A koreai boom - ként ismeretes világpiaci árrobbanás a japán 

exportőröknek is kedvezett. Az alig tizennyolc hónap alatt megduplázódó exportbevételek a 

költségvetés elkülönített valutaalapját fel duzzasztották és az yenre átváltva beáramlott a 

gazdaságba A bankjegykibocsátás gyors ütemben bővült, a megugrott exportárak maguk után 

húzták a belföldi árakat is. Az egységes árfolyamra való áttéréshez kapcsolódó átmeneti 
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támogatásokat is leépítették és ez szintén hozzájárult az árszínvonal emelkedéséhez. 1951-

ben a termelői árak közel 40 százalékkal emelkedtek, a fogyasztói árszínvonal pedig az 1950-

es csökkenés után 16 százalékkal emelkedett. Akármennyire is megváltoztak a körülmények, 

az amerikai Hadügyminisztérium továbbra is aggodalommal figyelte a távol-keleti ország 

makrogazdaságának ingatag egyensúlyát. Veszélyesnek ítélték az újból elszabadulni látszó 

inflációt, ezért ismét felkérték Dodge-t, utazzon a helyszínre. Dodge továbbra is határozottan 

azt az álláspontot képviselte, hogy az 1949-es stabilizációs programba foglaltak mit sem 

veszítettek aktualitásukból, a fiskális szigor enyhítése nem jöhet szóba, noha japán oldalon 

újra és újra felvetették az adócsökkentést, mint politikailag indokolt lépést. Dodge továbbra 

sem helyeselte a Bank of Japan azon lépéseit, amelyek a hitelnyújtás terén megbontották a 

fiskális és monetáris politika összhangját. 

Dodge véleménye az volt, hogy a hadikonjunktúrából származó extrajövedelem 

semmiképpen sem szolgálhatja az életszínvonal növekedését, hanem azt az alapvető iparágak 

modernizálására és az export ösztönzésére kell fordítani. A külkereskedelem maradt továbbra 

is a japán gazdaság legsebezhetőbb területe. Esély sem volt arra, hogy a külkereskedelmi 

mérleg akár középtávra is, tartósan egyensúlyba kerüljön. A japán gazdaság szabályos 

exportból még mindig nem tudta fedezni a "take-off'-hoz és struktúraváltáshoz 

elengedhetetlenül szükséges nyersanyag- és a fejlett technikát megtestesítő gépimportját. Az 

is világos volt, hogy a hadi megrendelésekre és az USA folyamatos segélyeire nem lehet 

gazdaságpolitikát építeni, különösen akkor, amikor már küszöbön állt a békeszerződés 

aláírása, Japán teljes szuverenitásának visszanyerése. Ugyanakkor azt sem gondolta komolyan 

senki, hogy a megszállás befejezésével az USA kiengedi befolyása alól Japánt és beszünteti a 

szigetország gazdasági felemelkedésének támogatását. Világos volt ugyanis, hogy a magára 

hagyott Japán piacot keresne és ismét Kína, mint potenciálisan legnagyobb kereskedelmi 

partner felé fordulna. Az új ázsiai erőegyensúly létrehozásán fáradozó IJSA azonban nem 

engedhette meg, hogy Japán egy kommunista országhoz közeledjék. Rá is kényszerítették a 

japán diplomáciát arra, hogy elismerje Tajvant, ami egyet jelentett a Kínai Népköztársasággal 

való szakítással. 

A térségben Japánon kívül más ország nem jöhetett számításba, hogy a szovjet és kínai 

terjeszkedéssel szemben a "szabad világ" és legalább annyira az USA érdekeinek 

védőbástyája legyen. Hogy Japánt ebben a pozíciójában tovább erősítsék, 1951 tavaszára az 

amerikai illetékesek - Joseph Dodge-t is bevonva - kidolgozták az, un. "USA - Japán 

gazdasági együttműködési" tervet, mely koncepció azonban nem vált formalizált szerződéssé 
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(Schonberger, 1989), Mindenesetre stratégiai kooperáció néhány lényeges pontjáról fontos 

tudni. Először is az amerikai elképzelések szerint a japán iparnak fel kellett készülnie arra, 

hogy növekvő mértékben állít elő hadiipari termékeket, amelyeket egyrészt az USA vásárol 

meg, felhasznál, illetve reexportál délkelet-ázsiai szövetségeseinek, másrészt Japán maga 

fegyverezi fel újra saját hadseregét. Az "USA - Japán gazdasági együttműködés" másik 

pillére Japán és a délkelet-ázsiai országok kereskedelmi integrálása lett volna. A tervek 

szerint Japán ebből a régióból szerezte volna be nyersanyag- és élelmiszer-importjának döntő 

részét, ugyanakkor a délkelet-ázsiai országok nyitottá váltak volna japán feldolgozóipari 

export számára. Az amerikaiak szívesen koordinálták volna a régió különböző országainak 

nyújtott segélyeket e cél elérésének szolgálatában. 

A japán ipar műszaki színvonala és a munkaerő képzettsége lehetővé tette, hogy az 

amerikaiak által kezdeményezett, hadiipari gépgyártást erősítendő struktúraváltás ne 

ütközzön technikai akadályokba. így annak ellenére, hogy a koreai béketárgyalások már 1951 

júliusában megkezdődtek, a Japánnak adott katonai megrendelések az év első feléhez képest 

a másodikra csaknem megduplázódtak. 1952 elején már 2700 japán cég csatlakozott a 

katonai beszállítási programhoz. 

A terv két másik része azonban nem teljesült. Egyrészt Japán és délkelet-ázsiai szomszédai 

között a kereskedelmi kapcsolatok korántsem fejlődtek olyan intenzitással, mint ahogy az az 

amerikai elképzelésekben szerepelt. Ehhez a délkelet-ázsiai országok részéről sem a politikai, 

sem a gazdasági feltételek nem voltak adottak. (A nagyléptékű regionális integrációra jó 

harminc évvel később kerül majd sor - önálló kezdeményezésre, igencsak megváltozott 

feltételek mellett,) Másrészt pedig, Japán igazi szerencséjére, politikusai következetesen 

ellenálltak annak az amerikai nyomásnak, amely a hidegháború közepette Japán 

újrafegyverkezését szorgalmazta. A szélsőséges nacionalistáktól eltekintve a japán 

belpolitikában konszenzus volt abban, hogy az újrafegyverkezés politikailag veszélyes, 

gazdaságilag pedig hátrányos. A baloldali ellenzék még tovább is ment volna: Japán számára 

a semleges státuszt tartotta volna kívánatosnak. A hatalmon lévő konzervatív Yoshida 

kormány viszont számolt a realitásokkal: külpolitikailag teljes mértékben elkötelezte magát 

az Egyesült Államok mellett, a szigetország védelmét is rábízva. 1951-ben San Franciscóban 

így az un. "íámaszponios békeszerződés" aláírására került sor. Hogy Japán megúszhaíta az 

újrafegyverkezést annak is köszönhette, hogy 1953-tól a nagyhatalmak között enyhült a 

feszültség. 
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A békeszerződés 1952 áprilisában lépett éleibe. Dodge azonban még ezután is aktív maradt a 

japán gazdaságpolitika alakításában és a központi költségvetés kidolgozásában. A 

dokumentumok tanúsága szerint még a megszállás utolsó heteiben is ostorozta a japánokat, 

hogy nem elég keményen lépnek fel az inflációval szemben és hogy nem tesznek elég 

erőfeszítést az export bővítésére és az exporthatékonyságjavítására. 

A nagy véleménykülönbségek ellenére Joseph Dodge-t tisztelet övezte a japán 

gazdaságpolitikusok és különösen a Pénzügyminisztérium felső vezetésének köreiben (ez 

utóbbiak különösen hálásak voltak Dodge-nek, mert a stabilizációs program végrehajtása 

során a PM de facto csúcsminisztériummá lépett elő és ezt a pozícióját tartósan megőrizte). A 

Dodge iránti respektust mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1964-ben bekövetkezett 

haláláig nem szakadtak meg kapcsolatai Japánnal, gyakran keresték fel őt 

kormányhivatalnokok tanácsokért. Érdemeiért még császári kitüntetésben is részesült. De 

még a kitüntetésnél is nagyobb elismerést jelentett, hogy a kiegyensúlyozott költségvetésre 

vonatkozó intelmeit hosszabb távra is megfogadták a japánok. A büdzsében egészen a 

hatvanas évek második feléig nem keletkezett hiány. A nagy megtakarítási hajlandóságot 

mutató, illetve az erre jól ösztönözhető lakosság bankbetétei teljes mértékben a magánszektor 

beruházásainak forrásaiul szolgálhattak - ami nélkül nem valószínű, hogy a japán csoda 

megvalósítható lett volna, méghozzá külföldi tőkebevonás nélkül. 

A stabilizációs program értékelése 

Japán II. világháború utáni gazdaságtörténetével foglalkozó munkák általában nem kerülik 

meg, hogy legalább egy rövid összefoglaló erejéig ki ne térjenek az, előzőekben részletesen 

tárgyalt Dodge-féle stabilizációs programra és következményeire. A lényeget tömörítő 

utalások tipikusan pozitív kicsengésűek. A - többségében amerikai - szerzők rendre 

megállapítják az 1949-es gazdaságpolitikai fordulatról azt, hogy a szigorú stabilizációs 

intézkedések hatásosnak bizonyultak, az inflációt jórészt fiskális eszközökkel sikerült 

megfékezni, a helyreállított pénzügyi egyensúly pedig lehetővé tette a yen egységes 

árfolyamának bevezetését. 



30 

Ha viszont elég mélyen merítünk a témával foglalkozó irodalomban, találkozhatunk a Dodge 

program szinte egészének elutasításával is. Ezt a fajta negatív véleményt a kortárs 

közgazdászok és újságírók képviselték. Ők a sokkterápia hatásából azt látták, hogy a háború 

után megkezdődött újjáépítés és fellendülés derékba tört, a kis- és középvállalatok tömegesen 

csődbe mentek, milliók szenvedtek a létbizonytalanságtól. Rámutattak, hogy az 

életszínvonal-csökkentő intézkedések bevezetésére akkor került sor, amikor még a termelés 

és a reáljövedelmek messze voltak a háborút megelőző években elért szinttől. Nem látszott a 

cél, amiért érdemes lett volna újabb súlyos áldozatokat hozni. Akkor még a legmerészebb 

hosszabb távú tervekben sem merült fel a későbbiekben ténylegesen bekövetkezett szédületes 

ütemű modernizálás és növekedés lehetősége. 

A történelmi perspektíva a japán közgazdászok elutasító véleményén is enyhített. Nakamura 

T. (1994) például elismeri az infláció elleni radikális fellépés szükségességét, de azt állítja, 

hogy a stabilizációs csomagnak egy kevesebb megszorítással és áldozattal járó változata is 

elérte volna a kitűzött célt, a makraökonómiai egyensúly javítását. 

A makropénzügyek technikai részleteiben is jártas és a számításokkal is alaposabb munkát 

végző kutatóknak a legárnyaltabb az értékelése a Dodge-programról. E művek közül is 

kiemelkedik Nanto (1980) és Teranishi (1994) elemzése. Nanto bizonyította, hogy 

elhamarkodottak azok a következtetések, amelyek csupán az infláció 1948-as és 1949-es 

tényadatait veszik figyelembe. 1948 vége felé ugyanis az inflációs nyomás már jelentősen 

csökkent a japán gazdaságban. Nanto modelljében a számítások azt igazolták, hogy az 1949-

es inflációs ráta 7 és 20 százalék közötti sávban mozgott volna akkor is, ha nincs Dodge-

program. Ez alá a "természetes" ráta alá pedig felesleges volt az áremelkedéseket leszorítani, 

a gazdasági aktivitás magasabb szintjén is egyensúlyba került volna a japán gazdaság. Nanto 

ugyanakkor a recesszió, a visszaesés mértékét sem tartotta olyan drámainak, mint ahogy azt a 

stabilizációs program kortárs kritikusai érzékelték. A termelés és a jövedelmek szintje 

ugyanis 1948-hoz képest nem csökkent, csupán a bővülés üteme lassult. Nanto az általános 

véleménnyel szemben azt állítja, hogy a Dodge csomag "csapásai" nem abból adódtak, hogy a 

költségvetési kiadásokat túlzottan lefaragták volna és az államadósságot gyorsított ütemben 

fizették volna vissza. Szerinte a stabilizációs gazdaságpolitika traumáját a megnövekedett 

adóterhek és a program végrehajtásának sebessége okozta. A Teranishi-Kosai (eds. 1994) 

kötet tanulmányai más forrásokhoz viszonyítva bőven tartalmaznak releváns statisztikai 

adatsorokat. Ezekre támaszkodva Teranishi elemzése több ponton is egybecseng Nanto 

fentiekben ismertetett következtetéseivel. Bizonyítja, hogy az ármozgások reagáltak a kínálati 
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oldalon 1947-48-ban bekövetkezett változásokra, azaz a hiperinflációs szakasz már Dodge 

megérkezése előtt a végéhez közeledett. 

Jelen dolgozat konklúziója az, hogy a dodge-i fordulat mellék - és hosszú távú hatásai 

legalább annyira lényegesnek tekintendők, mint a makroökonómiai egyensúlyt rövidtávon 

helyreállító, és mint láttuk, a végrehajtás során félbemaradt, intézkedéscsomag. A 

kiegyensúlyozott költségvetés, ami a stabilizációs gazdaságpolitika sarokköve volt, 

hagyományt teremtett: a japán fiskális politika kiindulópontja maradt egészen a hatvanas 

évek közepéig. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy Japánban (a legtöbb nyugat-

európai országgal, sőt bizonyos mértékig az USA-val ellentétben is) nem honosodott meg az 

"adóztató-költekező" jóléti állam szokása. Ugyan ennyire fontos az is, hogy a Dodge program 

elveinek érvényesítése a piaci erők felszabadításához vezetett, valamennyire korlátozva ezzel 

a japán gazdaságirányítás vonzalmát a parancs- vagy tervgazdaság különböző formái iránt. 

A megszállás második felében bekövetkezett gazdaságpolitikai fordulat fontos politikai 

következménye volt az is, hogy hosszútávra szövetség jött létre egyik oldalon az Egyesült 

Államok, a másik oldalon pedig japán konzervatív politikusok, nagyvállalati vezetők és a 

gazdaságirányítói elit között. Az USA-nak erre a szövetségre elsősorban külpolitikai 

szempontok miatt volt szüksége, azért, hogy nagyhatalmi jelenléte Ázsiában elfogadott és 

szilárd legyen. A japán konzervatívokat tömörítő Liberális Demokrata Pártnak viszont az 

USA gazdasági és politikai támogatása is kellett ahhoz, hogy négy évtizeden keresztül 

hatalmon maradhasson. Ennek a nyugati értékrenddel mérve nem túl fejlett politikai 

demokráciát tükröző stabilitásnak komoly pozitív hatása volt a folyamatos strukturális 

megújulások közepette végbement, hosszantartó, gyors növekedésre. Ráadásul az USA a 

japán gazdasági felemelkedés kritikus szakaszában biztosított nagyság és igényesség 

szempontjából is kiemelkedő piacot a japán export számára, az importoldalon pedig a fejlett 

technika és know-how elsőrendű forrásául szolgált. A dodge-i alapozó munkálatoknak nagy 

szerepe volt abban, hogy a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok intenzíven és 

harmonikusan alakultak, komolyabb konfliktusok nélkül egészen a hetvenes évek elejéig. 
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A San Francisco-i békeszerződés és az átmenet két éve 

Japán állami szuverenitását a San Francisco-i békekonferencián nyerte vissza. A 

békeszerződést 1951 szeptemberében 49 országgal kötötte meg Japán. (Ezek között néhány 

fontos ország, így Kína, Tajvan, India és a Szovjetunió - más és más okok miatt - nem 

szerepelt.) 

A békeszerződéssel egyidőben megkötötték az amerikai - japán biztonsági szerződést, ami az 

amerikai katonai jelenlét változatlan fenntartását jelentette. Az USA kötelezettséget vállalt, 

hogy szavatolja Japán biztonságát esetleges külső támadással szemben és támogatást ígért a 

radikális baloldallal szembeni fellépésben is. Az USA számára Japán mindenekelőtt a 

hidegháború stratégiája miatt volt fontos: Japánt tekintették a kommunizmus elleni harc 

legerősebb védőbástyájának Ázsiában. Amerika gazdasági érdeke Japán vonatkozásában 

ebben az időben nem volt jelentős. 

Japán oldalon ez a szoros biztonságpolitikai kötődés összetettebb és ellentmondásosabb volt. 

Az USA mellett való elkötelezettség azzal járt, hogy önálló külpolitika kialakítására nem volt 

lehetőség, így a japánok többsége által áhított el nem kötelezett státusz a korabeli realitásokat 

figyelmen kívül hagyó vágyálom maradt. 

Kína Japán korábbi külgazdasági kapcsolataiban igen fontos szerepet játszott: a hidegháború 

évei alatt azonban ezt a kapcsolatot -az amerikai érdekeknek- megfelelően a minimálisra 

kellett csökkenteni. A népi Kína helyett Tajvannal (a volt gyarmattal) való kontaktust 

„engedélyezték" Japán számára. A hidegháború szülte amerikai kényszerkapcsolat azonban 

Japán számára számos rövid- és hosszútávú gazdasági előnnyel járt. Az amerikai piacra való 

szabad bejutásról és a fejlett technikához való viszonylag könnyű hozzáférhetőség 

fejlődésgyorsító hatásáról a későbbiekben részletesebben lesz szó. E helyütt a rövidtávon 

ható pozitív fejlemények közül a két legfontosabbra hívom fel a figyelmet. Először is, az 

Egyesült Államok segítette elő Japánnak a nemzetközi közösségbe való visszatérését. A 

háborús emlékek még túl frissek voltak és ezért számos régióbeli és európai országban dúlt az 

ellenszenv Japánnal szemben. Az USA erőteljes támogatásával lett Japán „szalonképes" és az 

amerikai patrónus kellett ahhoz is, hogy a függetlenség visszanyerése után rövid időn belül a 

szigetország az IMF és a Világbank tagjává váljon. Másodszor, a politikai függetlenség 

visszanyerése még nem jelentette azt, hogy Japán a gazdasági támogatást is nélkülözni tudja. 



33 

Hitelekre, segélyekre és egyéb pénzügyi forrásokra szinte kizárólag csak az USA-tól 

számíthatott. 

A San Francisco utáni Japánban éppen ezért a gazdasági önállóság megteremtése volt az 

első legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzés. A kérdés konkrétan az volt, hogy a japán 

fizetési mérleg hiánya kezelhető mértéken belül marad-e akkor, ha az USA 

hadimegrendeléseiből származó jövedelmek kiesnek. A koreai háború kezdete óta ugyanis 

ezek a hadiszállítások komoly jövedelemhez jutatták Japánt: évente mintegy 800 millió 

dollárhoz, ami a normális éves áruexport értékének kb. 2/3-át tette ki. E két bevétel együtt 

nagyjából fedezte a japán gazdaság importszükségletét. Az aggodalomra az okot az adta, 

hogy a japán export versenyképessége (360yen/dollár, kötött árfolyam mellett) igen gyenge 

volt 

Az események a vártnál korábban igazolták vissza, hogy jogos volt a félelem a fizetési 

mérleg ingatag egyensúlyát illetően: 1953-ban, Sztálin halálát követően a hidegháborús 

feszültség világszerte enyhült és ennek következtében az USA is jelentősen csökkentette hadi 

célú vásárlásait Japánból Japán valutatartalékai 1954 első félévében a kritikus szint alá 

süllyedtek. Ezért Japán, mint az IMF újdonsült tagja, egy év leforgása alatt háromszor is 

kölcsönért folyamodott az Alaphoz. 

A függetlenség visszanyerését követő két évben tehát a japán gazdaságra a törékeny 

egyensúly volt a jellemző és semmi sem utalt még arra, hogy a fenntartható növekedés 

feltételei belátható időn belül kialakíthatók lennének. A külföld és maguk a japánok is igen 

pesszimistán ítélték meg a japán gazdaságban rejlő lehetőségeket. Ráadásul az átmenet 

éveiben a gyenge gazdasági teljesítményt, a zűrzavaros belpolitikai helyzet is súlyosbította. A 

függetlenség visszanyerése után a politikai inga kilendül jobbra: megszólaltak az addig 

elfojtott nacionalista hangok. De erős volt a tömegbázisa a kommunista és szocialista 

befolyás alatt álló szakszervezeteknek is. A marxizmus kizsákmányolásra és osztályharcra 

vonatkozó eszméi meglepően széles körben hatottak, amihez a szellemi muníciót nem kis 

részben az egyetemeken tevékenykedő huinánértelmiség szolgáltatta. 
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A hadigazdaság öröksége 

Mielőtt rátérnénk a gyors növekedés időszakának elemzésére, célszerű már ehelyütt 

részletesebben szólni a japán gazdasági modellről. Ez az igen gyakran használatos kategória 

a szakirodalomban a hatvanas évek második felétől gyűjtőfogalommá vált: mindazt, ami a 

japán gazdaság intézményeit és működési mechanizmusát megkülönböztette a nyugati 

piacgazdaságokétól, a japán modell" címszó alatt tartják számon. Emiatt a modell pontos 

definíciója majdhogynem lehetetlen vállalkozás lenne, ám ezzel együtt a kérdés feltehető: 

vajon minek a hatására alakultak ki a japán rendszernek azon tipikus jellemzői, amellyel 

Japán befuthatta minden idők legsikeresebb utolérési-növekedési pályáját? A rendszer vajon 

tudatos stratégia, rendszerépítés eredményeképpen jött létre vagy pedig a történelem 

produktuma volt? Mint látni fogjuk, a válasz az utóbbi hipotézist igazolja. 

A dolgozat első része az amerikai megszállásáról szólt és azon belül a „reformdiktatúráról" is: 

arról, hogy amerikai kezdeményezésre a korábbi rendszer milyen jellegű átalakítására került 

sor a gazdaságban. E reformoknak a megszálló hatóságok részéről kinyilvánított célja volt az, 

hogy a gazdaság intézményeinek az amerikai mintát követő átalakítása, új jogi alapokra való 

helyezése a múlttal való radikális szakítás része kell, hogy legyen. A nagyhorderejű reformok 

közül számos meg is valósult: a földreform, a zaibatsu-feloszlatás, a munkaügyek 

demokratizálása, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

Ezeknek a valóban fontos átalakulásoknak a következtében, továbbá nem elhanyagolható 

mértékben a hatásos amerikai propaganda miatt is, hosszú ideig az volt az irányadó vélemény, 

hogy az a teljesítmény, amit Japán ötvenes-hatvanas években a növekedésben és a fejlett 

országokhoz történő felzárkózásban produkált, jórészt a megszállás alatt végrehajtott tudatos 

„rendszerváltás" eredménye. Az idő előrehaladtával aztán az elemzések alaposabbá váltak és 

a témának egyre több olyan szakértője lett, akik ugyan elismerik az okkupációs reformok 

hatását, ám ugyanakkor bizonyították, hogy a megszállás - a céljaival ellentétben - a 

történelmi kontinuitás nem sok szálát vágta el. E „revizionista" nézet legismertebb 

képviselői Noguchi Y.(1998) Nakamura T. (1994) és Teranishi J. (1993), akik 

tanulmányaikban bizonyították a hadigazdaság intézményeinek és gazdaságszervezési 

technikáinak továbbéléséi és pozitív hatáséi a japán gazdaság háború utáni 

felemelkedésének első, meghatározó szakaszában. 

Szókimondásban legmesszebb Noguchi ment el, aki szerint: „az eredetileg a totális háborít 

céljaim kiépített rendszer továbbra is (= a háború után - O.E.) a japán gazdaság 
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irányításának integráns részét képezte. A nemzetgazdaság csúcsra járatásáért való 

mobilizálás célja természetesen megváltozott - a katonai célok helyébe a gazdaságiak léptek 

-ám ez a változás a rendszer lényegét nem érintette" (1998. 407. o.) 

A hadigazdaság intézményei továbbélésének, „kreatív" felhasználásának példái, ehelyütt csak 

felsorolásképpen: az állam nagyfokú gazdaságszervezési aktivitása, a pénzügyi források 

stratégiai célú elosztását szolgáló bankrendszer működtetése, a vállalatközi kapcsolatok 

rendszere, és a nagyvállalati munkások és a menedzsment érdekeinek a 

részvénytulajdonosok hátrányára való támogatása. 

A hadigazdasági mentalitásból és gyakorlati megoldásokból, továbbá a megszállás alatt 

kötelezővé tett új „amerikai" szabályokból létre jött tehát egy egyedülálló hibrid, az 

újjáépítés és az iparosítás japán típusú „vegyesgazdasága". 

Japánban az állam gazdasági aktivitásának útjában ideológiai akadály nem állt, továbbá a 

szakember-gárda, a gazdasági bürokrácia is értette és hatékonyan végezte feladatát. Nyolc év 

totális hadigazdasága alatt a gazdaságot irányító köztisztviselők igen nagy befolyásra tettek 

szert. A háború után presztízsük nem csökkent és lehetőséget kaptak, hogy hasznosítsák a 

háborús gazdaság irányításában szerzett rutinjukat, tervezési és mobilizálási-szervezési 

gyakorlatukat. Számos szerző hívta fel a figyelmet arra, hogy a megszálló hatóságok 

„személyzeti osztályának" ugyan módjában állt volna a politikai tisztogatások során a 

gazdasági minisztériumok háborúban exponált vezetői rétegét eltávolítani a posztjáról, ez 

még sem következett be. A megszállás alatt végrehajtott tisztogatások során 21 ezer 

magasabb beosztású japán vesztette el pozícióját: ebből kétezerre tehető a közhivatalnokok 

száma. Ez utóbbiakat főleg a Belügyminisztériumból kényszerítették távozásra: a 

Pénzügyminisztériumban viszont mindössze kilenc főhivatalnokot érintett a háborús tettekért 

való felelősségre vonásnak ez a formája. A függetlenség visszanyerése után ráadásul a 

korábbi tisztogatásokat felülvizsgálták. Uchino (1983) szerint 170 000 személyt 

rehabilitáltak, köztük politikusokat is. 

A függetlenné vált Japánban ugyan látványos intézményi visszarendeződés nem következett 

be, de azért a japán gazdasági racionalitásról való gondolkodásmódba nagyon nem illő 

megszállási reformok közül néhány fontosabbat gyorsan hatástalanítottak. Ezek közül 

kiemelendő az 2947-es versenytörvény- más néven tröszt- vagy monopóliumellenes 

törvény- kétrendbeli módosítása. A szigorú törvény első lazítására már 1949-ben sor került, 

az 1953-as módosítás után pedig még inkább eltértek az eredeti koncepció betűjétől és 

szellemétől. A törvényrevízió lehetővé tette kartellek létesítését ipari „racionalizálás" 
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céljából vagy minden olyan esetben, amikor a gazdaságot recesszió sújtja. Beszüntették a 

nagyvállalatok szétbontását és a zaibatsu-k ellen a megszállás alatt folytatott hadjáratot is. A 

zaibatsu - utódok arra is engedélyt kaptak, hogy a háború előtti védjegyeiket újra 

használhassák. A tulajdonviszonyok ugyan gyökeresen megváltoztak, de az egy csoportba 

tartozó vállalatok és egy-egy bank között - akárcsak a múltban - szoros együttműködés 

alakult ki. Ez a szervezeti forma a keiretsu, ami a japán vállalati rendszer hosszú időre 

megkülönböztető jellemzőjévé vált. 
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A G Y O R S NÖVEKEDÉS K É T S Z A K A S Z A 

Bevezetés 

Az előző fejezetekben láttuk, hogy a megszállás második szakászában miként ment végbe a 

japán gazdaság makro-egyensúlyának helyreállítása és pénzügyeinek stabilizálása, továbbá 

azt is, hogy a koreai háború indukálta, hirtelen megugrott külső kereslet miként húzta ki 

Japánt a stabilizációs megszorításokkal szükségszerűen együtt járó recesszióból. A váratlanul 

érkezett és igen hatásosnak bizonyuló kezdő lökés után Japán a fenntartható növekedés 

pályájára lépett: 1956 és 1973 közötti éves átlagban 10 százalék körüli reál GNP növekedést 

produkált, ami majdnem duplája volt franciaországi növekedésnek, két és félszerese az USA-

énak és közel háromszorosa az Egyesült Királyságénak. Ezt a jól elhatárolható periódust a 

gazdaságtörténeti szakirodalom a "gyors növekedés" időszakának nevezi és a továbbiakban 

mi is ezt a jelölést használjuk. 

Közel húsz évig tartott a japán gazdaságnak ez az aranykora, amit a tartós, és rendkívül 

magas növekedési ütem mellett a foglalkoztatottsági, a termelési és a külkereskedelmi 

szerkezet radikális átalakulása is jellemzett. A jövedelmi színvonal és a gazdasági struktúra 

szempontjából is legfeljebb közepes fejlődő országnak minősíthető ötvenes évekbeli Japánból 

a hetvenes évek elejére a világ élvonalába tartozó, fejlett ipari ország lett. Ezzel egy időben 

kialakultak vagy módosult formában megerősödtek azok az intézmények, amelyek Japánt a 

fejlett nyugati országoktól markánsan megkülönböztették. Az „állam által vezérelt 

piacgazdaság" kategórián belül egy új modell született, amit az összehasonlító gazdasági 

rendszerek tudományágában szokás a „megkésett iparosítás" vagy a felzárkózási modell" 

címkéjével is illetni. 

A gazdasági fejlődés e meredeken felfelé ívelő szakaszát a "japán csoda" éveiként is 

emlegetik. A "csoda" magyarázata sokakat érdekelt, nyilván ezért is vált ez az időszak a japán 

gazdaságtörténet leginkább feltárt területévé. A robbanás a japán gazdaságra vonatkozó 

kutatásokban, a hetvenes években következett be: korábban a japanológiának a gazdasági 

vonatkozásai viszonylag kevés számú kutatót vonzottak. Az úttörő művek közül két átfogó és 

mélyreható elemzés mindenképpen említést érdemel: Patrick - Rosovsky (1975) és Johnson 

Ch. (1983) írásai nagyon sok további tanulmány alapjául szolgáltak. A Patrick - Rosovsky 

szerkesztette tanulmánykötet a kor legnevesebb szakértőinek írásaival teljes keresztmetszetet 

ad a japán gazdaság valamennyi lényeges területéről, Johnson pedig a japán intézmények 
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közül kitüntetett szerephez jutott Külkereskedelmi és Ipari Minisztériummal, a MITI-vel és a 

sokak által a "japán csoda" meghatározó elemének tartott iparpolitikával foglalkozik. 

A magyar közgazdászok közül elméleti igénnyel Japán háború utáni fejlődéséről elsőként 

Jánossy Ferenc (1966) irt. A szerző teóriája szerint a háború utáni fellendülések nagyon 

meredek szakaszai csupán helyreállítási periódusok és ebben éppen Japán tekinthető az 

iskolapéldának. Ezt az állítást azzal pontosítjuk, hogy Japán a kibocsátás növekedésének 

hosszú távú trendvonalát a háború után 1963-ban érte el, majd ezt követően a hetvenes évek 

közepéig a trendvonal felett haladt. (l/50.sz. ábra) Ebben az értelemben tehát a „csoda" a 

gyors növekedési szakasz második tíz évének terméke. 

A növekedéselmélet is a hatvanas-hetvenes években élte fénykorát, és az iskola néhány 

képviselője megkülönböztetett figyelmet szentelt Japánnak 

A növekedés tényezőinek hatását kimutató, a gyors növekedés időszakára vonatkozó standard 

számszerűsítő módszereken alapuló munkák közül a legtöbb hivatkozást Denison - Chung 

(1976) elemzésére találjuk. Ebből és még számos, nagyjából hasonló eredményt hozó 

modellből megtudjuk, hogy a gyors növekedés motorja a beruházások voltak. Amit a 

növekedés kvantitatív összefüggéséire koncentráló kutatók Japán vonatkozásában "csodának" 

találtak, az az, hogy a Solow típusú modellekben a termelési tényezők együttes 

termelékenységnövekedésének magyarázatában a „maradék" feltűnően nagy. 

A növekedés dekompozíciója során a következő számszerű összefüggést kapjuk(a különböző 

szerzők számításai nagyjából megegyeznek). A gazdaság növekedéséhez megközelítőleg 15 

százalékkal járult hozzá a munkaerő, pontosabban a foglalkoztatottság növelése és a 

munkaerő képzettségének emelkedése, 32 százalékkal az állótőke-beruházások és 53 

százalékkal a termelési tényezők együttes termelékenységének (TFP) növekedése. 

A gazdaságtörténeti megközelítés éppen ennek az 53 százaléknak a részletezésével tud a 

japán gazdaságról árnyaltabb képet adni. A TFP emelkedését nagyszámú, egymást feltételező 

és egymás hatását erősítő tényező magyarázza: a struktúraváltástól, a munkaerőnek a 

magasabb termelékenységű szektorokba való tömeges áramlásától kezdve, a demográfiai 

jellemzőkön és a vállalaton belüli munkaszervezés hatékonyabbá tételén keresztül egészen az 

iparpolitikáig vagy a pénzügyi rendszer működtetéséig. 



A japán növekedés hosszú távú trendje 
vásárlóerő-paritáson, 1990-es USD-ben 

1/50. sz. ábra 

Forrás: Maddison (1995) adatai alapján 
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A növekedést nem elsősorban a kvantifikálhatóság oldaláról megközelítő szerzők is egyet 

értenek abban, hogy Japán háború utáni példa nélkül álló sebességű felzárkózása tucatnyi 

tényező és körülmény szerencsés egybeesésének köszönhető. A sikerhez vezető tényezők 

listáját megannyi könyv és tanulmány tartalmazza. Yoshino (1966) és Allen (1965) 

felsorolását tipikusnak tekinthetjük. A két szerző szerint a gyors növekedést a következők 

tették lehetővé: 

Yoshino: 

• a megszállás demokratizáló reformjai 
• a politikai stabilitás 
• a minimális védelmi kiadások 
• a gyors technikai fejlődés 
• a bőségesen rendelkezésre álló szakképzett és szorgalmas munkaerő 
• a vállalkozói és vállalatvezetési képesség 
• a kormányzati gazdaságpolitika 
• a hagyományos japán intézmények részbeni átörökítése (pl. a duális gazdasági szerkezet) 
• Japán számára kedvező nemzetközi helyzet, politikai és gazdasági szempontból egyaránt 

Allen: 

• a fejlett technika importja 
• a magas beruházási hányad, amelyet a magas megtakarítási ráta tett lehetővé 
• a beruházásoknak a húzóágazatokba és a gyors megtérülést hozó szektorokba való 

irányítása 
• a munkaerőnek az alacsony termelékenységű szektorokból a magasabb 

termelékenységű szektorokba való átáramlása 
• a pénzügyi rendszer, amely nem a piacra bízta a relatíve szűkös pénzügyi források 

allokálását 
• monetáris politika, amely időben visszafogta a hitelkiáramlást 
• a gyors növekedést következetesen szolgáló adórendszer 
« a külkereskedelem hatékony központi szabályozása 

Allen listája nagyrészt lefedi azokat a gazdaságpolitikai célkitűzéseket és eszközöket, 

amelyekről magam is úgy gondolom, hogy meghatározták a ötvenes-hatvanas évek gazdasági 

fejlődésének a menetét. A következőkben ezeket a tényezőket fogjuk részletesen elemezni. 
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Az "1955-ös rendszer" kialakulása 

A gazdasági csodát vizsgáló elemzésekben gyakran találunk utalást arra, hogy a japánokra 

jellemző összetartás, a társadalmi béke, a nagyfokú politikai stabilitás elengedhetetlenül 

szükséges feltételei voltak a gyors fellendülésnek. A háború utáni japán társadalomról 

kialakított image az, hogy a "béke szigetén" minden lényeges kérdésben társadalmi 

konszenzust sikerült kialakítani, a japán állampolgárok pedig fegyelmezettek, tekintély- és 

törvénytisztelők. 

A politikai stabilitás azonban a függetlenség visszanyerésétől számított első nyolc évre 

egyáltalán nem volt igaz: a belpolitikát a hatvanas évek elejéig a robbanásközeiig jutó 

feszültségek, tüntetések és gyakori sztrájkok jellemezték és ezek nem egyszer nyílt erőszakkal 

is együtt jártak. 

Mindezzel együtt, a formai jegyeket tekintve a japán parlamenti demokrácia az ötvenes évek 

közepére már működőképesen funkcionált. A megszállás befejezését követő rövid időszak 

belpolitikai harcai, a vezető pártok felbomlása, majd újraegyesülése után kialakult az 

"1955-ös rendszemek" címkézett, évtizedekre stabilnak bizonyuló parlamenti struktúra. A 

hatalom tartósan a nagyvállalatok és a vidék támogatását élvező, több frakcióból álló, 

konzervatív LDP kezébe került. A legnagyobb ellenzéki párt, a szocialisták (ISZP) pedig a 

szakszervezeti munkásság érdekeit képviselte. A külpolitikában a konzervatívok (azzal együtt, 

hogy a jobboldali nacionalizmus képviselői is közéjük tartoztak) elkötelezték magukat az 

Egyesült Államok mellett, a szocialisták ezzel szemben a japán semlegesség mellett szálltak 

síkra. 

Erős LDP pozíciók kellettek ahhoz, hogy megszilárduljon a japán elit, un. "vasháromszöge", 

mely intézmény a konzervatív politikusok, a gazdasági bürokrácia és a nagyvállalatok 

vezetőinek szoros együttműködését jelenti. E hármas tagjai között teljes volt az egyetértés 

abban, hogy az ország vezetésének egyetlen nagy kérdésre, a független, stabil és erős 

gazdaság mielőbbi megteremtésére kell koncentrálni. E vízió mögött azonban nem a bőséges 

fogyasztói társadalom és a jóléti állam elérésének célja lebegett. Az erős gazdaságot ekkor 

még elsősorban nemzetbiztonsági kérdésként kezelték, továbbá a gazdasági fellendülést 

tartották az egyetlen lehetőségnek arra, hogy Japán visszanyerje a n. világháború előtt és alatt 
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elvesztett „becsületét". Ezért mondhatjuk azt, hogyha a gyors növekedés időszakának volt 

koherens ideológiája, akkor az a gazdasági nacionalizmus volt/ 

Döntés a gazdaságfejlesztés stratégiájáról 

A japán gazdaság a függetlenség visszanyerésekor, a gyors növekedés hajnalán minden fontos 

mutató alapján fejlődő országnak volt tekinthető. Az egy év alatt előállított GNP fele volt az 

akkori Nyugat-Németországénak, és egy tizenötöde az USA-énak. 1955-ben, az egy főre jutó 

jövedelem alapján (220 dollár) a tőkés országok ranglistáján Japán a 35 helyen állt. Az aktív 

lakosság 40 százaléka a mezőgazdaságban dolgozott. Az export nagyobb része, 

munkaintenzív, közepes vagy gyenge minőségű könnyűipari termékekből állt. 

Volt azonban ami megkülönböztette Japánt a fejlődő kategóriába tartozó más gazdaságoktól. 

A munkaerő nemzetközi összehasonlításban magasan képzett volt és fegyelmével, 

szorgalmával is kitűnt. A háborút közvetlenül megelőző és a háborús évek alatt szerzett 

tapasztalatok is éreztették hatásukat: magasabb szinteken ez a hadigazdaság körülményei 

között megtanult tervezési, gazdaságirányítási és szervezési szakértelemben nyilvánult meg, a 

munkások tömegei pedig a hadiüzemekben szokták meg az ipari fegyelmet és tettek szert 

technikai ismeretekre. 

Mindezzel együtt a japán gazdaság perspektíváit illetően a belföldi és a külföldi szakértők 

egyaránt borúlátók voltak. A fejlődő országok közül dinamikus fejlődést akkortájt Latin 

Amerikának jósoltak, Ázsián belül pedig sokkal inkább Indiának, mint Japánnak vagy a 

későbbi kelet-ázsiai „tigriseknek". (Rowen et. 1998 p.269). Allen (1965) szerint a pesszimista 

prognózisok jórészt a japán export gyengeségeiből levont következtetéseken alapultak. A 

japán kormány által összeállított első középtávú tervekben az 5 százalék körüli növekedés 

volt az elképzelhető leggyorsabb növekedés.(Mint ismeretes, a tényleges teljesítés ennek 

majdnem a duplája lett.) 

A hazai közgazdászkörökben már a megszállás befejezése előtt vita bontakozott ki a japán 

gazdaság további fejlődésének irányáról [Nakamura (1994), Kosai, (1986)]. Abban egyetértés 

volt, hogy a nehézipar prioritást kell, hogy kapjon a könnyűiparral szemben, annak ellenére, 

4 Maeda Yasuyuki, a korabeli gazdaságpolitika aktív résztvevője, majd kutatója, a 
következőket mondta egy interjúban: „A háború után egyetlen elv vezérelt bennünket: a 
gazdaság talpra állítása és expanziója. Ez volt a mi Filozófiánk -nem a kapitalizmushoz vagy a 
szocializmushoz való lecsatlakozás". (Chapman, 1951. p. 102.) 
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hogy a statikus komparatív előnyök (tőkeszegénység, olcsó és bőségesen rendelkezésre álló 

munkaerő, hagyományok) az utóbbi fejlesztését indokolták volna. Arról viszont már 

megoszlottak a vélemények, hogy a hazai nyersanyagbázisra épüljön az ipar és alapvetően 

autark módon fejlődjön a japán gazdaság vagy pedig az exportorientáció szerves része legyen 

a gazdasági stratégiának. A vitában végül is nem született elméleti konszenzus. 

A gazdaságpolitika előtt álló egyik leglényegesebb kérdés a felhalmozás volt, az hogy, 

miképpen oldható meg a gyorsított ütemű akkumuláció egy tőkeszegény országban, úgy hogy 

a külföldi tőkebevonás lehetőségétől eleve elzárkóztak. Nagy volumenű beruházásokra 

egyrészt az iparosítás, a termelési szerkezet átalakítása miatt volt szükség, másrészt pedig 

azért, hogy csökkenjen a technikai rés Japán és a fejlett nyugati országok között. A 

világszínvonalú műszaki fejlődéstől való leszakadás a harmincas években kezdődött, a háború 

alatt folytatódott az ötvenes évek elején pedig még tovább növekedett azáltal, hogy az USA-

ban és más fejlett országokban a háború alatt kifejlesztett technológiák elterjedtek a polgári 

termelésben is. 

A japán ipar elmaradottsága legnyilvánvalóbban az exporttermékek versenyképtelenségében 

tükröződött. A bérek kivételével a hazai input-ok árai magasak voltak, és mint már említettük, 

a japán termékek minősége is sok kívánnivalót hagyott maga után. 

Az az alternatíva, hogy a japán gazdaság kibontakozását a szabadversenyes piacra bízzák, fel 

sem merült. Ahogy annak idején, közel száz évvel korábban a Meiji-korszak iparosításban is 

kulcsfontosságú volt az állami aktivitás, úgy a háború utáni felemelkedés megalapozásában 

is a gazdasági bürokrácia játszotta a főszerepet. 

1952 márciusában fogadta el a parlament azt a vállalati törvényt, amely a legfontosabb 

iparágak modernizációját volt hivatott elősegíteni, és amelynek végrehajtásában a 

kormányzati szervek szabad kezet kaptak. Az adózás területén is lényeges 

törvénymódosításokat hajtottak végre azzal a céllal, hogy a gyorsított amortizációt szelektíven 

alkalmazhassák, és hogy a legkülönbözőbb címeken nyújtott adókedvezményekkel 

ösztönözhessék a vállalati műszaki fejlesztéseket és kapacitásbővítést. Ezt az új adórendszert 

a „tőkefelhalmozási" adórendszernek nevezték és nyilvánvaló volt, hogy ezen a téren (is) 

szakítottak az amerikai megszállási örökséggel, a szakirodalom által mintaszerűnek tartott 

1949-es Shoup-féle adórendszerrel. 
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Az ipari fejlődés megalapozásához a japán gazdasági stratégák a négy szük keresztmetszetet 

jelentő iparág modernizálását és kapacitásbővítését tűzték ki célul. Ezek a következők voltak 

a villamosenergia-termelés, az acélgyártás, a szénbányászat és a hajógyártás. 

E fejlesztési programok közül egyedül a szénbányászat fejlesztése bizonyult zsákutcának: a 

korszerűsítő beiuházások ellenére drágán előállított, nem túl jó minőségű szenet az évtized 

végére kiszorította a olcsó import-kőolaj. Várakozáson felüli eredményeket hozott viszont az 

acélipari rekonstrukció és a hajógyártás felfuttatása.5 A két iparág valóban megalapozta az 

elkövetkező két évtized ipari és kereskedelmi felvirágozását. 

Az acéliparban az új technológiába való hatalmas összegű beruházások, átszervezések, 

relokációk a fajlagos előállítási költségek jelentős csökkenését és a minőség ugrásszerű 

javulását eredményezték. Rövid idő leforgása alatt a japán acéltermelők versenyképes 

termékeikkel maguk mögé utasították a korábbi nagy acélexportőröket. 1964-ben az USA és a 

Szovjetunió után már Japánban gyártották a legtöbb acélt. 

A másik sikertörténet a hajógyártásé volt. A háború végén büntetésül a szigetország teljes 

kereskedelmi flottáját elsüllyesztették - ebben az értelemben tehát a hajógyártás a nulláról 

indult. A nagyberuházások és az új technológiára való áttérés ebben a szektorban is gyors és 

látványos eredményeket produkált. 1956-ra Japán már a világ legnagyobb hajógyártójává és 

legjelentősebb hajóexportőrévé vált. 

A négy kiemeltekben vázolt iparágba tartozó vállalatok saját forrásokból képtelenek lettek 

volna finanszírozni ezeket a nagy volumenű beruházásokat. A tőkepiac is kezdetleges volt, 

ezért a fejlesztési hitelek nagy része állami pénzintézetektől, mindenekelőtt a Japán 

Fejlesztési Bankból származott. A Japán Fejlesztési Bankot 1951-ben alapítottak és a 

megszállás után ez a bank lett a költségvetési források legfontosabb közvetítő intézménye a 

gazdaságpolitika által preferált szektorok felé. A bank kötvényeket bocsáthatott ki és a 

központi költségvetés beruházási célokra elkülönített alapjából kölcsönt vehetett fel. A 

költségvetés beruházási alapjainak forrása pedig mindenekelőtt a postabanknál elhelyezett 

lakossági megtakarítások voltak. 

A négy kulcsiparág után újabb szektorok fejlesztését kezdeményezte az iparpolitika méltán 

híressé vált hatósága, a M O T A parlament ismét szavazott, ezúttal a gépipar és az 

elektronikai ipar fejlesztésére irányuló törvényekről. Ezek a törvények lehetőséget adtak arra, 

hogy a MIT! a saját elképzelése szerint alakítsa át a vállalati struktúrát, a projektekhez 

5 A kulcsiparágak fejlesztésének részletekbe menő leírását adja Allen (1965) 
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mozgósítsa a pénzügyi forrásokat és ha szükségesnek ítélte, az adott iparág vállalatai között 

kartelleket hozzon létre. 

Mint ahogy arról már szó esett, az ötvenes évek iparosításának és növekedésgyorsításának 

menete, az erős központi kontrol és az állami beavatkozás módszerei nem sokban 

különböztek a 30-as, 40-es évek hadigazdálkodásának gyakorlatától (Nakamura, 1994. p. 

184.). Ezt a megállapítást erősíti az a tény is, hogy a megszállás alatti tisztogatások ellenére a 

japán gazdaságirányítás legfontosabb posztjain álló személyek nagyjából ugyanazok voltak, 

akik a hadigazdaság irányításáért is felelősek voltak. [Yoshino (1968), Chapman (1991)] 

A fejlett technika átvétele 

Az iparosítás és a struktúraváltás sikereiben a korszerű nyugati technika importjának döntő 

jelentősége volt. A MITI iparpolitikai csomagjának integráns része volt az irányított 

technológiatranszfer. Ráadásul történelmi hagyományai is voltak az országnak a külföldön 

kifejlesztett műszaki újdonságok adaptálásában, és annak is, hogy a kormányzat aktív 

szerepet játszott ebben a folyamatban. 

A háború alatt és közvetlenül utána Japán el volt zárva a fejlett világban végbemenő technikai 

fejlődéstől. Az elmaradottság mértékére a japán vállalatok akkor döbbentek rá, amikor az 

50-es évek elején normalizálódtak a kereskedelmi kapcsolatok a külvilággal. 

A fejlettebb technika meghonosításának elvileg eszköze lehetett volna a müködőtőke-import, 

de Japán ettől elzárkózott, folytatva ezzel a harmincas évek elejétől érvényben lévő 

gyakorlatot. Az 1949-es külföldi beruházásokat szabályozó törvény (ami amerikai 

jóváhagyással született és az ugyanakkor készült devizatörvénnyel együtt a külkapcsolatok 

adminisztratív szabályozásának legfontosabb jogi bázisát jelentette) újra megerősítette a 

külföldi tőke kizárását a japán gazdaság fejlődéséhői. 

A technikaimport az ötvenes-hatvanas évek gazdaságfejlesztési koncepciójának keretébe 

illesztve vitathatatlanul jó döntés volt. A japán gazdaság adottságai - mindenekelőtt a 

tanulásra nyitott, képzett munkaerő, a motivált és újításokra fogékony mérnökgárda -

különösen alkalmasak voltak a külföldi műszaki fejlesztések átvételére. 

Az ötvenes években minden stratégiai kérdésről, így a technológiaimportról is a hatóság 

döntött. Szelektív engedélyezéssel és a tranzakcióhoz szükséges deviza kiutalásával a MITI 

hatékonyan tudta az ipari szerkezet alakulását befolyásolni. A technika importjára lehetőséget 

kapott vállalatoknál ugrásszerűen emelkedett a termelékenység és ezzel együtt a profitok is 
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(ami újabb expanziót és a folyamatos műszaki fejlesztés spirálját indította be). A már 

sikeresen bevezetett külföldi műszaki újítások importálásával és az imitációval az érintett 

vállalatok „megspórolták" az új technika fejlesztésével kapcsolatos üzleti kockázatot. 

A japán gazdaságtörténeti leírásokban gyakran tapasztalhatjuk, hogy a gyors növekedés 

időszakának egyes fázisai közötti lényeges különbségek nem elég hangsúlyosan jelennek 

meg. Ez vonatkozik a technológiaimport tárgyalására is, mely területen szintén nem indokolt 

az ötvenes és hatvanas évek egybemosása. A két időszakot egymástól a következők 

különböztették meg: 

Az ötvenes években a technológiaimport azt a célt szolgálta, hogy az ország a feldolgozóipari 

termékekből nagyfokú önellátást érjen el. Az újonnan bevezetett technika lévén előállított 

termékek döntő részt a hazai felhasználást szolgálták, ezen belül is a termelőfogyasztást és a 

beruházásokat. Ez kitűnik abból a listából, amit a MITI az ötvenes évek közepén adott közre a 

kormányzat által legfontosabbnak tartott és ezért átvételre javasolt külföldi technológiákról. A 

lista 33, döntő rész olyan tételből állt, amely a nehézipar modernizálását szolgálta. A 

lakossági fogyasztáshoz közvetlenül mindössze három gyógyszeripari technológia 

kapcsolódott. A technológiaimport és az export között is gyenge volt a kapcsolat ebben az 

időben. Ezzel szemben a hatvanas években a fejlett technika importja egyre inkább kötődött a 

kivitelhez, a japán vállalatok világpiaci térnyeréséhez. További különbség volt, hogy míg 

1952-1960 között főleg a háború előtt vagy alatt az USA-ban kifejlesztett technológiákat 

importálták, 1960 után már az újabb évjáratú technológiák átültetésére került sor. A 

technológiatranszfer beruházás-vonzata is különbözött a két időszak között. Az ötvenes 

években a technológiaimport a legnagyobb volumenű beruházási projektekhez kapcsolódott, a 

hatvanas években pedig már jóval kisebb értékű invesztícióval is lehetett az ipar 

korszerűsítését folytatni. 

Végül, az állami beavatkozás szempontjából is lényeges volt a különbség. Egészen az ötvenes 

évek végéig a technológiaimport teljes mértékben a MITI adminisztratív szabályozása alatt 

állt. Ennek indoka a beszerzésre fordítható devizaforrások szűkössége volt, de véleményünk 

szerint legalább ilyen fontos tény volt az, hogy a japán „tervgazdaság" és iparfejlesztés akkori 

logikájával a decentralizált döntések nem fértek volna össze. Az 1960-nal meginduló 

liberalizációs folyamatok viszont kihatottak a technológia importjára is: az engedélyezési 

rendszer rugalmasabbá vált és a vállalati kezdeményezések egyre nagyobb teret kaptak. 
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Beruházások és megtakarítások 

A gyors növekedésnek a hatvanas évek közepéig tartó felzárkózási szakaszában a 

termelékenység ugrásszerű növekedését tehát a technikai modernizáció és a struktúraváltás - a 

munkaerő tömegméretű átáramlása az alacsony termelékenységű szektorokból a magas 

termelékenységű feldolgozóipari ágazatokba - határozta meg, amihez értelemszerűen a 

beruházások és a megtakarítások magas rátája kapcsolódott. 

1952 és 1973 között az ország bruttó reálberuházásai éves átlagban 12,9 százalékkal, ezen 

belül a magánszektor termelő beruházásai 14,4 százalékkal nőttek. Az ötvenes évek elején a 

bruttó beruházások aránya a GNP-ben megközelítőleg 20 százalékot tett ki, a hatvanas évek 

közepére ez az arány 40 százalékra emelkedett. 

Patrick és Rosovsky (1975) megjegyzése szerint ezek az arányok példa nélkül valók: 

békeidőben még egyetlen demokratikus piacgazdaság sem forgatta vissza jövedelmének 

ekkora hányadát a termelés bővítésébe. A gyors növekedés időszakában az egy 

foglalkoztatottra jutó tőkeállomány sokkal gyorsabban nőtt, mint bármely más, az ötvenes-

hatvanas évekbeli Japán fejlettségi szintjén lévő országban. 

Valamennyi Japánról szóló gazdaságtörténeti tanulmány kiemeli, hogy a magas beruházási 

ráta kulcsfontosságú volt a felzárkózás két évtizedes folyamatában. Sokkal kevesebb szó esik 

azonban a beruházások hatékonyságáról. 

Katz (1998) Summers és Heston6 adataira támaszkodva bizonyítja, hogy a „gazdasági csodát" 

nem a magas beruházási hányad produkálta önmagában, hanem az, hogy ehhez a magas 

rátához a befektetések kimagasló hatékonysága párosult. Ez a felismerés történeti 

visszatekintésben válik igazán izgalmassá. Japánban ugyanis a magas felhalmozási ráta a 

gyors növekedési szakasz után is fennmaradt, tehát azután is, hogy Japán státuszt váltott, azaz 

„utolérőből" érett gazdasággá vált és ennek megfelelően a fejlődés üteme lelassult. A 

beruházások hatékonyságának romló tendenciáját bizonyítja, hogy 1973 és 1990 között 

Japánnak a GDP 35 százalékát kellett beruháznia ahhoz, hogy akkora növekedési ütemet 

produkáljon, mint amit a hasonló fejlettségű nyugati országok a GDP-jük 25 százalékával 

értek el. (Katz, p 71). Az ötvenes-hatvanas éveket tehát kiváló tökemegtérülési mutatók 

jellemeznék - a hetvenes évek közepétől napjainkig tartó időszakot pedig a tőkebefektetések 

csökkenő hatékonysága. 

6 R.Summers - A.Heston: Penn World Tables, Mark 5.6a. Diskette version from National 
Bureau of Economic Research in Cambridge,M. A. 
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Idáig azt hangsúlyoztuk, hogy a gazdaságpolitika miképpen koncentrált a növekedési ütem 

maximalizálására, a kulcsiparágak kapacitásbővítésére és modernizációjára és hogy a 

felhalmozást preferálta a fogyasztással szemben. Az ötvenes évekbeli japán gazdaság a 

„tervgazdaság" számos jegyét viselte, de a hasonlóságok ellenére sem lehet a japán rendszert 

a szovjet típusú totális teívgazdaságok édestestvérének tekinteni. A szabadpiac hatókörét 

ugyan korlátozták, bizonyos területeken a piaci szignálokat ki is kapcsolták, a profitmotívum 

és a verseny azonban - sajátosan japán módon - továbbra is a rendszer működő eleme 

maradt. 

Éppen ezért vállalati oldalról is megvizsgáltuk a gyors növekedés időszakának beruházási 

boomját. A feldolgozóipar strukturális megújulást hordozó ágazataihoz tartozó vállalatok az 

ötvenes második felétől nagy profitokra tettek szert, ami a következőkkel volt magyarázható: 

a folyamatos és erőteljes keresletbővülés, a kapacitások nagyfokú kihasználtsága, a 

munkatermelékenység és az összes termelési tényező termelékenységének gyors növekedése, 

a nyomott bérek és az alacsony adókulcsok. A vállalatvezetők az első sikerek után a jövő 

üzleti kilátásait és ezzel a profitszerzési lehetőségeket is nagyon optimistán ítélték meg. 

Óvatosnak egyáltalán nem nevezhető üzleti politikát folytattak, a nagy volumenű 

beruházásokkal kapcsolatos kockázatokkal szinte nem is számoltak. Ekkor vert gyökeret az az 

intézményekkel (keiretsu, ,,főbanki"-fmanszírozás) is megerősített tipikusan japán 

nagyvállalat-vezetői mentalitás, ami a hosszú távú stratégiára épít, amiben a piaci részesedés 

növelése az egyik fontosabb cél, és ami szerint a kibocsátás maximalizálása egyben a profit 

maximalizálását is jelenti. 

A beruházások magas szintjéhez - miután külföldi forrásbevonás nem jöhetett szóba - magas 

megtakarítási hajlandóság tartozott. Japán a megtakarítási hányad nagyságát tekintve már fél 

évszázada listavezető az ipari országok között. A megtakarítások aránya a GNP-hez 

viszonyítva a gyors növekedés időszakában 35 százalék körül mozgott. 

A megtakarításokat felbonthatjuk a költségvetés, a háztartások és a vállalatok 

megtakarítására. Japán mind a három kategóriában kiemelkedik a nemzetközi mezőnyből. 

A hatvanas években a vállalati megtakarítások a GNP 15 százalékát a háztartásoké pedig 

13,3 százalékát tette ki. Az ötvenes évek elején a szerény jövedelemből élő lakosság keveset 

tudott csak félretenni, ám 1960-ra jövedelmének már közel 20 százalékát megtakarította. Ez 

az arány a hatvanas évek folyamán további 4-5 százalékponttal emelkedett. 
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Mi magyarázza, hogy Japánban jóval magasabb a megtakarítási ráta, mint a többi fejlett 

országban? Féltucatnál több tényezőt szokás ilyenkor megnevezni, amelyek hatását 

ökonometriai vizsgálatok is igazolták (Argy 1997). Az alábbiakban nyolc ilyen tényezőt mi is 

felsorolunk. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a megtakarítási hányad ugyan az 

ötvenes évek végétől egészen napjainkig megmaradt magas szinten, az ezt magyarázó okok 

azonban az idő folyamán módosultak és számos esetben érvényüket is vesztették. A 

szakirodalomban ezt a distinktíciót viszonylag ritkán találjuk meg. így például Mankiw 

(1998) makroökonómiai tankönyve első helyen említi a (1) fogyasztói hitelek korlátozásának 

a megtakarításokra gyakorolt pozitív hatását7 Nos, ez nyilvánvalóan igaz volt a felzárkózási 

szakasz hatvanas évek végéig tartó szakaszára. A hetvenes évek közepétől kezdve azonban 

kibontakozott az a folyamat, amely a fogyasztói hitelek „robbanásához" vezet Japánban is -

hatása viszont a megtakarítási rátára csak csekély mértékben mutatkozott meg. 

Hasonlóan, csak a gyors növekedés időszakára voltjellemző további két, a megtakarítási rátát 

a fejlett országokhoz képes magasabbra srófoló tényező. 

(2) A lakosság kedvező korösszetétele: az életciklus-hipotézis modell („a dolgozó fiatalok 

megtakarítanak, a nyugdíjas idősek pedig felélik megtakarításaikat") igencsak passzolt az 

ötvenes-hatvanas évekbeli Japánra, amikor és ahol a demográfiai jellemzők logikus 

magyarázatot adtak a megtakarítási ráta magas szintjére. A gyors növekedés időszakában 

Japán a világ egyik legfiatalabb országa volt, az egyik legkedvezőbb eltartott/aktív aránnyal. 

Ezzel szemben a kilencvenes évekre Japán e két mutató tekintetében a skálának éppen 

ellenkező végére került. 

Az ökonometriai modellek a szoros korrelációt találtak (3) a gazdasági növekedés üteme és 

a megtakarítási ráta nagysága között. A növekedés aranykorára nyilvánvaló az összefüggés, 

de vajon miért nem csökkentek jelentősen a megtakarítások a 90-es években recesszió és 

stagnálás mellett? 

Japánban más országokéhoz képest erősebben hat (4) az óvatossági és az elörelátási 

motívum. Ez nyilvánvaló összefüggésben volt azzal, hogy a „take-off' időszakában aligha 

jöhetett szóba a jóléti állami funkciók gyakorlása. A társadalombiztosítás és a 

magánbiztosítás! formák is gyerekcipőben jártak még akkor. Az utóbbi húsz években 

lényeges előrelépések történtek ezen a téren is, tehát az óvatossági tényező magyarázó 

erejének is logikusan csökkennie kellett. 

7 „Japánban a háztartások nehezebben jutnak hitelhez. Fisher modelljéből tudjuk, hogy a 

hitelfelvételi korláttal szembesülő háztartás kevesebbet fogyaszt, mint abban az esetben, ha 

nem állna korlát előtte." (Mankiw, 1998. p,448) 
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A megtakarításra ösztönöz a (5) japán fizetési rendszer is, a jövedelmek megosztása havi 

illetményre és az évente kétszer fizetett „bonuszakra". Az ötvenes évek végére alakult ki ez a 

rendszer: a bónuszok aránya az összes jövedelemben 20 százalék körül ingadozik. A 

bónuszokból való fogyasztási halandóság kisebb, mint a rendszeres folyó jövedelemből. 

A (6) japán adórendszer is befolyásolta a jelenlegi és a jövőbeni fogyasztással kapcsolatos 

preferenciákat megtakarításra ösztönző adómentességekkel és a tőkejövedelmek alacsony 

adójával. További japán sajátosság az, hogy a lakossági megtakarítások magukba foglalják (7) 

az önfoglalkoztatók vállalkozásaik jövedelméből származó megtakarításait is. E 

foglalkoztatási csoport aránya Japánban jóval az OECD átlag felett volt ( és van még ma is). 

E kisvállalkozások a gyors növekedés időszakában kénytelenek voltak sokat megtakarítani, 

mert beruházásaik finanszírozásához a a nagyvállalatokkal ellentétben nem kaptak állami 

támogatást és hitelhez is jóval nehezebben jutottak. 

Végezetül szólni kell a (8) a történelmi és kulturális magyarázatokról is, melyek súlyáról 

megoszlik a szakértők véleménye. Rowen (1998) szerint fenntartással kell kezelni azokat a 

véleményeket, amelyek a történelmileg kialakult hagyományokkal magyarázzák a japánok 

visszafogott folyó fogyasztását. Rowen szerint a magas megtakarítási hajlandóság fő okai a 

gyors növekedés időszakának jellemzőiben találhatók. Ezzel szemben mások, így például 

Hayashi (1986) a kulturális tényezők befolyása mellett teszi le a voksot. Ebbe a csoportba 

sorolhatjuk az örökhagyási indítékot, a generációk közötti transzfert is, azaz azt, hogy az 

életciklus-hipotézis modell logikájával szemben az idősek nem élik fel megtakarításaikat. 

A pénzügyi közvetítés 

A megtakarítások pénzügyi közvetítőkön keresztül jutnak el a beruházni szándékozó 

vállalatokhoz. A most következőkben azt mutatjuk be, hogy a gazdasági kormányzat miként 

állította a pénzügyi rendszert az iparosítási és a növekedési ütem maximaiizálási stratégia 

szolgálatába. 

Az ötvenes évek első felében, amikor az alacsony jövedelmi szint miatt az országban a 

lakossági megtakarítások is szerények voltak, a beruházások finanszírozásához szükséges 

alapok jelentős része a központi bankból származott. A kereskedelmi bankok a jegybanktól 

vettek fel hitelt és ezt közvetítették ki a kormányzat által stratégiainak tekintett ágazatokba 

tartozó nagyvállalatokhoz 
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A következő fázisban új hitelforrásként jelent meg a költségvetés beruházási célú elkülönített 

alapja, ami a postai takarékbetétekben elhelyezett lakossági megtakarításokat az állami 

pénzintézeteken, mindenekelőtt a Japán Fejlesztési Bankon keresztül juttatta el a kiemelt 

iparágak fejlesztéséhez,8 Ezt követően a kereskedelmi bankok is egyre növekvő mértékben 

támaszkodtak a háztartások megtakarításaira, amelyek így a vállalatfinanszírozás 

legfontosabb forrásává váltak. A hosszú távon megtérülő, nagy projektekhez szükséges 

hitelügyletek pedig az állami tulajdonban lévő három nagy beruházási bankhoz tartoztak. 

Az ötvenes évek végére alakult ki a pénzügyi rendszernek az a modellje, ami egészen a 

nyolcvanas évekig karakterisztikusan megkülönböztette Japánt a többi fejlett országtól 

(mindenekelőtt az USA-tól és az Egyesült Királyságtól, kevésbé a kontinentális Európától). A 

modell lényege röviden a következőképpen írható le. A tökeallokációban az erős állami 

kontroll alatt álló magánbankok játsszák a meghatározó szerepet, a vállalati kötvény- és 

részvénykibocsátás marginális jelentőségű. A hitel- és betéti kamatlábak alakulásáról pedig 

nem a piac, hanem a pénzügyi hatóság dönt 

A tőkeallokációnak ez a modellje megfelel annak, amivel az összehasonlító közgazdaságtan a 

állam által vezéreit gazdaságok pénzügyi intézményeit jellemzi. Az állam az egész gazdaságra 

vonatkozó prioritásait akkor tudja érvényesíteni, ha erős és stabil bankrendszert alakít ki, 

amelyen keresztül beavatkozhat a gazdaságba, és ezzel párhuzamosan korlátozza a tőkepiac 

autonóm mechanizmusait, 

A gyors növekedés időszakának vállalatfinanszírozási jellegzetességei történelmi kontextusba 

helyezve is magyarázhatók. Horiuchi (1996) felhívja a figyelmet arra, hogy az 1930-as évekig 

a tőzsdének fontos szerep jutott a tőkeallokációban. A banki dominancia és az állami 

beavatkozás a hadigazdaságra való átállás szükségszerű következménye volt. A megszállás 

alatti amerikai reformok ugyan a tőkepiacok erősítése mellett szálltak síkra, a japán 

gazdaságirányítás azonban a pénzügyi rendszer stabilitásának fontosságára hivatkozva, 

továbbra is a bankközpontú finanszírozási rendszert részesítette előnyben. Érvként gyakran 

hangzott el a negatív történelmi tapasztalatokra, az 1920-as évek gyakori pénzügyi válságaira 

való hivatkozás. 

g f 

A „postabanknak" mindmáig megkülönböztetett jelentősége van a japán pénzügyi 
rendszerben (a betétek nagyságát tekintve a japán postabank ma a világ legnagyobb bankja). 
1950 és 1973 között, a gyors növekedés időszakában a háztartások megtakarításaiknak 
körülbelül egyharmadát tartották postai betétekben. 
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Az ötvenes és hatvanas években tehát a japán pénzügyi rendszert a következők jellemezték: 

a.) a közvetett finanszírozás dominanciája 

b.) a kamatlábak adminisztratív szabályozása 

c.) a pénzintézetek tevékenységének elhatárolása (szegmentáció és demarkáció) 

d.) „kézivezérlés" a központi bank részéről 

a.) Japánban a vizsgált időszakban a vállalati belső források az összes finanszírozás 

35-40 százalékát tették ki (ugyanez az arány az USA-ban és az Egyesült Királyságban 60-70 

százalék volt). Más adatok szerint a saját tőke arány az összes tőkéhez viszonyítva 1950-ben 

26,9 százalék volt és ez 1970-re 16,1 százalékra süllyedt; a feldolgozóipari vállalatok 

esetében pedig a változás a 31,4 százalékról 19,9 százalékra való csökkenés volt. Ami a külső 

forrásokat illeti, azok nagyobb részét a bankhitelek tették ki: különböző becslések szerint ez a 

teljes vállalati finanszírozás 50-80 százalék jelentette. A maradék a részvénykibocsátás (8-9 

százalék) és az állami források (kb.3 százalék) között oszlott meg. 

A bankhiteleknek a vállalati beruházásokban játszott ilyen magas arányú részesedését 

„normális" piacgazdaságokban rendkívül kockázatosnak ítélték volna meg, Erről ír Nakamura 

(1994) is, aki szerint a gyors növekedés időszakának ambiciózus beruházási programját csakis 

így, rendkívül merész pénzügyi kockázatvállalással lehetett megvalósítani. Ezzel azonban 

szükségszerűen együtt járt a morális kockázatnak nevezett jelenség: a preferált ágazatokba 

tartozó vállalatok nem tartottak a pénzügyi ellehetetlenüléstől, mert csődveszély esetén 

biztosan számíthattak az állami mentőövre. 

b.) A nyolcvanas évek elejéig Japánban a betéti és hitelkamatok alakulását piaci jelzések nem 

befolyásolták. 

A gyors növekedés időszakában az adminisztratív módon meghatározott hitelkamatok szintje 

8-9 százalék volt, ami sokkal alacsonyabb volt, mint a nominális GNP 13-15 százalékos 

növekedési üteme. A lakossági betétek után fizetett kamatok pedig a kereskedelmi bankoknál 

5-6 százalékot tettek ki. 

A piaci értéknél alacsonyabb kamatlábak azt eredményezték, hogy a finanszírozás költségei 

jóval alatta maradtak a beruházások megtérülési rátájának. Ezzel a beruházásaikat nagyrészt 

hitelből finanszírozó nagyvállalatok egy újabb közvetett támogatáshoz jutottak. Az alacsony 

betéti kamatok, illetve a kihelyezési és a betéti kamatok közötti különbség pedig igen 

jövedelmezővé tette a banki tevékenységet. 
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A piaci értéknél alacsonyabb kamatlábak mellett a kereslet és a kínálat az un. hiteladagolás 

módszerével került egyensúlyba, ami egy további hatásos módja volt a mikrodóntésekbe való 

állami beavatkozásnak. 

A japán pénzügyi rendszer tudatosan felvállalt nem-egyensúlyi rendszer volt, és általános az a 

vélemény, hogy így az egyensúlyi állapotokhoz képest gyorsabb gazdasági növekedés 

jöhetett létre. 

A disequilibrium költségeit két csoport fizette meg: a szerény kamatokkal beérni kényszerülő 

lakosság és a hitelelosztásnál általában diszpreferált kis- és középvállalati szektor. 

c.) A japán pénzügyi szektor szabályozásának fontos jellemzője volt a banki klasszikus 

funkcióknak a többi pénzügyi tevékenységtől (értékpapír kereskedelem, biztosítási 

szolgáltatások stb.) való szigorú elhatárolása. A devizatörvény pedig a belső és külső 

pénzügyek közé emelt tűzfalat. 

d„) A gyors növekedés időszakában a japán kereskedelmi bankok a náluk elhelyezett betétek 

közel 100 százalékát kikölcsönözték. Likviditásuk növeléséhez támaszkodniuk kellett a 

központi banktól felvett hitelekre, aminek következtében erős függőségi viszony alakult ki a 

kereskedelmi bankok és a központi bank között. A központi banktól származó forrásokon 

keresztül a kormányzat közvetlen módon befolyásolhatta a hitelfolyamatokat. A kormányzat 

preferenciái pedig útmutatóul szolgáltak a magánbankok számára, akik ezen információ 

birtokában- mivel a kereslet rendre meghaladta a kínálatot- el is végezhették a szelekciót. 

Miután a vállalatok nagymértékben függtek a banki hitelektől, a bankoknak más országokhoz 

képest sokkal nagyobb rálátásuk és befolyásolási lehetőségük volt a vállalatok üzleti és 

beruházási tevékenységébe. A japán bankok és nagyvállalatok között igen szoros kapcsolat 

alakult ki és ez is hozzájárult a régi zaibatsuknak ha nem is újjáéledésükhöz, de egyfajta 

reinkarnációjájukhoz. Kialakultak a bankok köré szerveződő vállalatcsoportok, az ún. kinyu-

keiretsuk.9 Egy-egy keiretsu-n belüli vállalatok a legkülönbözőbb iparágakba tartozhattak és 

az egymás közötti viszonyukra sokkal inkább a kooperáció, mint a verseny volt a jellemző. 

Ugyanakkor a különböző keireísuk-ba tartozó vállalatok között a verseny éles volt és ez 

9 A japán gazdaságban több féle módon alakulhatnak ki a keiretsuk. A „kinyu" azt jelzi, hogy 

jelen esetben az un, főbank köré szerveződő vállalatcsoportosulásról van szó, A vizsgált 

időszakban hat nagy kinyu keiretsu jött létre. 
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egybeesett azzal kormányzati elképzeléssel, hogy a versenyt nem kiiktatni kell, hanem csak 

kordában tartani. 

Összefoglalva elmondható, hogy az ötvenes és a hatvanas években a rendkívül magas 

növekedési üteme eléréséhez szükség volt arra, hogy az állami beavatkozás a gazdaságba 

a pénzügyi rendszeren keresztül is hasson. A betéti és hitelkamatok adminisztratív 

szabályozásával és a prioritást élvező szektoroknak a bankokon keresztüli 

támogatásával lecsökkent az a kockázat, ami az ilyen mértékű növekedéshez szükséges 

hitelfelvétellel szabadpiaci viszonyok közepette járt volna. 

Iparpolitika 

A gyors növekedést tárgyaló szakirodalomban az iparpolitika címszó általában magába 

foglalja az állami irányításnak és beavatkozásnak mindazon eszközeit, amit mi különválasztva 

elemeztünk az előző fejezetekben: az iparosítás megalapozását szolgáló négy kulcsiparág 

kiemelt fejlesztését, a fejlett technika importjának befolyásolását és a kormányzati 

preferenciákát szolgáló pénzügyi rendszer kialakítását. A most következőkben az 

iparpolitikának további két -minden egyébnél hatásosabb eszközével, a protekcionizmussá! 

és a versenyszabályozással foglalkozunk részletesebben. 

A Japánról szóló gazdaságtörténeti munkák kevés törvényre hivatkoznak olyan gyakran, mint 

az 1950. január l-jétől, 1964. március 31-ig érvényben lévő Devizaés Külkereskedelem-

szabályozási törvényit. Ez a törvény lehetőséget adott arra, hogy az export révén szerzett 

külföldi fizetőeszközöket a gazdasági kormányzat a Pénzügyminisztériumban vezetett 

devizaalapban koncentrálja, importcélokra való felhasználásáról pedig a MITI döntsön. A 

törvény egyszerre szolgált eszközül a fizetési mérleg-problémák kezelésére és a hazai 

iparágak külföldi versenytói való védelmére. 

Több szerző egybehangzó véleménye, hogy a MITI gazdaságra gyakorolt befolyásának a 

deviza-felhasználásról való diszkrecionális döntés volt a legfőbb eszköze. [Johnson (1982), 

Prestowitz (1988)] Miután a MITI-nek jogosítványa volt ana, hogy minden külföldi 

tranzakcióról egyedi eljárással döntsön, ezért a minisztérium a mikrodöntésekre teljes 

rálátással és befolyással bírt. 

A gyors növekedés időszakának elején a M T I egyik legfontosabb célja az volt, hogy azok a 

feldolgozóipari ágazatok fejlődjenek gyorsan, amelyek exportképesek és így az egyre 
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növekvő nyersanyagimporthoz szükséges devizát ki tudják termelni. Az exportorientációnak a 

célja csak ez volt: a feldolgozóipari specializációnak, ágazaton belüli cserének a gondolata 

sem merült fel. 

A behozatali engedélyezési rendszerben egyértelmű volt a preferencia-sorrend. Prioritást 

kapott az ipari nyersanyag, a mezőgazdasági termékcsoport és a fejlett technika behozatala, a 

fogyasztási cikkek importját viszont az ötvenes években de facto tiltották. 

Ahhoz, hogy a vállatok hozzájuthassanak a termelésükhöz szükséges importnyersanyaghoz, 

ígéretes exportteljesítést kellett felmutatniuk. Bizonyos esetekben a METI által fontosnak 

tartott exportáló cégek kaphattak importengedélyt olyan áruk behozatalára is, amelyek nem 

kapcsolódtak az adott cég profiljához. (A legismertebb példa erre a hajógyártók nyerscukor-

behozatali engedélye.) 

A MITI iparpolitikájának szerves része volt a „k iskorú iparágak" védelme. A cél az volt, 

hogy a kijelölt iparágakban a hatékonyság úgy emelkedjen, hogy a hazai árak közeledjenek az 

alacsonyabb világpiaci árakhoz. A fejlettségnek ebben a szakaszában a költségcsökkentés 

egyik legfontosabb eszköze a méretgazdaságosság növelése volt. Amíg a kibocsátás 

volumene el nem érte az optimálisnak tekintett szintet, a MITI jogosultnak tartotta az 

importtal szembeni adminisztratív védelmet. 

Gazdasági szempontok alapján csak akkor van értelme a kiskorú iparágak védelmének, ha a 

külföldi versennyel szembeni védelem korlátozott ideig tart és ez idő alatt az adott vállalat 

termékei árban és minőségben versenyképessé válnak a világpiacon, magas keresleti 

rugalmassággal rendelkeznek és húzóhatást gyakorolnak más belföldi iparágakra. 

A japán protekcionizmus is csak ott volt sikeres, ahol ezek a feltételek teljesültek. Sok esetben 

látványos eredményeket produkált ez a politika, de tudnunk kell azt is, hogy számos olyan 

szektor (petrokémiai ipar, mezőgazdaság stb.) is védelemben részesült, amelyből sohasem lett 

kiváló exportőr vagy hatékony belföldi termelő. Ugyanez Katz megfogalmazásában: „nem 

minden támogatott iparágból lett kompetitív exportőr, ugyanakkor a japán exportcsillagok 

többsége a kezdeti szakaszban megkapta szükséges védelmet és támogatást". (Katz, 1998. 

p. 115.) 

A külföldi versenytől való izoláció negatív hatásait a MITI úgy kompenzálta, hogy ügyelt 

arra, hogy az egyes piaci szegmenseken mindig kellő számú hazai vállalat versenyezzen 

egymással. Ugyanakkor azt is szem előtt tartotta, hogy nehogy felesleges kapacitások 

kialakulását és árháborút eredményező túlzott verseny jöjjön létre. Ezért például 

engedélyezte, sőt gyakran kezdeményezte is a kartellek létrehozását. Az ipari kartellek a MITI 
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felügyelete alatt felosztották a piacot és kartellár-megállapodást kötöttek majdnem minden 

fontosabb iparágban. 1961-ben 477 kartell-megállapodás volt érvényben (Chapman, 1991 

p. 105). 

Fizetési mérleg - korlát és a külkereskedelem 

A japán gazdaság növekedését az vizsgált időszakban erőteljes ingadozás jellemezte. A 

ciklikusság legfőbb oka az volt, hogy a gyorsuló gazdasági növekedés rendre beleütközött a 

fizetési mérleg korlátba: ilyenkor a gazdaságpolitika visszafogta a gazdaság expanzióját, a 

növekedési ütem lassult, a külkereskedelmi mérleg javult és a ciklus újraindult. 

A gazdasági expanziót a gyors növekedés időszakában sem a kínálati oldal, a potenciális 

output, sem az aggregált kereslet nem korlátozta, hanem csakis a külkereskedelmi mérleg 

romlása. Az ország devizatartalékai ugyanis alacsonyak voltak (1955: 738 millió dollár, 1960: 

1824 millió dollár). A növekedés gyorsuló szakaszában az importnak az exportnál gyorsabb 

ütemű növekedése miatt a fizetési mérleg romlásától való félelem előbb jelentkezett, mint 

ahogy a tényleges GDP-növekedés elérte volna a potenciális GDP növekedését. Ezen a 

ponton lépett be a kormányzati politika, amely monetáris restrikcióval lehűtötte a keresletet. 

A központi bank - az adott mozgástérben - mindenekelőtt a hitelmennyiséget szabályozta és a 

bankok hitelkihelyezését nem piaci eszközökkel befolyásolta. A gazdasági növekedés 

lelassult - a fellendülési szakasznál azonban jóval rövidebb időre. A lassulás fázisában az 

aggregált kereslet és így az import is csökkent, a kivitel üteme viszont gyorsult. A 

devizatartalékok emelkedni kezdtek és viszonylag rövid időn belül lazítani lehetett a 

monetáris politikán. 

Japán krónikus fizetési mérleg-hiánya úgy is felfogható, hogy a yen dollárhoz viszonyított 

árfolyama túlértékelt volt. A leértékelés, mint alternatíva fel sem merült (ahogy a tőkeimport 

megengedése sem, ami szintén ellensúlyozhatta volna a külkereskedelmi mérleg hiányát). 

ABretton Woods-i rendszerben ugyanis a fizetési mérleg problémákkal küszködő országoktól 

is elvárták, hogy védjék valutájuk rögzített értékét. Ehhez a keresletszabályozáson túl az 

ötvenes években a protekcionista eszközök használata is megengedett volt- mely eszközök 

alkalmazására, mint ahogy azt az előzőekben láttuk, Japánt éppen hogy nem kellett buzdítani. 

A gyors növekedés időszakában az importszabályozás és -visszafogás ellenére a 

külkereskedelem volumene igen dinamikusan bővült, mert az exportösztönzés 
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(adókedvezmények és hiteltámogatások formájában)kompenzálta az importkorlátozást. A 

gazdaságpolitika tehát egyszerre volt protekcionista és kifelé forduló, azaz neomerkantilista. 

A japán export már az ötvenes években gyorsan növekedett részben az exportösztönzésnek, 

részben a japán export versenyképes árainak, és nem utolsó sorban a világkereskedelem 

korábban nem látott mértékű dinamizmusának köszönhetően. A japán export a 

világkereskedelemmel szinkronban mozgott, ez utóbbi hullámzása pedig az USA 

konjunktúraciklusait követte. 

A gyors növekedés korszakának elején a japán export jelentős része gyenge minőségű 

termékekből és utánzatokból állt. Ezúttal is kormányzati szinten született meg az elhatározás, 

hogy a japán termékek rossz hírnevén gyökeresen változtatni kell. 1957-ben törvénybe 

foglalták az exporttermékek minőségének kötelező ellenőrzését és az „export-design"-nal 

kapcsolatos szabályozást is. Ez utóbbi a másolás-utánzás következtében elvesztett bizalom 

helyreállítását volt hivatott elősegíteni. (Pinder, 1982, p.136) Image-javításra, marketingre, 

információgyűjtésre új intézményeket is létrehoztak (ilyen volt pl. a JETRO).Mindezen 

tevékenységek gyakorlásában kiemelkedő szerepet játszott egy japán külkereskedelmi 

intézményi specialitás, a sogo shosha, a kereskedőházak. Ezek az „impex"-ek voltak a 

legfontosabb közvetítők Japán és a külvilág között. 10 

Az ötvenes évek végére a japán termékeknek nemcsak a minősége javult számottevően, 

hanem egyrészt már a kivitelben is tükröződött a rohamléptekkel haladó struktúraváltás, 

másrészt pedig az ipari termelékenység ugrásszerű növekedése miatt a kivitelre kerülő 

termékek versenyképessége is javult (rögzített árfolyamok mellett az árfolyam-politikát erre a 

célra értelemszerűen nem is lehetett használni.) 

Mindezzel együtt Japánnak óriási szerencséje is volt, hogy a take-off időszakában a 

világgazdasági környezet rendkívül kedvező volt számára. A világpiacon ekkor 

nyersanyagbőség volt és ennek megfelelően az árak csökkentek, beleértve az energetikát és a 

vegyipart forradalmasító kőolajét is.11 Adottságai révén az ágazatközi cserére berendezkedő 

Japán számára a cserearányok a vártnál is jobban alakultak. 

10 A tíz legnagyobb kereskedőház osztozott az exportnak több mint a felén és az importnak 

legalább a kétharmadán. 

11 Az első exportsikereket a hajógyártás produkálta. Különösen az olajszállító tankhajók iránt 
volt nagy a kereslet. Ekkor kezdték meg üzemelésüket Nyugat-Európa nagy olajfinomítói. A 
görög hajótulajdonosok szívesen rendeltek a japánoktól, mert azok rövid határidővel 
dolgoztak, pontosan szállítottak és az áraik is igen kedvezőek voltak. 
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Az ötvenes években a hidegháború is kedvezett Japánnak. Bár a Kínától való eltávolodásnak 

kétség kívül voltak gazdasági hátrányai, az Egyesült Államokkal szorosra fűződő gazdasági 

kapcsolatokból, a világ legjelentősebb piacára való szabad bejutásból sokat profitált a 

szigetország. 

1960 - a fordulat éve a belpolitikában 

Egy rövid kitérő erejéig eltávolodunk a gazdasági elemzéstől és figyelmünket a gyors 

növekedés időszakának politikai hátterére irányítjuk. Erre azért van szükség, hogy érthetővé 

váljon, hogy miképpen és miért éppen 1960-ban következik be a 180 fokos fordulat a 

gazdaságpolitikában. 

A korábbiakban már említettük, hogy a politikai stabilitás a japán gazdaság felzárkózási 

szakaszának fontos kelléke volt, de ez a megállapítás csak a következőkben tárgyalandó 

hatvanas évekre érvényes. Az ötvenes években a japán társadalom erősen megosztott volt és 

miután a kormányzó párt gazdaságpolitikájával szemben az ellenzéknek csak gyenge érvei 

lehettek, a konfrontáció a kül- és biztonságpolitikai kérdésekre összpontosult. A legkényesebb 

kérdés az amerikai haderő japán szigeteken való permanens jelenléte és az újrafegyverkezés 

volt. Ez utóbbit az USA erőltette, nem sok sikerrel, mert az újrafegyverkezés ésszerűtlenségét 

a mértékadó LDP politikusok is felismerték. Míg azonban a kormány a külpolitikában teljes 

mértékben USA-követővé vált és elfogadta az amerikai csapatoknak a japán szigeteken való 

állomásoztatását, az ellenzék, valamint a szocialista és kommunista befolyás alatt álló 

tömegek semleges külpolitikát követeltek, az amerikai katonai jelenlétet pedig a megszállás 

folytatásának tartották. Támadásuk egyik célpontja ezért a japán-amerikai biztonsági 

szerződés volt, melybe az is beletartozott, hogy a japán kormány az esetleges belső 

konfliktusok rendezésére segítségül hívhatja a jelenlévő amerikai haderőt. A szerződés 1960-

ban járt le és kormány annak meghosszabbítására készült. Eközben kénytelen volt engedni az 

erősödő tiltakozásnak és így a szerződésnek egy módosított formáját készítette elő a 

törvényhozás számára. A parlamenti vita és szavazás során azonban elszabadultak az 

indulatok. Az ellenzék obstruált, mire a kormány rendőrséggel vezetette el a szocialista 

képviselőket, majd ezután a kormánypárti képviselők megszavazták a biztonsági szerződés 

meghosszabbítását. A demokrácia ilyen nyílt módon történő semmibe vétele kiváltotta a 

tömegek haragját, akik megostromolták a parlamentet és kemény összecsapásra került sor a 
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rendőrséggel.12 Végül is lenyugodtak a kedélyek, Kishi miniszterelnöknek azonban le kellett 

mondania. 

Ugyanebben az időben zajlottak a szénbánya-bezárások ellen fellépő országos 

munkabeszüntetések, és heves tüntetések is, melyek során a kormány erőszakot is alkalmazva 

lépett fel a sztrájkolok és szimpatizánsaik ellen. Ez a Miike-i sztrájk néven ismert esemény 

volt az utolsó olyan nagy rnunkásmegmozdulás Japánban, amelynek ideológiája a marxista 

osztályharc volt. 

1960 júliusában Ikeda Hayato miniszterelnök alakított kormányt. Ettől az időponttól számítva 

Japán külpolitikája rendkívül visszafogottá vált. Japán passzívan az USA-ra támaszkodott a 

kül- és biztonságpolitika szinte minden fontos területén. Tudatos kormányzati politika volt, 

hogy minden figyelmet és erőfeszítést a gazdaság felvirágoztatására kell fordítani, továbbá az 

is, hogy a munka és a tőke közötti ellentétek enyhítésére a korábbiaknál sokkal több 

erőfeszítést kell tenni.13 

A koncepció az volt, hogy a gazdasági sikerek és a kiegyenlítettebb jövedelem-elosztás 

lecsillapítja majd a munkások osztály-öntudatát és általában is kihúzza a talajt a belpolitikai 

elégedetlenségek alól. Ezzel a „hátsó szándékkal" hirdette meg az Ikeda kormány a japán 

csoda egyik híres fejezetévé vált ,jövedelem-megkettőzési tervet". 

12 Welfield az Egyesült Államok és Japán közötti biztonsági szerződés meghosszabbítása 
miatt kibontakozó belpolitikai válsággal összefüggésben a következőket írta: „Minden jel arra 
mutatott, hogy Japán az USA „magyar ügyévé" válik - (célozva ezzel az 1956-os 
eseményekre O.É.) Welfield, John: An Empire in Eclipse' Japan in the Postwar American 
Alliance System, London 1988. p.321. 

13 Price (2000) Garont és Mochizukit idézve állítja, hogy: „Semmi sem kényszerítette jobban 
az LDP vezetését a munkaügyekhez való hozzáállásának megváltoztatására, mint a Mitsui 
Miike szénbányák 1959 60-as sztrájkja." Gordon, A. ed. (1993): Postwar Japan as History. 
Berkeley: University of California Press. 
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Gyorsuló növekedés, új gazdaságpolitikai kurzus 

A ,jövedelemmegkettőzés terve" Chapman (1994, p. 121) szerint az új miniszterelnök 

gazdasági tanácsadójának, Osamu Shimomurának fejében született meg. A terv kidolgozói 

olyan gazdasági potenciállal számoltak, amely lehetővé tette volna azt, hogy az ország 

jövedelme tíz év alatt megkétszereződjön. Ez éves átlagban 7,2 százalékos GNP növekedést 

jelentett volna, úgy, hogy a „tervidőszak" első három évére 9 százalék körüli növekedés 

elérését tűzték ki célul Az Ikeda-íerv további fontos része volt az, hogy ráirányította a 

figyelmet a gyors iparosítás és az egyoldalú termelőfelhalmozás következtében kialakult 

aránytalanságokra - a különböző szektorok közötti növekvő bérdifferenciára, a regionális 

különbségekre, az infrastruktúra elmaradottsága - és az ezen aránytalanságok csökkentéséhez 

szükséges tennivalókra, így p l a nagyobb állami szerepvállalásra az infrastrukturális 

beruházásokban. 

Az új tervet a szakértők többsége kivitelezhetetlenül ambiciózusnak tartotta. A kételkedők 

továbbra is a külkereskedelem gyengeségére alapozták aggodalmukat: úgy vélekedtek, hogy 

a tervben foglalt növekedési ütem importvonzatával a japán export nem lesz képes lépést 

tartani. 

A pesszimista vélemények ellenére az Ikeda-kormány kitartott a terv mellett. A jó időzítéssel 

deklarált kormányzati optimizmus és határozottság pozitív lélektani hatást gyakorolt a 

gazdaságra. Az üzleti szektor megerősítve látta saját várakozásait és ez tovább ösztönözte az 

amúgy is élénk beruházási tevékenységet. A nehézipar felfuttatása után ekkorra már a gépipar 

vált a japán gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatává. A beruházások újabb 

beruházásokat indukáltak és ezt a felfelé irányuló spirálmozgást a központi és önkormányzati 

infrastrukturális fejlesztések is erősítették. Ez utóbbi területen volt is tennivaló bőven, mert az 

elmaradottság igen nagyfokú volt. 1960-ban, p l az utaknak mindössze 3,1 százalékát fedte 

beton, a városi csatornahálózat alig épült ki és a háztartásoknak csak néhány százaléka 

rendelkezett telefonnal Ekkor kezdődtek az 1964-es tokiói olimpia előkészületei is, 

amelyekbe beletartozott az autópálya-hálózat és a „shinkanzen" gyorsvasút kiépítése is. 

Igazi fordulatot azonban a Jövedelemmegkettőzési terv" abban hozott, hogy átvezette Japánt 

a gazdasági fejlődés tömegtermelés/tömegfogyasztással jellemezhető szakaszába. Ez így van 

akkor is, ha ez a célkitűzés a tervben, explicit formában nem fogalmazódott meg. Price 

(2000, p. 23.) hívja fel a figyelmet arra, hogy a gazdaságpolitikai kurzusváltás legfontosabb 

eleme az volt, hogy „hivatalos normává tette a magasabb fogyasztási színvonalat". 
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A 1/60. sz. táblázatból jól látszik, hogy a termelékenység a hatvanas években gyorsulva 

növekszik és a termelékenység növekedésétől a bérek már sokkal kevésbé maradnak el, 

mint az ötvenes években. 

1/60. sz. táblázat 

A termelékenység és a bérek alakulása 1955-1991 

A termelékenység éves A bérek éves átlagos B/A 
átlagos növekedési üteme növekedési üteme % 
nominális reál (A) nominális reál(B) 

1955-1960 11,9 7,4 7,1 4,3 58,1 
1960-1965 13,6 7,8 13,1 6,5 83,3 
1965-1970 15,9 10,1 14,2 8,9 88,1 
1970-1975 15,5 3,9 19,0 6,5 166,7 
1975-1980 8,6 3,4 7,6 1,6 47,1 
1980-1985 4,7 2,7 3,9 1,4 51,9 
1985-1991 4,4 3,3 3,6 2,6 78,8 

Forrás: ed. P. Bowles - L. T. Woods, 2000. p. 14. 

A megnövekedett jövedelmek lehetővé tették, hogy egyrészt a japán vállalatok a 

kapacitásbővítésükről való döntés során a lakosság számából (80 millió) adódóan egy 

tekintélyes méretű és egyre bővülő hazai fogyasztási cikk-kereslettel számoljanak, másrészt 

pedig a jövedelem-többlet további forrásául szolgált a megtakarításoknak. A két tényező 

következtében az amúgy is magas beruházási ráta tovább emelkedett és így az eredeti terv 

növekedési célkitűzése könnyedén teljesült: a Jövedelemmegkettőzés" a tervezett tíz évnél 

jóval korábban bekövetkezett. 

Nemcsak a jövedelmek növekedtek, hanem a munkakörülmények is javultak: a kötelező 

munkaórák száma csökkent, intézményesült a bónuszrendszer és a foglalkoztatottak egy 

jelentős részére terjedt ki a nagyfokú biztonságot adó élethossziglan tartó foglalkoztatási 

gyakorlat. 

A kormánypártnak nemcsak gazdasági, hanem - az előző részben elmondottakon túl - további 

politikai érdeke is fűződött ahhoz, hogy enyhítsenek a munkaadók és a munkavállalók közötti 

konfrontáción, és hogy a társadalom széles rétegeinek érezhetően emelkedjen az 

életszínvonala. Korábban az agrárlakosság adta az LDP egyik fő bázisát. Az 50-es évek 

nagyszabású strukturális átalakulása után azonban az ipari munkásság részaránya oly 
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mértékben megnövekedett, hogy az LDP már nem engedhette meg magának, hogy az egyik 

legjelentősebb társadalmi réteget elidegenítse magától. 

A külgazdasági liberalizáció kezdetei 

A tömegtermelésre/tömegfogyasztásra való áttérés mellett a másik terület, amiben a hatvanas 

évek jelentős változást hoztak a felzárkózás első szakaszához képest, a külkereskedelem 

liberalizációjának megindítása volt. Ugyanabban az évben, amikor a 

,jövedelemmegkettőzési tervet" elfogadták, a japán kormány elkötelezte magát a 

külkereskedelem és a devizagazdálkodás fokozatos liberalizálása mellett. Fontosnak tartjuk 

azonban felhívni a figyelmet arra, hogy erre az elhatározásra a kormányzat nem önszántából, 

hanem a külföld és nemzetközi szervezetek egyre erősödő kritikája nyomán jutott.14 Japán 

1955-ben csatlakozott a jelenlegi Világkereskedelmi Szervezet, a WTO jogelődjéhez, a 

GATT-hoz. A GATT szabályok átmenetileg lehetőséget adtak Japánnak arra, hogy krónikus 

fizetési mérleg- és keménydeviza-hiányra hivatkozva az importot adminisztratív eszközökkel 

allokálja és korlátozza. Az ötvenes évek végére azonban a japán gazdaság és az ipari export 

már olyan szintű fejlettséget mutatott, hogy a külföld és az illetékes nemzetközi szervezetek, a 

GATT és az IMF egyre kevésbé tartották elfogadhatónak azt, hogy Japán külkereskedelmére 

más szabályok legyenek érvényesek, mint a többi fejlett piacgazdaságokéra. 1959-ben már az 

amerikai kormányzat részéről is kemény figyelmeztetés hangzott el, hogy amennyiben Japán 

nem enyhít szélsőséges protekcionizmusán, az USA gazdasági szankciókkal fog válaszolni. 

A külföldi kritika és nyomás hatására 1960 nyarán született meg az említett 

kormányhatározat, amelynek értelmében Japán vállalta, hogy három év alatt a behozatal 90 

százalékát liberalizálja, azaz kvóták helyett vámokkal fogja importját szabályozni és a 

centralizált devizaallokáció rendszerét is megszünteti. 

14 Japán az ötvenes évektől egészen a legutóbbi időkig gyakran konfrontálódott azzal, hogy a 
nemzetközi normáktól eltérő gazdaságpolitikája, intézményei, illetve a japán vállalatok 
üzletpolitikája ellenérzéseket váltott ki a fő kereskedelmi partnereknél. A nyugati országok, 
élükön az Egyesült Államokkal elvárásaik érvényesítésére gyakran alkalmaztak „külső 
nyomást", japánul a „gaiatsu'-t". A japán válasz a külső kritikára és befolyásolási 
törekvésekre az esetek többségében nem a szembeszegülés, hanem az elvárt 
magatartásváltoztaíás nagyon lassú, fokozatos és gyakran „hígított" formában való 
végrehajtása volt. A külföldről érkező nyomásgyakorlás és az ahhoz kapcsolódó japán reakció 
annyira közismert jelenség, hogy az angol nyelvű szakirodalom, de még a napi sajtó is a japán 
eredetinek megfelelően „gaiatsu"-ként utal rá. 
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A nyitásnak már ez első, óvatos lépése is aggodalommal töltötte el az üzleti világot és a 

szélesebb közvéleményt is. A veszélyeztetettség-érzésnek, az elzárkózásnak és a 

protekcionizmusnak mélyre nyúló történelmi gyökerei voltak Japánban Az eredendően 

protekcionista gazdaságfilozófiát15 csak erősítette az, hogy az 193l-es mandzsúriai incidens 

óta Japánt pária-államnak tekintették - a háború alatt érthető módon, de még az ötvenes 

években is - és ennek megfelelő szankciókkal sújtották. A japán gazdaságirányítás ily módon 

már harminc éve az abnormális külgazdasági viszonyokhoz „szokott." 

A nyitás ellen tiltakozók a világ más részein is szokásos protekcionista érveket hajtogatták: 

az import szabad beáramlása tönkreteszi a serdülőkorban lévő japán ipart, a fizetési mérleg 

deficitje kezelhetetlenné válik és mindezek következtében japánok milliói vesztik majd el 

állásukat. 

Az Ikeda-kormány azonban nem hátrált meg. A nyitás mellett szóló legfőbb indoka az volt, 

hogy e nélkül nem volt reménye Japánnak arra, hogy a fejlett nyugati országokkal egyenrangú 

státuszba jusson. Ahhoz, hogy Japánt a nemzetközi közösség újra befogadja, igent kellett 

mondani a külgazdasági kapcsolatok liberalizálására vagy legalábbis a formai 

követelményeket teljesítenie kellett. 

Ha a külkereskedelem liberalizálását formai oldalról közelítjük meg, úgy 1960 és 1964 között 

Japán valóban jelentős lépést tett előre. A kvóták helyét fokozatosan a behozott termékek 

feldolgozottsági fokával arányosan emelkedő, relatíve magas importvámok vették át. Erre 

hivatkozva állítja valamennyi hivatalos dokumentum azt, hogy 1963-ra a japán import 90 

százaléka liberalizált lett - hozzátéve, hogy fontos árucsoportokra, mindenekelőtt az 

elektronikai és a mezőgazdasági termékekre, még hosszú ideig érvényes maradt a behozatali 

korlátozás 

1964-re megszüntették az állami devizagazdálkodás rendszerét is és a yen korlátozott 

mértékben konvertibilissá vált. Mindezekkel Japán elfogadta a GATT-ban és az IMF-ben is a 

fejlett országokra vonatkozó szabályokat és így 1964 áprilisában OECD-taggá válhatott. 

A fentiekben leírt változtatásokból nem következik az, hogy a japán piac megnyílt volna a 

külföldi exportőrök előtt. Takagi (1997) és mások is felhívják a figyelmet arra a kettősségre, 

hogy bár a külkereskedelmi szabályozás jogi alapja alapvetően megváltozott, a protekcionista 

rendszer még évtizedekig tartotta magát. A formális korlátokat az importot igen hatásosan 

15 Kevéssé ismert tény, hogy Fredench List tanai nagy hatást gyakoroltak a japán 

közgazdasági gondolkodás kialakítására (Id. erről részletesen Fallows (1994) 
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távoltartó, nagyszámú és változatos formákat öltő informális akadályok váltották fel. A 

gazdaságpolitikára pedig továbbra is a neomerkantilista szemlélet maradt a jellemző. 

Számítások is készültek arra, hogy az importliberalizáció miképpen hatott a behozatal 

volumenére, illetve, hogy milyen szerkezeti változásokat indukált a gazdaságban. [Patnck-

Rosovsky eds. (1976) p.243.] Nos a hatvanas évek egészére vonatkoztatva a behozatali 

növekmény döntő része a japán gazdaság gyors ütemű növekedésének volt köszönhető, és 

csak igen csekély rész tulajdonítható az importkorlátok felszabadításának. Ami pedig a 

termelési szerkezetre gyakorolt hatást illeti, csupán egyetlen jelentős változásról 

számolhatunk be: a kőolajimport liberalizálása felerősítette a már amúgy is hanyatlásnak 

indult hazai szénbányászat marginalizálódását. 

Azáltal, hogy Japán 1965 áprilisában csatlakozott az OECD-hez, kötelezettséget vállalt arra, 

hogy nemcsak a külkereskedelmét liberalizálja, hanem belátható időn belül a tőkemozgások 

restrikcióján is számottevően enyhít, azaz lehetőséget ad arra, hogy a külföldi cégek többségi 

tulajdonra tegyenek szert japán vállalatokban, illetve leányvállalatokat alapíthassanak 

Japánban, a japán cégek számára pedig megengedi az FDI célú tőkekivitelt. 

A. protekcionizmus hosszúra nyúló feladásának minden újabb állomása félelmet keltett 

Japánban. A tervezett nyitás a tőkemozgások területén - hasonlóan az árubehozatal 

liberalizálásának kezdetéhez - általános pánikot váltott ki a japán vállalatoknál és a szélesebb 

közvéleménynél is. A kérdéssel sokat foglalkozó média ráadásul csak erősítette az 

aggodalmakat. Az volt az általános meggyőződés, hogy a tőkeliberalizáció az amerikai 

multinacionális vállalatok inváziójához fog vezetni. Az elrettentő példa a korabeli Nyugat-

Európa volt: Japánból úgy látszott, hogy a hatvanas években az európai vállalatok az amerikai 

térnyerés „áldozataivá" váltak. 

A japán szakértők úgy gondolták, hogy a japán ipar gyenge lábakon áll még ahhoz, hogy 

„túlélje" a külföldi tőke megjelenését. A gyengeség legfőbb jelének a még mindig nem 

kielégítő versenyképességet, a nemzetközi összehasonlításban valóban alacsony fokú 

vállalati koncentrációt és az elmaradott kutatás-fejlesztési tevékenységet tartották. A japán 

cégeknek azért is tartaniuk kellett attól, hogy a külföldi felvásárlások prédájává válnak, mert a 

bankkölcsönökre alapuló finanszírozás következményeként alacsony volt a kapitalizációjuk. 

A felsorolt hátrányok legitimalizálták a kormányzat védelmi akcióit a liberalizáció által 

veszélyeztetett területeken. így került sor ezúttal is a „gaiatsu" címszó alatt már bemutatott 

Japán módszer" bevetésére. A fokozatosság elvére hivatkozva, először azokat az iparágakat 

nyitották meg a külföldi tőke előtt, amelyek iránt a külföldi érdeklődés nagy valószínűséggel 

kizárható volt (pl. a szeszipar rizspálmka-gyártó alágazata). További biztosíték az un. 50 
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százalékos elv alkalmazása volt: a külföldiekkel létesítendő közös vállalatokban a japán 

részesedésnek legalább 50 százalékosnak kellett lennie. A stratégiaíknak tekintett iparágakban 

(idetartozott az autógyártás, számítástechnika stb.) pedig az időhúzás taktikájához 

folyamodtak. (Uchino, 1986 p.152) 

A külgazdasági kapcsolatok liberalizálásának felelős minisztériuma a MITI volt. Ahogy az 

előzőekből is nyilvánvalóvá vált, a MITI a liberalizációt nem gyorsítani, hanem ellenkezőleg, 

lassítani akarta, minthogy továbbra is a japán ipar védelmét tartotta legfontosabb feladatának. 

Erre predesztinálta a döntés-előkészítő elitbürokrácia korábbiakban már ismertetett 

gazdaságfilozófiai meggyőződése (= az iparpolitika és biztonságpolitika egymástól 

elválaszthatatlanok, „Japán a japánoké") és nem utolsósorban az - amit Yoshino (1968) is 

állít - hogy az intézmény saját presztízsét és befolyását nemcsak megőrizni, de növelni is 

akarta. 

A japán gazdaság és társadalom érettebbé válásával együtt azonban változtak az intézmények 

és a vállalatok közötti erőviszonyok is. Ez utóbbiak, noha továbbra is elvárták az állami 

támogatást és védelmet, önállóságukat növelni, a patemalizmus túlkapásaitól pedig 

szabadulni szerettek volna. Minderre jó példa az az ellenállás, amit a japán vállalatok 

tanúsítottak a MITI befolyásának növelésére tett kísérlettel szemben, éppen a tőkeliberalizáció 

kapcsán 

1963-ban a MITI egy olyan törvényjavaslatot készített elő, amelynek elfogadása esetén a 

MITI még a korábbiaknál is szélesebb körű jogosítványra tett volna szert arra, hogy a külföldi 

versennyel szembeni védekezés ürügyén kezdeményezze és irányítsa a vállalaton belüli 

átszervezéseket, a vállalatok közötti fúziókat és együttműködést, és mindezek finanszírozását. 

A MITI hatalmának ilyen mértékű növelését azonban már nem csak az iparvállalatok, hanem 

pénzintézetek és a nagy rivális, a Pénzügyminisztérium sem tartotta elfogadhatónak. így aztán 

a törvénytervezet - kormány támogatásának ellenére és többszöri nekifutás után - lekerült a 

napirendről. 

A MITI-nek tehát a hatvanas évek közepére már jogilag jóval szerényebb eszköztára maradt 

arra, hogy az iparvállalatokat irányítsa, hiszen a korábbiakban leghatásosabbnak bizonyult 

eszközök, a devizaallokáció és a technológia-import szabályozása felett közvetlenül már nem 

rendelkezhetett. Iránymutató-befolyásoló tevékenységét ezután puhább eszközökkel, így pl. a 

„tanácsadó kartellek" (advice cartels) működtetésével gyakorolta (Yoshino p.170) Céljai 

azonban így is jórészt, teljesültek, miután azok egybeestek az úgymond „nemzetgazdaság" és a 

magánszféra (értsd alatta itt. iparvállalatok) érdekeivel. 
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Két célra gondolunk itt. Az egyik a japán feldolgozóipar és export versenyképességének 

erőteljes növelése volt, a másik pedig a külföldi tőke behatolásának megakadályozása az ipari 

szervezeti struktúra átalakítása és koncentrációja révén 

Az iparpolitika továbbra is azokat az iparágakat támogatta, amelyektől a beruházások nyomán 

gyors termelékenységnövekedést, a sorozatnagyság növelésével meredeken csökkenő 

költségeket és más iparágakra gyakorolt húzóhatást várt el. Ezek a szelekciós kritériumok a 

hatvanas években kiegészültek azzal, hogy Japánnak magas jövedelemrugalmasságú és 

magas árrugalmasságú termékek exportjára kell koncentrálnia. (Az ötvenes években a japán 

kivitelnek mindössze 20 százaléknál teljesült ez a követelmény. (Katz, 1998. p.l 17)) Ezek az 

iparpolitikai célkitűzések a hatvanas években rendre meg is valósultak: a kiválasztott 

kulcsiparágak - acél- és hajógyártás, személygépkocsi-ipar kiváltképpen megfeleltek a 

fentiekben leírt elvárásoknak. A termelési és az exportszerkezet látványosan átalakult a 

hatvanas évek folyamán. 1971-ben a kivitel egyharmada olyan termékekből állt, amelyek a 

hatvanas évek elején még nem szerepeltek a kiviteli listán. 

A skálahozadék növelése egyike volt a M T I legfontosabb iparpolitikai vezérlőelveinek. Ez is 

motiválta tehát a minisztériumot akkor, amikor a tőkeliberalizációs tervekre válaszul a 

vállalati koncentráció növelését szorgalmazta. 

Az iparvállalatok és a M T I közötti konzultációk alapján a hatvanas évek elején újabb 

racionalizálási hullám indult el, amelyeknek leglényegesebb formája a vállalati egyesülések, 

fúziók voltak. Ezzel tovább gyengült a korábban sem túl komolyan vett Versenyhivatal 

befolyása. Évente több száz, olykor ezer feletti is volt a vállalati fúziók száma. Ezek nagyobb 

része a kis- és középvállalati szektorból került ki, ám 1965 után jelentős számú volt az 1 

milliárd yen feletti kapitalizációjú vállalatok összeolvadása is. így született meg például a 

Yawata Steel és a Fuji Steel összeolvadásából a New Japan Steel, a világ legnagyobb 

acélipari vállalata. 

A külföldi tőke behatolása elleni védelem hatékony eszköze volt a keiretsu-kapcsolatok 

erősítése is. A keiretsu-tagokra jellemző, hogy nemcsak tartós üzleti-beszállítói viszonyban 

vannak egymással, hanem kölcsönösen birtokolják is egymás részvényeit, amiket azonban 

nem mozgatjnak a tőzsdén. A M T I a Pénzügyminisztériummal egyetértésben ösztönözte is a 

részvények kereszttulajdonlására az egy keiretsu-ba tartozó vállalatokat. A kereszttulajdonban 

lévő részvények aránya így az 1964-es 42 százalékról 1968-ban 55 százalékra, 1973-ban 

pedig már 62 százalékra emelkedett. (Katz, 1998. p.l57) 
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Összefoglalva tehát elmondható, hogy a tőkeliheralizációs folyamat tudatos lassítása, a 

nagyvállalati fúziók és a keiretsu-szálak erősítése együttesen azt eredményezték, hogy bár a 

külgazdasági kapcsolatok liberalizálása a hatvanas években formálisan megtörtént, a 

külföldi tőke megjelenése elhanyagolható mértékű volt a vizsgált időszakban. 

Változások a makrogazdasági jellemzőkben 

1964 a tokiói olimpia éve volt. Az „új Japán" ekkor mutatkozott be a szélesebb nemzetközi 

közvéleménynek, a világ ekkor kezdett felfigyelni a japán gazdaság rendkívüli eredményeire. 

A The Economist 1966 december végi számában a év legjobb gazdaságának nevezte Japánt. 

A külföldről érkező visszajelzés egyrészt megerősítette a követett stratégia helyességét, 

másrészt pedig az elismerés táplálta a Japánra oly annyira jellemző gazdasági nacionalizmust. 

A napi sajtó a sporteredményekhez hasonlóan ismertette a gazdaság éppen aktuális 

teljesítményét és ebben a lakosság széles körének érdeklődésére tarthatott számot. (Buckley, 

1990; Chapman, 1991) 

Az olimpiai évet 1965-ben rövid, de megrázó recesszió követte. A növekedés lelassult, a 

vállalati profitok visszaestek, 5690 cég csődbe ment (jórészt a megelőző időszak túlméretezett 

hitelfelvétele miatt)16, és mindezek következtében a központi költségvetés adóbevételei is 

jóval elmaradtak a tervezettől. A kiegyensúlyozott költségvetés elve mellett elkötelezett 

Pénzügyminisztérium a kiadások 10 százalékos csökkentésével szándékozta korrigálni a 

megbomlott egyensúlyt. Ezzel egy időben azonban a válság szele legyintette meg a pénzügyi 

szektort: az egyik legnagyobb értékpapírcég csőd közelbe került. A központi bank azonban 

állami kasszából nyújtott nagy összegű kölcsönnel habozás nélkül megmentette a 

pénzintézetet. 

Ez az esemény is, de mindenekelőtt a recesszió ténye arra késztette a kormányt, hogy 

revideálja a fiskális politika másfél évtizeden keresztül sikeresen működő alaptételét, a 

deficitfinanszírozás tiltását. Módosították a törvényt és így megengedetté vált a gazdaság 

fiskális stimulálása, beleértve a költségvetési hiány állampapírokkal történő finanszírozását 

is. Erre a gazdaságpolitikai fordulatra a gazdaság szinte azonnali fellendüléssel válaszolt. 

A másik, a makrogazdaságra nagy hatással bíró fordulat a fizetési mérleg-korlát megszűnése 

lG,Vestal 1993 p. 51 
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volt. 1955 és 1965 között a GDP 1 százalékos növekedéséhez az export 3,5 százalékos, az 

importnak pedig 1,2 százalékos növekedése tartozott. A hatvanas években a kivitel különösen 

gyorsan növekedett az importhoz képest, így a devizatartalékok folyamatosan emelkedtek. Az 

export versenyképessége sokat javult és ebben az árfolyamrendszer is segített. Mint 

emlékezetes a 360 yen/dollár árfolyam az ötvenes évek elején túlértékelt volt. Ezután, a gyors 

növekedés periódusának első szakaszában a feldolgozóipari termelékenység éves átlagban 10 

százalék felett növekedett, míg a termelői árak alig emelkedtek. így a hatvanas évek folyamán 

a yen az adott rögzített árfolyam mellett fokozatosan egyre inkább alulértékeltté vált. A japán 

export iránti keresletet ráadásul még az USA-nak a vietnami háborúhoz kapcsolódó 

megrendelései is fokozták.17 A fizetési mérleg hiányból a tartós többletre való váltás a 

hatvanas évek derekán következett be. 1963-64 volt az az utolsó két év, amikor a 

beruházásoktól elmaradó megtakarítások fizetési mérleg-hiányt eredményeztek. 1965 és 1970 

között a folyó fizetési mérleg többlete a GDP 1 százaléka körül mozgott. 

1966 és 1970 között az „Izanagi"-nak nevezett konjunktúraciklus alatt a nominális GNP 

átlagos növekedése 11,8 százalék volt, de a reál GNP növekedése is minden évben 

meghaladta a 10 százalékot A japán gazdaság a GNP volumene alapján ekkor előzte meg 

Franciaországot, Nagy-Britanniát és Nyugat-Németországot és az USA után a világ második 

legnagyobb gazdasága lett. 

A japán gazdaságnak ezt a fenomenális boom-ját több külső és belső tényező támogatta A 

hatvanas évekre Japán már erősebben függött az amerikai konjunktúrától, így pozitívan hatott 

a japán gazdaságra az, hogy az USA-ban a fellendülés igen hosszú volt: 1961 februárjától 

1969 végéig tartott. 

A látványos külkereskedelmi adatok ellenére továbbra sem elsősorban az export volt a japán 

gazdaság motorja, hanem a beruházások. A magánszektor beruházásai több mint 20 

százalékkal emelkedtek évente a vizsgált időszak alatt. A rendkívül dinamikus felhalmozási 

tevékenységet egyrészt az stimulálta, hogy a tőkeáramlások liberalizációjától való aggodalom 

újabb versenyképesség-növelő beruházásokra kényszerítette a nagyvállalatokat. Másrészt, a 

hatvanas évek közepére a gazdaság több területén is munkaerőhiány keletkezett: ez pedig 

munkaerőt kiváltó gépberuházásoknak adott újabb ösztönzést. Az infrastrukturális 

elmaradottság felszámolásának és a szolgáltatások fejlesztésének is komoly beruházási 

vonzata volt. 

17 A japán gazdaság „take-off-jának" kezdő- és végpontja a Kelet - és Délkelet-Ázsiát 
megrázó két legújabb kori, a koreai és a vietnami - háborúval esett egybe. 
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A japán kormány az adórendszeren keresztül is támogatta a növekedést. A hatvanas években a 

fejlett ipari országok közül Japánban volt a legalacsonyabb az adózási szinvonal. 1965-ben a 

teljes adóbevétel (társadalombiztosítási járulék nélkül) a GDP 18 százalékát tette ki (szemben 

az U S A Anglia, Németország vagy Franciaország 27-35 százalékával). A költségvetési 

kiadások pedig a GDP 13-14 százalékának feleltek meg (a nyugat-európai országokban ez az 

adat 30 százalék körül mozgott). A japán állami kiadások mértékletessége mögött az húzódott 

meg, hogy az ország relatíve keveset költött honvédelemre és szociális programokra. 

A hatvanas években a termelői árak alig emelkedtek, a fogyasztói árak inflációja azonban 

éves átlagban 6 százalék felett volt, ami akkortájt nemzetközi összehasonlításban gyors 

ütemnek volt tekinthető. Ráadásul az induló középtávú tervben nem is számoltak ilyen 

mértékű áremelkedéssel. Azokból az ágazatokból, ahol a bérek a termelékenységgel együtt 

emelkedtek, nem jött inflációs nyomás. A hatvanas években azonban az alacsony 

termelékenységű szektorokban (mindenekelőtt a szolgáltatásokban) is emelkedtek a bérek. 

Az általános béremelkedés oka egyrészt a munkaerő-kínálat beszűkülése, másrészt pedig a 

szolgáltatások iránt megnövekedett kereslet volt. A fogyasztói ár-infláció legfőbb oka tehát az 

alacsony hatékonyságú ágazatokban bekövetkezett béremelkedés volt. 

Fogyasztás, bérek és a jövedelmek kiegyenlítettsége 

Az előzőekben már több helyen is említettük, hogy a hatvanas évekre jutott el Japán arra a 

szintre, hogy a fogyasztás növelése a gazdasági stratégia részévé vált, és bekövetkezett a 

fogyasztás „forradalma".18 Japán tehát a tömegtermelés/tömegfogyasztásra való áttéréssel 

követte a fejlett nyugat által bejárt fejlődési utat. 

A gyors növekedés következtében Japán a hatvanas évekre a tőkeszegény, munkaerő-

felesleggel rendelkező „feltörekvő" országból tőke-intenzív és munkaerő-korlátos gazdasággá 

vált. A munkaerő-hiány pedig mélyreható változásokat indított el a gazdaságban. 

Az 1960-al kezdődő és 1973/74-el záruló fejlődési szakasz abban különbözik a Japán 

háború utáni gazdaságtörténete valamennyi korábbi és későbbi szakaszától, hogy a 

munkaerő és a tőke arányosan részesedett a megtermelt jövedelemből Hogy erre sor 

kerülhetett, nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a munkaerő-kínálat drasztikus 

lecsökkenése és ehhez kapcsolódóan a munkavállalók lényegesen jobb alkupozíciója a 

18,Ez a kifejezés 1960-ban jelenik meg először a japán kormány által kiadott Fehér Könyvben. 
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kormányzatot és a menedzsmentet is meggyőzte, hogy nemzetgazdasági és vállalati szinten is 

javítani kell a munkavállalók helyzetén: egyrészt reálbér-emeléssel és munkaidő-

csökkentéssel, másrészt pedig a jövedelem-elosztásban tapasztalható különbségek 

csökkentésével. A bérek már 1960-65 között is közel kétszer olyan gyorsan emelkedtek, mint 

a megelőző öt évben. A megnövekedett reálbérek pedig lendületet adtak a fogyasztásnak. 

A fogyasztás összetétele alaposan megváltozott: már nem a létfontosságú cikkekre költötte a 

lakosság a jövedelme nagyobb részét, hanem egyre növekvő mértékben tartós fogyasztási 

cikkekre, lakásvásárlásra és gyermekeik iskoláztatására. A lakások minőségében, 

felszereltségében - a meglehetősen igénytelen induló szinthez képest- észrevehető volt a 

javulás. A hatvanas évek második felében beindult a tömeges motorizáció19, és más 

területeken is elkezdődik a nyugati fogyasztási minták utánzása. A lakosság egy részének már 

olyan luxusszolgáltatásokra is tellett, mint a turizmus vagy a költséges sportok. 

Nagy belföldi piacról lévén szó, mindez óriási húzóerőt jelentett nagyszámú belföldre 

termelő-szolgáltató cégnek és számos vadonatúj termék és szolgáltatás megjelenését és 

boomját eredményezte - a lakásépítéshez szükséges szerelvényektől kezdve a 

klímaberendezéseken keresztül az utcai árusító automatáktól a háztartási elektronikáig. 

Az 1950-s évek közepén a lakosságnak csak kis százaléka rendelkezett olyan elektromos 

háztartási eszközökkel, mint a hűtőszekrény , mosógép vagy televízió, 1970-re viszont már a 

háztartások többségében megtalálhatók voltak ezek a cikkek. Mondanunk sem kell, hogy 

mindezek a áruk hazai gyártmányúak voltak. 1967-ben már Japánban gyártották a világon a 

legtöbb TV- és rádiókészüléket, és az ország a második helyen állt a mosógép- és 

hütőszekrény-gyártá sban. 

A piac ilyen mértékű bővülése egyrészt a bérek és fizetések emelkedése, másrészt az 

elsősorban a méretgazdaságosság miatt gyorsan csökkenő gyártási költségek és ennek 

megfelelő árcsökkenés tette lehetővé. A médiát hirtelen elárasztották az amerikai mintájú 

hirdetések és ez is igen hatásosan ösztönözte és irányította a fogyasztást. (A reklámköltségek 

a bruttó nemzeti terméknél jóval gyorsabban növekedtek: 1996-ban már annak 1,3 százalékát 

tették ki.) 

19 Price (2000) szerint a hatvanas években a japán kapitalizmusban is bekövetkezett a váltás: 
a tömegtermelés-tömegfogyasztás fordista modelljének egy variánsára való áttérés. Ahogy 
más országokban is, a motorizáció szimbolizálta ezt a váltást. 1960-ban Japánban 165 ezer 
autót állítottak elő, 1970-re ez a szám 3,2 millióra emelkedett. A japán autók nagy részét 
akkor még nem exportálták, hanem a hazai piacon értékesítették. 
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A kiegyenlítettebb jövedelemelosztásra való célkitűzések is sikeresen teljesültek Ehrlich Eva 

(1979, p.252) is megállapítja, hogy „nem volt a japán társadalomnak olyan jelentős rétege, 

amely a viszonylag gyors fejlődésből kívül rekedt volna " A hatvanas években különösen a 

bérből és fizetésből élők jóléte emelkedett látványosan. 1964-ben az összes személyi 

jövedelem 61 százaléka származott bérből és fizetésből, 27 százaléka egyéni és családi 

vállalkozásokból, a tőkejövedelem pedig kevesebb, mint 10 százaléka volt az összes 

jövedelemnek. (Ugyanezek az adatok a háború előtti évekre: 41,2, 34,3, 23,4 százalék) 

(Yoshino, 1968. p. 39). 

A hatvanas évek végére lényegében megszűnt a szegénység. A gyors növekedés a háború 

utáni társadalmi reformokkal együt létrehozott egy széles és gazdaságilag erős középosztályt. 

Az 1969-70-es Fehér Könyv megállapítja, hogy a közvélemény kutatások szerint (1969. 

január) a japán lakosság 89 százaléka számította magát „középosztályba" tartozónak. A 

jövedelmek közötti egyenlőtlenség a fejlett országok között Japánban volt a legalacsonyabb. 

(2/60. sz. táblázat) 

A munkaerőhiány is hozzájárult jövedelmek kiegyenlítettebbé válásához. A nagy-és 

kisvállalati jövedelmek közötti olló szűkült, a korábban csak a japán nagyvállalatokra 

jellemző foglalkoztatási biztonságot és vállalaton belüli „szociálpolitikát" kiterjesztették a 

közép- és kisebb méretű vállalatokra is. A város és a vidék közötti életszínvonalban korábban 

tapasztalható jelentős különbségek is lecsökkentek. 

2/60. sz. táblázat 

A háztartások adózás előtti jövedelemegyenlőtlensége 1970-ben 

A felső deeilis egy főre 

Év Gini jutó jövedelme 

koefficiens hányszorosa az alsó két 
deeilis értékének 

Franciaország 1970 0,416 14,4 
Németország 1973 0,396 10,5 
Japán 1969 0,335 7,5 
Egyesült Királyság 1973 0,344 9,1 
Egyesült államok 1972 0,404 13,5 
Az öt ország átlaga 0,379 11,0 

Forrás: Maddison, 1989 
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Környezetszennyezés és szociális feszültségek 

A gyors anyagi gyarapodásnak, a fenomenális, ámde egyoldalúan az iparosítást szem előtt 

tartó, földrajzilag rendkívül koncentrált növekedésnek azonban ára volt - és hogy mennyire 

súlyos volt ez az ár, a hatvanas évek végére vált nyilvánvalóvá. 

A megelőző tizenöt évre visszatekintve megállapítható, hogy a japán gazdaság 

felvirágoztatásához a leggyorsabb út úgy vezetett, hogy a magánszektor termelő beruházásai 

abszolút elsőbbséget élveztek a szűkös erőforrások elosztásában, azaz a termeléshez 

közvetlenül nem kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra és a környezetvédelemre alig 

fordítottak figyelmet és eszközöket. Ez a stratégia egy meghatározott ideig valóban a 

leghatékonyabb megoldás lehet - egy bizonyos ponton túl azonban „visszaüthet" - mint 

ahogy ez be is következett. 

A környezetszennyezés nem új keletű probléma volt Japánban, ám katasztrofális és az ország 

nagy részére kiterjedő méreteket a hatvanas évek közepétől ért el. Az ipari üzemek mérgező 

hulladékaikkal elárasztották a tengeröblöket és édesvizeket, ami súlyos betegségeket okozott 

és emberáldozatokat is követelt. A nagyvárosokban pedig a levegő szennyezettségét lehetett 

egyre kevésbé elviselni. 

Az ország vezetése eleinte vonakodott tudomást venni a helyzet súlyosságáról. A lakosság 

nagy része, az önkormányzatok, ez ellenzéki pártok azonban egyre határozottabban követelték 

a fordulatot a környezetvédelemben. A hatvanas évek végének legismertebb szlogenjévé a „le 

a GNP"-vel („kutabare GNP") vált - azaz egyre szélesebb körben osztották az a nézetet, 

hogyha az életkörülmények minősége és a gyors növekedés célja egymással ellentmondásba 

kerül, úgy az előbbire kell sokkal nagyobb figyelmet fordítani. Megbomlott tehát a gyors 

növekedést támogató társadalmi konszenzus. Hirtelen rádöbbentek a japánok arra, hogy ha 

gyorsított iparosítás - ami korábban nagy tömegek számára jelentett felemelkedést -

változatlan formában folytatódik tovább, az életminőség a további javulás helyett drámaian 

romlani fog. Százezreket megmozgató tüntetéssorozatra került sor, amelyek során a lakosság 

a kormányzat határozott fellépését követelte a környezetszennyező iparvállalatokkal szemben. 

A média által is szított közhangulat olyan súlyossá vált, hogy az a kormányzópárt, az LDP 

„bebetonozott" hatalmát is megingatni látszott. Az 1967-es helyhatósági választásokon 

számos körzetben - és ami különösen fontos volt, a legtöbb nagyvárosban, így Tokióban is - a 

környezetvédelem és életkörülmények javítása mellett síkra szálló ellenzék jelöltjei kerültek 

ki győztesen. 
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A kormányzat ezután felkarolta a környezetvédelem ügyét és rövid idő leforgása alatt komoly 

javulást sikerült elérni ezen a területen. A környezetvédelmi előírásokat megszigorították és a 

környezetvédelmi beruházások a prioritási lista élére kerültek. A vállalatoknak el kellett 

fogadniuk, hogy költségeik jelentősen emelkedni fognak, hogy több adót kell fizetniük, és 

hogy a hitel is kevesebb vagy drágább lesz annak következtében, hogy a kormányzati 

érőforrásokat át kellett csoportosítani a környezetvédelmi és szociálpolitikai célok 

teljesítésére. 

A környezetszennyezéssel egy időben vált ugyanis társadalmi méretű problémává a japán 

társadalombiztosítás elmaradottsága, a szociális gondoskodás alacsony színvonala, a 

lakosságot szolgáló infrastruktúra primitívsége is.(Egyes területek, így pl. a vasúthálózat ez 

alól kivételt jelentettek). Az iparosodott és az egy főre jutó jövedelem alapján fejlettnek 

mondható Japánban az életkörülmények sok szempontból a fejlődő országokéhoz 

hasonlítottak.. Olyasmire gondolunk itt, mint a városok és a tömegközlekedés zsúfoltsága, a 

közintézmények, az iskolák és kórházak szegényessége, csatornázási problémák, a lakások 

magas bérleti díja alacsony komfortszinttel párosítva vagy az, hogy a lakóhely és a 

munkahely közötti távolság milliók számára érte el az elviselhetőség határát. 

A társadalombiztosítás fejletlenségét a költségvetési újraelosztás alacsony szintje mellett az is 

magyarázza, hogy a háború utáni években a lakosság a demográfiai összetétel alapján 

fiatalnak volt mondható és az akkor várható élettartam sem volt túl magas. Ez utóbbiban 

azonban ugrásszerű változás következett be: a hatvanas évek végére a várható élettartam 70 

év fölé emelkedett. A korszerű nyugdíjrendszer kiépítése tehát halaszthatatlan feladattá vált. 

A növekvő nyomás hatására a kormánypárt ezen a téren is előrelépett, az Egészségügyi és 

Jóléti Minisztérium költségvetése jelentősen emelkedett, számottevően emelkedtek a szociális 

kiadások, kiterjesztették a társadalombiztosítást, mindenekelőtt az idős korosztály 

betegbiztosítására koncentrálva. 

Összefoglalva elmondható, hogy a hatvanas-hetvenes évek fordulóján Japánban 

befejeződött az erőltetett ütemű, egyoldalú iparosítás gazdaságpolitikája. A 

környezetszennyezés megállításában Japán rövid idő alatt komoly eredményeket ért el és 

megtette az első lépéseket, ha nem is a jóléti, de a jobb emberi körülményeket biztosító 

társadalom felé. Ezt bizonyítja az, hogy a középtávú tervekben jelentősen megemelt 

költségvetési kiadásokat irányoztak elő környezetvédelmi, nyugdíjemelési és infrastrukturális 

beruházási célokra. 
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Mindezen változások mellett a tervek az általános optimizmust tükrözték A hatvanas évek 

végén, hetvenes évek elején készült valamennyi prognózis és terv a japán gazdaság rendkívül 

gyors növekedési ütemével számolt a középtávot is meghaladó időszakokra. 

1971-ben pl. a Japan Economic Research Center azt jelezte előre, hogy a japán gazdaság 

1970 és 1985 között is 10 százalék körüli reál GNP növekedést produkál majd [Patrick-

Rosovsky (1976) p.139], A kormány egyik tanácsadó testületének, az Overall Energy 

Research Commission energia-felhasználási prognózisa is azon a feltételezésen alapult, hogy 

a nemzeti jövedelem 1970- 1985 között 8.5-10.6 százalékkal fog majd növekedni. 

Tanaka Kakuei, 1972 júliusában hivatalba lépő miniszterelnök meghirdette a Japán szigetek 

átalakításának" grandiózus tervét. A japán gazdaság eladdig a Csendes-óceán partvidékére, a 

Tokió-Jokohama-Oszaka-Kóbe partok mentén koncentrálódott. A környezet szempontjait is 

figyelembe véve, az aránytalanságokat felszámolandó, a Tanaka-terv a kevésbé iparosodott 

területek fejlesztését tűzte ki célul. Mindenekelőtt a közlekedési és az ehhez kapcsolódó 

infrastruktúrát tervezték kiépíteni a Japán-tengerig, Sikoku szigetéig és az ország északkeleti 

részéig. Ebben az esetben is úgy számoltak, hogy a gazdaság reálisan tíz százalék körül fog 

növekedni. 

A vállalatok üzleti optimizmusát ez a nagyszabású regionális terv tovább erősítette. A 

fejlesztésre kijelölt területeken beindult az ingatlanfelvásárlás. A telekárak a magasba 

szöktek, és ez elindította a spekulációs keresletet más termékek iránt is. Az inflációs 

spirálmozgás ezzel beindult és Japán elérkezett a gyors növekedés utolsó fázisához. 
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Olajválság és alkalmazkodás 

Bevezetés 

A hatvanas évek zavartalan fejlődése után a hetvenes évek a külső megrázkódtatások sorozatával 

és az ahhoz való alkalmazkodással telt el. A hetvenes évek elején véget ért a Pax Americana-val 

fémjelzett világgazdasági korszak. A választóvonalat jelentő két megrázó erejű változás - a 

szabad árfolyammozgásra való áttérés és az olajárrobbanás következtében átrendeződött 

cserearányok - világszerte felbolygatták a pénzügyi rendszereket. A fejlett ipari országok 

többségének megoldást kellett találnia a gazdaságaikat sújtó új jelenségre, a stagflációra. A 

világgazdasági aranykorszak után tehát egy válságokkal terhelt, alkalmazkodást kikényszerítő 

évtized következett. 

A kőolaj-árrobbanás Japánt is súlyosan érintette - nagyobb importfüggőségének következtében 

ez a külgazdasági sokk ott erőteljesebben hatott, mint a legtöbb fejlett országban. A növekedés 

lassulása azonban akkor is bekövetkezeti volna, ha nincs az 1973-as olajválság. Ennek oka 

egyrészt az volt, hogy a gazdaság fejlettségi szintjének emelkedésével gyengült azoknak a 

tényezőknek a hatóereje, amelyek a hatvanas évek kétszámjegyű növekedését lehetővé tették (itt 

mindenekelőtt a struktúraváltásból és a fejlett technika importjából-adaptálásából adódó 

termelékenység-növekedésre kell gondolnunk), másrészt pedig a növekedési ütem 

maximalizálására épülő gazdaságpolitika újabb és újabb társadalmi-jóléti korlátba ütközött. 

Azt, hogy a növekedési ütemnek elkerülhetetlenül, az olajválságtól függetlenül is csökkennie 

kellett, csak a visszatekintő elemzés tette nyilvánvalóvá. A kor japán tervezői még a hetvenes 

években is jó ideig a gazdaságból maximálisan kihozható növekedés bűvöletében éltek és még 

csak egy lehetséges szcenárióként sem számoltak azzal, hogy a növekedési ütem a hatvanas 

évekhez képest tartósan a felére fog csökkenni. Évekbe tellett, amíg a gazdaságpolitikának és a 

politikának sikerült eltávolodnia a növekedési fétistől. 

A növekedés lassulása ellenére a hetvenes években lezajlott folyamatokat a gazdaságtörténeti 

krónika kiemelkedő sikerként könyvelheti el. A siker mércéje mindenekelőtt a nemzetközi 

összehasonlítás, az USA-nak és a legtöbb nyugat-európai ország teljesítménye a két olajválságot 
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követő időszakban jóval gyengébb volt Japánénál. Ez érvényes volt minden fontosabb területre: 

az infláció megfékezésére tett erőfeszítésekre, a munkanélküliség kezelésére, a termelési 

szerkezet átalakítására és általában az alkalmazkodás rugalmasságára. 

Az 1/70. sz. táblázatból kiszámítható, hogy a stagflációval küszködő nyugati országok 1975 és 

1981 között éves átlagban 2,7 százalékkal növekedtek, Japán viszont 4,2 százalékkal. Japánban 

az infláció mértéke 1977-től alacsonyabb volt az OECD átlagnál és a munkanélküliségi ráta sem 

emelkedett számottevően. A makromutatók kedvező alakulása a kezdeti melléfogások után, az 

1975-től helyesen megválasztott gazdaságpolitikai lépéseknek, a struktúraváltás sebességének, a 

vállalati szintű sikeres alkalmazkodásnak és az ezeket lehetővé tevő ,japán stílusú" 

intézményeknek volt köszönhető. 

A lelassult növekedés és a külgazdasággal való szorosabb interakció előre nem látható, nem 

tervezett módon hatott a japán gazdaság működési mechanizmusára. A kormányzati akarattói 

függetlenül a gazdaság decentralizáltabbá vált, a piaci koordináció nagyobb szerephez jutott az 

állami szabályozás rovására. Ez elsősorban a pénzügyi szektorra voltjellemző 

A szakirodalom Japán hetvenes évekbeli teljesítését és intézményeinek evolúcióját hosszú időn 

keresztül egyértelműen pozitívan ítélte meg. Történelmi távlat kellett ahhoz, hogy kiderüljön; 

Japán éppen a hetvenes években jutott el az útelágazáshoz. Fejlettségi szintje és a világgazdaság 

akkori kondíciói lehetőséget adtak volna arra, hogy az ország lezárja az „utolérés" fejlődési 

szakaszát, pontosabban az ehhez a stratégiához tartozó felhalmozás- és termelés-orientáltságot, 

valamint azt a fajta dualitást, ami a gazdaság két részre - egyik oldalon a hatékony, a 

világgazdasági versenynek kitett exportszektorra, másik oldalon pedig a világpiactól szinte 

teljesen elzárt, kartelizáit belső gazdaságra való - bomlását jelenti. 

A két Nixon-sokk 

A hetvenes évek folyamán Japánt számos olyan külső megrázkódtatás érte, amely ugyan nem 

közvetlenül Japán ellen irányult, mégis elemi erővel hatott a japán gazdaságra és meghatározta a 

fejlődés további menetét. A megrázkódtatás-sorozat nyitó éve 1971 volt, amikor is két, Nixon 

amerikai elnök nevéhez fűződő esemény történt. Az első a kötött árfolyamok Bretton Woods-i 

rendszerének összeomlása volt. 
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1971 nyarára a yen az összes fontos valuta közül a leginkább alulértékelt volt, ugyanakkor a 

japán kormány és a gazdasági alanyok eltúlzott félelemmel ódzkodtak a japán valuta 

felértékelésétől. (Patrick-Rosovsky, 1975. p.434) Erinek egyik oka a kötött árfolyamok 

dogmájához való ragaszkodás volt, a másik ok pedig a japán exportőrök pozíciójának romlásától 

való aggodalom. Ehhez társult még az az önbecsapó vélekedés, amely a folyó fizetési mérleg-

többlet nagyarányú emelkedését átmeneti jelenségnek tekintette. 1971 és 1972 során a yen 

alulértékelt árfolyamához való ragaszkodás később súlyosan visszaütő, inflációgerjesztő 

gazdaságpolitikai lépésekhez vezetett. 

Ezzel egyidőben, nem utolsósorban a vietnami háborúnak köszönhetően az USA külső és belső 

egyensúlyi helyzete egyre romlott. A világ különböző országaiban tartott dollár értéke messze 

meghaladta az USA aranytartalékait és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a túl erős dollárt előbb 

vagy utóbb le kell értékelni. 1971 augusztusában Nixon elnök meghirdette az USA „új 

gazdaságpolitikáját", mely csomagnak része volt a dollár aranyra való átválthatóságának 

felfüggesztése és az ideiglenes 10 százalékos import-pótlék bevezetése. Az árfolyamok rövid 

ideig tartó szabad lebegtetése után 1971 decemberében került sor az Smithonian Egyezményre, 

ami átmenetileg ismét a kötött árfolyamok irányába történő elmozdulást jelentett. Az Egyezmény 

tizennégy hónapig volt érvényben, ami után 1973 tavaszától a legfontosabb valuták árfolyama 

szabadon kezdett mozogni. 

Az említett import-pótlék kirovása olyan országok ellen irányult, amelyek részéről arra lehetett 

számítani, hogy dollárvásárlással interveniálnak a korábbi árfolyamok fenntartásának érdekében. 

Valóban, a japán központi bank 4,5 milliárd dollárt vásárolt (ez az összeg megfelelt Japán 1971 

előtti összes valutatartalékának) a Bretton Woods-i kötött árfolyam-rendszer végét jelentő 

bejelentést követő nem egészen egy hónapon belül Ezt a típusú intervenciót aztán az elkövetkező 

év során még néhányszor megismételte 

A kötött árfolyam-rendszer felmondásával a dollár valamennyi fontos valutához képest 

leértékelődött, legerőteljesebben ezek közül is a yen értékéhez viszonyítva. A dollár első 

menetben a yenhez képest 16,88 százalékkal értékelődött le, így az új árfolyam 308 yen/dollár 

lett 1973 elejétől a yen is a lebegő árfolyamú valuták közé sorolt be, és ez a japán valuta 

számára egy azonnali újabb 15 százalékos felértékelődést jelentett. 

Nixon elnök egy hónappal azelőtt, hogy megszüntette a dollár aranyra való átválthatóságát és 

kötött árfolyamát, külpolitikai irányváltásával is meghökkentette a világot. Nyitásra készült és 
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rendezni kívánta kapcsolatait a kommunista Kínával, azzal az országgal, melytől korábban 

szigorúan „eltiltotta" szövetségeseit, így természetesen Japánt is. Ez Japán számára kényszer volt, 

mert az országnak elemi gazdasági és politikai érdeke lett volna a jószomszédi viszony 

fenntartása nemcsak Tajvannal, hanem legalább annyira Kínával is. Ezért volt különösen 

sokkoló, amikor kiderült, hogy Kissinger külügyminiszter titkos tárgyalásokat folytatott 

Pekingben és előkészítette Nixon 1972-es februári látogatását. A japán diplomatákat és a 

kormányt ez, az USA számára helyzeti előny megszerzését lehetővé tevő „kicselezés" nagyon 

megalázta, mert nemhogy a joggal elvárt egyeztetést, hanem még az előzetes informálást is 

elmulasztotta az amerikai fél. 1971 így az Egyesült Államokkal szembeni bizalmi válság éve is 

volt Japánban. 

Infláció, olajválság, pánik 

Az előbbiekben már említettük, hogy az alulértékelt yen árfolyamának védelmében tett monetáris 

lépések miként indították el az inflációt. 1972-ben azonban a központi bank, érzékelvén a 

gazdaság túlfűtöttségét és az inflációs nyomást, az irányadó kamatláb emelésére készült. A 

jegybank akkori korlátozott önállóságából következően azonban, a kamatláb-emelés helyett, 

annak csökkentésére került sor, ami a fiskális szempontok előtérbe helyezését, azaz a 

Pénzügyminisztérium akaratának keresztülvitelét jelentette. (Ito, 1992.) Az expanziós 

költségvetési politika mögött pedig a kormányprogram, a korábban szintén ismertetett grandiózus 

Tanaka-terv támogatása állt. Ennek szellemében fogadták el az 1973-as költségvetést, ami az 

állami megrendelések 30 százalék feletti növekedését irányozta elő, a bevételi oldalon pedig 

adócsökkentéssel számolt. 

Az inflációs várakozások a gazdaságban egyre erősödtek és a vállalatok és háztartások 

spekulációs felvásárlásai egyre több árura terjedtek ki. Szerencsétlen egybeesés volt, hogy az 

USA éppen ezekben a hónapokban korlátozta a szójababexportot Japánba, ami, miután 

alapélelmezési cikkről volt szó, egy újabb felvásárlási rohamot indított el. 

Az olajsokkot közvetlenül megelőző időszakban, 1973 első felében tehát a japán gazdaságot az 

aggregált keresleti és kínálati egyensúly megbomlásának következményei jellemezték. A 
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túlkereslet következtében az árak folyamatosan emelkedtek és kínálati szűk keresztmetszetek 

keletkeztek. 

Az olajválság az OAPEC által bejelentett termelés-csökkentéssel és embargóval indult - amit a 

japán kormányzat a feszült helyzetben túlreagált. Az azonnali intézkedések közé tartozott az 

üzemanyag-árusítás korlátozása, a hivatali épületekben a fűtés és a felvonók részleges leállítása, 

széleskörű mozgósítás az energiafelhasználás csökkentésére, stb. (Hayashi, 1996). Mindez 

viszont tovább növelte a hiánypszichózist. Tankönyvi példaként szerepelhetne ez az eset arra, 

hogy a várakozások miképpen gerjesztik az inflációt. Egyes vélemények szerint a várakozások 

inflációs hatása legalább akkora volt, mint a később valóban bekövetkezett kőolajár-emelésé. 

1973 októberében a közel-keleti válság háborús konfliktusba torkollott. Az arab országok ekkor 

már az olajat is fegyverként használták: az Izraelt támogató országoknak számolniuk kellett az 

olajembargóval. (A mennyiségi korlátozások 1974 márciusáig tartottak.) Az olajárak a válság 

első évében 228 százalékkal emelkedtek. Japán függősége az olajimporttól valamennyi OECD 

országénál erősebb volt: összes energiafelhasználásának több mint háromnegyede kőolaj volt, 

aminek 99 százalékban az import volt a forrása, döntően a Közel-Keletről és Észak-Afrikából. 

Japán két tűz közé szorult: az egyik oldalon az olajfüggőség azt diktálta, hogy az arab 

országokkal a jóviszonyt mindenképpen fenntartsa, a másik oldalon viszont külpolitikáját - a 

Kína-konfliktus után is - egyeztetnie kellett az USA-val. 

A gazdasági érdek nagy súllyal esett a latba: 1973 decemberében Miki Takeo miniszterelnök-

helyettes beutazott nyolc arab országot, amelyeket, miközben élesen kritizálta Izraelt, baráti 

országoknak nevezett. Nagyszabású segélyprogramokat helyezett kilátásba a szegényebb arab 

országoknak. Egyidejűleg szorosabb kapcsolatot kezdeményezett a kőolajban szintén gazdag 

Iránnal és Indonéziával. Az első lépés tehát az energiaválság enyhítésében az un. olaj diplomácia 

volt. 

Az olajárrobbanás tovább gyorsította az amúgy is elszabadult inflációt. Nem volt kétséges, hogy 

a makroökonómiai egyensúly helyreállításához erőteljes restrikciós gazdaságpolitikára lett 

volna szükség. A kormány azonban késlekedett. Ennek fő oka az ingatag belpolitikai helyzet 

volt, a félelem a társadalmi stabilitás felbomlásától. A munkavállalók és munkaadók között 

felszínre törő ellentétek, a tüntetés-sorozatok az elbizonytalanodott politikusokban a negyvenes-

ötvenes évek forradalmi hangulatát idézték fel. Az ellentétek csillapításának érdekében a 
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kormányzat és nagyvállalati vezetés komoly engedményeket tett a munkás és alkalmazottak 

érdekeit képviselő szakszervezeteknek. 

1974-ben a tavaszi bértárgyalások eredményeképpen 33 százalékkal nőttek a nominális 

alapbérek, a nyári prémium-kifizetések, a „bónuszok" pedig 47 százalékkal. Ami a reálbéreket 

illeti, azok növekedése ugyan lényegesen lassult, ám pozitív maradt, ami a stagnáló 

termelékenység és a romló cserearányok miatt csökkenő nemzeti jövedelem mellett azt jelentette, 

hogy a vállalati profitok összezsugorodtak, azaz az olajválság terhét ekkor döntően a tőke 

viselte Mindezt azért tartom itt fontosnak megemlíteni, mert Japán háború utáni 

gazdaságtörténetében ez volt mindezidáig az utolsó olyan epizód, amikor gazdaságpolitika 

nemhogy nagy, hanem, hogy egyáltalán engedményt tett a bérből és fizetésből élők javára. A 

hetvenes évek második felétől a tőke érdekei válnak tartósan dominánssá. Nyomon követhető ez 

a folyamat a bérek arányának a nemzeti jövedelemben való alakulásán keresztül. Ez a mutató az 

1973-as 58,8 százalékról 1977-re eljutott a 67,5 százalékos csúcsra, majd utána csökkenni 

kezdett. 

A gazdaság súlyosbodó gondjai kiváltották a régi reflexeket: az állam erőteljesebb beavatkozását 

a gazdaságba, az adminisztratív módszerek előnybe részesítését a piaci szabályozással szemben. 

1973 decemberében a parlament két olyan törvényt is elfogadott, amelyek szükség esetén szabad 

kezet adtak volna a kormánynak ahhoz, hogy a hadigazdálkodás rendszerében alkalmazott 

módszerekhez hasonlóan centralizálja az elosztást és szabályozza az olaj és egyéb, stratégiai 

fontosságúnak tartott termék felhasználását. A piac szerepének további korlátozása melletti 

elhatározás eredménye volt a kartelleket még a korábbiaknál is erősebben támogató politika. 

Az állami beavatkozás erősödéséről ír Hernádi András (1980, p. 158) is, amikor megemlíti, hogy 

az 1974/75-ös recesszió után megjelent hivatalos kiadványok már szakítottak azzal a korábbi 

koncepcióval, miszerint a kormány tervei csupán indikatív jellegűek, és ehelyett tervorientált 

piacgazdaságról kezdtek beszélni, amelyben a piacgazdaságot az ún. soft planning-gel kell 

tökéletesíteni. 
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Gazdaságpolitikai megszorítások és a recesszió 

A belső gazdasági folyamatok és az olajsokk hatására tehát az infláció egyre gyorsult, a fizetési 

mérleg hiánya pedig növekedett. Az áremelkedések megfékezése és a külkereskedelmi mérleg 

deficitjének csökkentése nem ment másképpen, mint szigorúan korlátozó monetáris és fiskális 

politikával. Összehangolt restriktív gazdaságpolitikára az 1974-es pénzügyi év elején szánta el 

magát a kormányzat. 

A fékezés rövid időn belül elérte a kívánt hatást, az infláció üteme lelassult. A belföldi kereslet 

visszafogása miatt, továbbá azért is, mert az exportpiacokat jelentő fejlett ipari országokban 

hasonló antiinflációs gazdaságpolitikákat léptettek életbe, 1974 nyarára a gazdaság recesszióba 

fordult. A fogyasztás, az export, és a termelés jelentősen csökkent. Az output visszaesése a 

feldolgozóiparban volt a legjelentősebb: a termelés 9,4 százalékkal csökkent 1974-ben és még 

1975-ben is 4,4 százalékkal alatta maradt a az 1973-as szintnek A vállalatok közel felének 

pénzügyi helyzete megrendült. 

A gazdaság reálnövekedése 1973-ban még 7,6 százalék volt, 1974-ben viszont a GDP 0,8 

százalékkal csökkent. (1/70. sz. táblázat) E z - a z akkori japán körülmények között drámainak 

nevezhető - visszaesés volt az ára az infláció megfékezésének. 

1/70.sz. táblázat 

Makrogazdasági mutatók: Japán és az OECD-átlag összehasonlítása, 1973-1985 

% 
reál GDP növekedés munkanélküliségi ráta fogyasztói árindex 

Japán OECD Japán OECD Japán OECD 

1973 7,6 6,0 1,3 3,2 11,7 7,8 
1974 -0,8 0,7 1,4 3,5 24,5 13,4 
1975 2,9 -0,1 1,9 5,1 11,8 11,3 
1976 4,2 4,6 2,0 5,2 9,3 8,6 
1977 4,8 3,8 2,0 5,2 8,1 8,9 
1978 5,0 4,3 2,2 5,1 3,8 8,6 
1979 5,6 3,6 2,1 5,2 3,6 10,1 
1980 3,5 1,3 2,0 5,9 7,5 12,7 
1981 3,4 1,7 2,2 6,7 4,5 10,6 
1982 3,4 -0,1 2,3 8,0 2,7 9,2 
1983 2,8 2,6 2,7 8,6 2,0 8,6 
1984 4,3 4,6 2,7 8,1 2,5 7,6 
1985 5,2 3,4 2,6 8,0 2,2 6,8 

Forrás: Argy, V. - Stein, L. [1997]: The Japanese Economy 
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Élénkülés, alkalmazkodás, struktúraváltás 

A restrikciós pénzügypolitika 1975 márciusáig volt érvényben. Az árak stabilizálódtak a 

mérsékelt bérkiáramlás és a yen erősödése miatt. Miután az áremelkedéseket sikerült tartósan 

visszaszorítani, a gazdaságpolitika irányítói növekedésélénkítésbe kezdtek. 

A fiskális politika expanzívvá vált, a kiadások jóval meghaladták a bevételeket. A megnövekedett 

deficitnek egyszerre volt oka a gazdaságélénkítő kiadások jelentős növelése és az, hogy a 

küszöbön álló választások miatt a kormányon lévő LDP és az ellenzéki pártok is adócsökkentést 

ígértek. A költségvetés hiánya 1975-ben a GDP 2,8 százaléka volt, 1978-ban pedig annak már 

5,5 százalékára emelkedett. A japán büdzsé így az 1974-es „kis hitelezőből" 1978-ra „nagy 

adóssá" változott. Ez pedig, mint a későbbiekben látni fogjuk, fontos szerepet játszott abban, 

hogy a japán pénzügyi rendszer deregulációja elkezdődjék. 

A hetvenes évek közepére új makroökonómiai helyzet alakult ki Japánban. A növekedés korlátját 

már nem a devizatartalékok csökkenése vagy az aggregált kereslet elégtelensége jelentette, 

hanem az aggregált kínálati potenciál, ami pedig a beruházási aktivitás jelentős visszaesésével 

függött össze. 

A beruházások növekedésének lassulása természetes következmény volt és jórészt 

megmagyarázható az első olajválság után világszerte kialakult pesszimista üzleti hangulattal. A 

keresleti előrejelzések nem indokolták a kapacitásbővítést - éppen ellenkezőleg, a problémát a 

kapacitás-kihasználatlanság, a felhalmozott készletek, és azok költségvonzata jelentette. A 

vállalatok nagy része inkább a költségeket csökkentő struktúra-átalakítással foglalkozott, ami 

ugyan igényelte a gép- és technológia-beruházásokat, de távolról sem olyan volumenben, mint az, 

az 1973 előtti két évtizedre jellemző volt. Ráadásul a recesszióban, de még az utána következő 

időszakban is a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalatokat korábbi bankkölcsöneik után 

komoly kamatterhek nyomasztották. Nakamura (1994) szerint 1976-77-ben a vállalatok nagy 

többsége nem hogy új források szerzésén gondolkodott volna (ami a japán pénzügyi rendszer 

akkori sajátosságainak megfelelően banki hitelfelvételre korlátozódott volna), hanem korábbi 

adósságainak leépítésére törekedett. A magánszektor hiteligénye 1974 és 1978 között a GNP 14 

százalékról 2.8 százalékra esett vissza. 
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A fogyasztás és az export növekedése azonban lehetővé tette, hogy a beruházások visszafogott 

növekedése mellett a reál GDP 1975-ben 2,9 százalékkal, 1976-ban pedig már 4,2 százalékkal 

növekedjen. 

Az olajválságot követő első néhány év tehát abban hozott változást az elmúlt évtizedekhez 

képest, hogy a növekedés motorját nem a beruházások jelentették. 1978-ig - majd 1980-tól újra -

a gazdaság húzóerejévé az export vált. 

A lecsökkent beruházási aktivitástól függetlenül alakultak a háztartások megtakarításai, amelyek 

GNP-hez viszonyított aránya hetvenes években sem változott lényegesen. Ezek a megtakarítások 

továbbra is magas szinten maradtak, sőt érdekes módon, az 1974-75-ös recesszióban még 

emelkedtek is. Ehhez makroszinten hozzáadódtak még az emelkedő vállalati megtakarítások is. 

Ilyen esetekben a többlet-megtakarításokat vagy a költségvetési hiány nyeli el, vagy az a nettó 

exportban csapódik le. Az előbbi makroökonómiai egyenlőség 70-es éveket írja le jól, az utóbbi 

összefüggés pedig, mint majd látni fogjuk, a nyolcvanas évekre válik jellemzővé. 

A hetvenes évek második felének következő fontos jellemzője a nagyszabású szerkezeti 

átalakulás volt, mint ágazati szinten, mint a vállalati termék-kibocsátásban. A szerkezetváltás 

Japánban gyorsabban és látványosabb eredményeket produkált, mint a legtöbb OECD országban. 

Ezért mondható el gazdaságtörténeti visszatekintésben, hogy Japánnak az olajválság sokkja után 

ismét sikerült a szükségből erényt kovácsolni, az „átkot" „áldásra" váltania: a megváltozott 

cserearányokhoz és keresleti viszonyokhoz rendkívül gyorsan alkalmazkodott a kínálati oldal és 

így a külgazdasági megrázkódtatások egy a korábbinál erösebb, versenyképesebb gazdaság 

kialakulását segítették elő. Ennek az alkalmazkodásnak a terméke többek között az elektronika 

és az igen kompetitív autógyártás, valamint és mindazok az árucikkek, amelyek exportja 

megalapozta azt, hogy Japán az 1980-as években világgazdasági nagyhatalommá váljon. 

A vállalati alkalmazkodást tehát egyrészt a nyersanyagár-robbanás, másrészt pedig a felére 

csökkent ütemű új növekedési pályára való áttérés kényszerítette ki. Ehhez járult hozzá még két 

fontos további tényező: 

1. a kelet-ázsiai országok részéről jelentkező éles verseny 

2. a környezetszennyezés korábban már tárgyalt súlyos problémái 
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A hetvenes évekre „felnőttek" ugyanis az ázsiai újonnan iparosodott országok - itt most 

elsősorban Dél-Koreáról és Tajvanról beszélünk - mely országok több tekintetben is Japánhoz 

hasonló felzárkózási stratégiát folytattak és olcsó munkaerejük révén éppen azon termékek 

előállításában tettek szert komparatív előnyökre, amelyek a japán kivitelben is nagy súllyal 

szerepeltek (acél, hajó, textil). A környezetvédelem pedig az új, környezetkímélő technológiák 

bevezetése mellett szükségessé tette a nehézipar részarányának csökkentését - illetve, az ebbe az 

ágazatba tartozó vállalatok áttelepülését az ázsiai régió elmaradottabb országaiba. A japán 

vállalatok nemzetközi színre lépése tehát első menetben döntő részt a hazai környezet 

védelmével kapcsolatos megfontolásokhoz köthető. 

A 2/70. sz. táblázat megmutatja, hogy a japán gazdaság ágazati szerkezete miként változott meg a 

hetvenes évek folyamán. 

2/70. sz. táblázat 

A japán gazdaság makroszerkezetének változása 1970-1983 (%) 

részesedés a részesedés a teljes a 
folyóáras GDP-ből foglalkoztatottságból termelékenység 

1970 1983 1970 1983 

éves átlagos 
növekedése 
1983/1970 

Mezőgazdaság és bányászat 5.9 3.2 19.6 11.5 3.6 

Feldolgozóipar 34.7 29.2 26.7 24.4 6.9 
ezen belül: 
"High-tech" iparaiágazatok 4.3 4.7 3.3 3.6 15.7 
nehézipar 8.5 5.7 2.4 2.0 6.4 
munkaerő igényes alágazatok 5.6 4.5 5.5 4.4 5.0 

Építőipar 7.5 7.6 8.1 9.5 -0.3 

Szolgáltatások 42.1 46.4 37.4 45.1 2.5 

Állami szektor 6.1 8.3 5.8 6.5 1.8 

Forrás: OECD Eonomic Surveys, 1985 
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A gazdaság első szektorának részesedése a hosszú távú folyamatokkal összhangban, tovább 

csökkent. Változatlan árakon számolva (a 2/70. sz. táblázat adatai folyóárasak!) a feldolgozóipar 

produkálta a leggyorsabb növekedést - ez megkülönböztette Japánt a többi OECD országban 

ugyanebben az időben végbemenő makroszerkezeti átalakulástól. Ehhez még hozzá kell tegyük 

azt, hogy a 70-es évek elején a többi fejlett tőkés országhoz képest a japán ipari termelésben 

nagyobb hányadot képviseltek az erősen energiaigényes ágazatok - az olcsó kőolajra épített 

iparosítás sikerágazatai (acélgyártás, vegyipar). 

A feldolgozóiparon belül a fejlett technikát hordozó ágazatok (elsősorban az elektronika) 

növekedtek dinamikusabban. A hagyományos, munkaerő- és nyersanyag-intenzív ágazatok 

részesedése és az átlagosnál nagyobb energiaigényességgel jellemezhető alágázatok (vegyipar, 

fémfeldolgozás, cellulóz és papíripar) részesedése csökkent. Egyes iparágaknak sikerült 

lényegesen lejjebb szorítani a fajlagos kőolaj-felhasználásukat: a vas- és acélgyártásnak például 

29 százalékkal, a vegyiparnak 23 százalékkal. A pálma az energia-felhasználás hatékonyságának 

a növelésében a gépkocsigyártásé volt: a fajlagos mutató itt több mint egyharmadával csökkent. 

A termelékenység a feldolgozóipar valamennyi ágazatában emelkedett - a feldolgozóipar 

egészének termelékenysége 1970 és 1983 között éves átlagban 6,9 százalékkal nőtt - ám ugyanez 

az adat a"high-tech" iparágakban 15,7 százalék volt. Ezekben az iparágakban dolgozók létszáma 

is emelkedett - szemben a feldolgozóipar egészével. A munkaerő áramlásának legjellegzetesebb 

iránya azonban az alacsonyabb termelékenységű szolgáltatási ágak voltak. 1983-ban már a 

foglalkoztatottak 45,1 százaléka dolgozott a tercier szektorban (ezen belül 50 százalék körülire 

volt tehető a szolgáltatások átlagánál is alacsonyabb hatékonyságú kereskedelemben 

alkalmazottak aránya.) 

A foglalkoztatáspolitika 

Az első olajválságot követő alkalmazkodás egyik legfontosabb területe a munkaerő-gazdálkodás 

volt. A siker a fokmérője itt is a nemzetközi összehasonlítás volt: a stagflációval küszködő többi 

OECD országhoz képest Japánban - ahol ugyan a hetvenes években a gazdaság növekedési üteme 

az előző időszakhoz képest a felére csökkent - a munkanélküliség csak kis mértékben emelkedett. 
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A belpolitikai stabilitást tehát a foglalkoztatási problémák még az alkalmazkodás kritikus 

időszakaiban sem veszélyeztették. 

Az olaj- és nyersanyagár-robbanás és a recesszió együttes következménye volt, hogy a japán 

vállalatok jelentős hányada veszteségessé vált, más részüknél pedig drasztikusan csökkentek a 

profitok. A megváltozott körülményekhez szerkezetváltással, radikális költségcsökkentéssel, 

„racionalizálással" kellett alkalmazkodni. A vállalatokkal szembeni társadalmi elvárásoknak 

megfelelően úgy kellett a bérköltségeket csökkenteni, hogy eközben a munkanélküliség ne 

emelkedjék számottevően. 

Bizonyos mértékű létszámleépítés elkerülhetetlen volt. A hagyományoknak megfelelően azonban 

elsősorban a munkaerőpiac azon szegmenseiből - a részmunkaidősökből és a marginális csoport 

tagjaiból- bocsátottak el dolgozókat, mely szegmensekből az utcára kerülők nem a 

munkanélküliek számát növelték, hanem az inaktivitásba húzódtak vissza.20 Ez nagyobb részt a 

mindig is hátrányos helyzetben lévő női munkaerőt érintette. A munkanélküliség növekedése 

ellen hatott az is, hogy - mint ahogy arról már szó esett - a 70-es évek második felében lezajló 

strukturális változások egyik jellemzője a szolgáltatások részarányának emelkedése volt és ennek 

az ágazatnak a munkaerőigénye folyamatosan emelkedett. 

Az elbocsátások minimalizálásához szükség volt a vállalaton belüli munkásérdek-képviseletek 

nagyfokú kooperációjára. A szakszervezetek 1975-től elfogadták azt, hogy a reálbérek 

növekedése éppen csak meghaladja a fogyasztói árindexet és a reálbérek kevésbé gyorsan 

emelkedjenek, mint a termelékenységnövekedés. Ezért cserébe a munkások - mindenekelőtt a 

centrális munkacsoportba tartozók - számíthattak arra, hogy a vállalatvezetés erőfeszítéseket 

tesz, hogy elbocsátás helyett, vállalaton belüli áthelyezéssel, túlóra-csökkentéssel, korai 

nyugdíjaztatással, stb. oldják meg a feleslegessé vált munkaerő problémáját. 

Az olajválságot követő gazdasági visszaesés során a kormányzat is aktivizálta magát a 

munkahelyek védelmében. A foglalkoztatáspolitikában a fordulópontot az 1974-es „munkahely-

biztonsági" törvény jelentette, amely lehetőséget teremtett arra, hogy az állami szervek 

különböző címeken bérekhez kötődő támogatást nyújtsanak, hogy a nagyobb arányú munkahely-

felszámolásokat megelőzzék. Bevezették a bejelentési kötelezettséget is arra az esetre, ha egy 

munkaadó nagyobb mértékű létszám-leépítésre készült. 

A foglalkoztatás tipológiájáról Id. részletesebben: Fazekas-Ozsvald (2000) 
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Más szerzővel egyetértésben Fukuyama (1997) is felhívja a figyelmet arra, hogy a munkahely 

biztonságának összehangolása a hatékonysággal a japán gazdasági intézményrendszer egyik 

legfontosabb megkülönböztető vonása, és hogy ez az intézmény jól tükrözi azt, hogy milyen 

ereje és szerepe van a kölcsönös kötelezettségeknek a japán társadalom életében. Az pedig, 

hogy a vállaltvezetés időnként még nyereségáldozatokat is hozott a munkahelyek fenntartásának 

érdekében, bizonyíték egy másik olyan jellegzetességére, ami a japán modellt az angolszász 

típusú gazdaságoktól megkülönbözteti. Nevezetesen, hogy a menedzsment számára a vállalaton 

belüli harmónia fontosabb, mint a tulajdonosok rövidtávú profitérdekei. Az pedig, hogy ez a 

preferencia érvényesülni tudjon, a vállalatfinanszírozás oldaláról is támogatást kellett kapjon. A 

japán pénzügyi rendszert korábban is, és a hetvenes években is a bankok dominálták, a 

tőkepiacoknak viszonylag szerény szerep jutott. A bankok és a nagyvállalatok viszonyában pedig 

ugyancsak meghatározó érték volt a stabilitásra és a hosszú távú együttműködésre való törekvés -

akár a hatékonysági szempontokat is háttérbe szorítva. 

A pénzügyi dereguláció kezdetei 

Az ötvenes-hatvanas évek leírásakor bemutattuk azt, hogy a pénzügyeket a japán 

gazdaságirányítás milyen erőteljesen vonta adminisztratív irányítás alá és miképpen rendelte azt a 

gyors növekedés és az iparpolitika céljainak szolgálatába, A pénzügyi szektor szegmentált volt, a 

pénzintézeti portfoliók korlátozottak voltak, a kamatlábak alakulása nem a piac keresleti és 

kínálati viszonyaitól függött és a hitelallokációról is jórészt a minisztériumok döntöttek. Ez a 

pénzügyi modell az utolérés gazdaságpolitikai céljának megfelelt, a felzárkózás fázisában nem 

korlátozta, hanem segítette a reálgazdasági folyamatokat Ráadásul, a verseny korlátozása a 

pénzügyi szektorban - piacgazdasági viszonyok között - nem csak Japánra volt jellemző az 

ötvenes-hatvanas években, hanem eltérő mértékben ugyan, de valamennyi OECD országra. (A 

liberalizáció legkorábban az USA-ban, a hatvanas évek közepe táján kezdődött). 

A hetvenes évekre azonban olyan mértékben megváltozott a külső és a belső gazdasági 

környezet, hogy az előbbiekben vázolt merev pénzügyi rendszer túlhaladottá, az alkalmazkodást 

gátló tényezővé vált. 
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A változások egyik kiindulópontja a megnövekedett költségvetési hiány volt. A néhány év alatt 

felduzzadt deficit úgy jött létre, hogy a megnövekedett kormányzati kiadásokat (emlékezzünk a 

Tanaka terv regionális fejlesztési és jóléti fejezeteire), a növekedési ütem visszaesése miatt csak 

lassan emelkedő adóbevételek kisérték A hiányt csak tovább növelte, hogy 1975-től a kormány a 

költségvetési kiadások további emelésével igyekezett a recesszióból kilendíteni a gazdaságot. 

A költségvetési hiányt finanszírozni kellett, ezért a pénzintézetekre „rázúdították" a kormányzati 

adósságot képviselő állampapírokat. Az érintett bankok és pénzintézetek azonban növekvő 

ellenállást mutattak az ellen, hogy rájuk kényszerítsék az alacsony hozamú állampapírok tartását. 

Ennek az ellenállásnak a hatására tett a Pénzügyminisztérium engedményt, azaz az államadósság 

menedzselését „piacibb" alapokra helyezte. A középlejáratú kötvényeket aukción értékesítettek, 

az állampapír-kereskedés korábbi kötöttségeit feloldották és aktivizálódhatott az állampapírok 

másodlagos piaca. (Ez utóbbi deregulációs folyamat eredményeképpen 1982-re már a lakosság is 

vásárolhatott a kormányzati értékpapírokból.) Lazítottak a kereskedelmi bankok és a 

befektetéssel foglalkozó pénzintézetek tevékenységi körének korábbi elhatárolásán is. A 

deregulációs lépések aztán logikusan eljutottak a kamatlábak fokozatos felszabadításához is. 

A pénzügyi rendszer evolúciójára ható másik tényezőt a vállalat-finanszírozás megváltozott 

körülményeiből vezetjük le. Mint ahogy arról már többször szó esett, a hetvenes évek közepéig a 

vállalatfinanszírozás nagyrészt bankhitelekből valósult meg. A lelassult növekedés feltételei 

mellett azonban a vállalatok beruházási kedve és ennek megfelelően hitelszükséglete lényegesen 

lecsökkent A tartósan 10 százalék körüli növekedésről a tartósan 3-5 százalékos növekedésre 

való átállás alaposan megváltoztatta a hitelkeresleti és -kínálati viszonyokat. Ennek egyik 

következménye az volt, hogy a bankok és a vállalatok közötti korábbi szoros függőség lazult és 

ez utóbbiak növekvő érdeklődést kezdtek mutatni a tőkepiacok iránt. A vállalatok azért is 

igényelték a pénzügyi rendszer deregulációját, mert a pénzügyi eszközök választékának bővülése 

új profitforrások lehetőségét nyitotta meg számukra. 

A bankokat érzékenyen érintette a vállalati hitelkereslet megcsappanása és ezért alapvető érdekük 

fűződött ahhoz, hogy portfolióikat diverzifikálják. A pénzügyi rendszer reformjában a bankok 

tehát ebből a szempontból is érdekeltek voltak. A bankok továbbra is domináns szereplői 

maradtak a pénzügyi szektornak, befolyásuk azonban jelentősen csökkent az ötvenes-hatvanas 

évek gyakorlatához képest. 
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A háztartások magas megtakarítási hányada a lelassult növekedés közepette is jellemző maradt a 

japán gazdaságra. A lakosság joggal elvárhatta volna, hogy a dereguláció következtében létrejött 

verseny a megtakarítások hozamának növekedésében is tükröződjön (azzal együtt, hogy a 

kockázatot nem szívesen vállaltak, azaz betéteik elhelyezésénél továbbra is a biztonságot 

tartották a legfontosabb szempontnak.). Ily módon tehát a lakosság érdeke is egy liberalizáltabb 

pénzügyi rendszer lett volna, ám a lakossági-fogyasztói oldal érdeke nem sokat nyomott a 

latban, amikor a Pénzügyminisztérium meghozta deregulációs döntéseit. Ami számított, az a 

bankok és a nagyvállalatok oldaláról érkező változtatási igény, kiegészülve a korábban már 

tárgyalt viselkedés- és intézményformáló erővel, a „gaiatsu"-val. A külső nyomás egyike, 

mindenekelőtt az Egyesült Államok részéről, arra irányult, hogy Japán legalább részlegesen 

liberalizálja pénzügyeit. 

Ez utóbbi is hozzájárult ahhoz, hogy 1979 végén alapjaiban módosították a Deviza- és 

Külkereskedelmi törvényt. Ettől kezdve a külfölddel folyatott pénzügyi tranzakciók elvben 

liberalizálttá váltak. A gyakorlatban sok kötöttség érvényben maradt ezután is, de az 

mindenképpen nagy előrelépésnek tekinthető, hogy a japán cégek előtt megnyílt a lehetőség arra, 

hogy külföldi forrásokhoz jussanak. 

A fenti folyamatok eredményeképpen a nyolcvanas évek elejére sok japán cég „globalizálódott", 

azaz a japán multinacionális vállalatok világgazdaság tényezőivé váltak. Ezek a vállalatok már 

nem voltak rászorulva a hazai beruházási forrásokra, nem igényelték az iparpolitika 

paternal izmusát, sőt a japán bürokratikus rendszer kötöttségeitől inkább szabadulni igyekeztek. A 

multinacionális cégek Japánból való „kivonulásának" lehetősége egy újabb jelzés volt a 

kormányzat számára, hogy a vállalati önállóságnak, a piaci reformoknak nagyobb teret engedjen. 

Konklúziónk a következő: Japán a hetvenes években észrevehetően eltávolodott a bürokratikus 

koordinációtól a piacosítás irányába. Ez azonban alapvetően a tartósan lelassult gazdasági 

növekedéshez való alkalmazkodás „spontán" eredménye, a pragmatizmusra való hajlandóság 

újabb bizonyítéka volt, azaz nem beszélhetünk gazdaságfilozófiai paradigmaváltásról, sem az 

állami szerepvállalás, sem a nyitottságra vonatkozó nézetekben. 



90 

Külkereskedelem 

A külső eredetű sokkok és az új növekedési pályára való áttérés következményeképpen a 

hetvenes években alaposan megváltozott a külkereskedelem szerkezete és a gazdaságban betöltött 

szerepe is. 

Az importnak és az exportnak a GDP-hez viszonyított arányát vizsgálva kimutatható, hogy a 

behozatali hányad a két olajár-emelkedés hatására átmenetileg megemelkedett, majd újra 

lecsökkent, az exporthányad azonban az 1975-ös megugrás után tartósan a megelőző 

időszakoknál magasabb szinten maradt. A japán gazdaság exportorientációja tehát növekedett, 

importfüggősége viszont csökkent 

Miután a hazai kereslet bővülése a korábbi időszakokhoz képest lelassult, a dinamikusan bővülő 

export - a hetvenes évek átlagában 21 százalékkal nőtt a kivitel - növekedéshez való 

hozzájárulása emelkedett. Az importnál gyorsabb ütemben növekvő exporttal Japán kompenzálni 

tudta a cserearányok számára kedvezőtlen alakulását. 

Ezeket a folyamatokat látványos szerkezeti átalakulás kísérte. (3/70. sz. táblázat). Az 

exportoldalon a legnagyobb változás a félkész-termékek arányának több mint 10 százalékponttal 

való csökkenése és a beruházási javak ugyanennyivel történő emelkedése volt. A félkész-

termékek kivitelén belül a fémek részarányának zsugorodása nagyrészt a acélexport önkéntes 

korlátozásának volt betudható, míg a textil- és vegyipari termékek kivitelének visszaesése azt 

tükrözte, hogy ezen termékek versenyképessége csökkent. A hatvanas évek „sztárjainak", a 

hajógyártásnak és néhány nehézipari ágazatnak a részesedése csökkent a kivitelben, a gépipari 

exporté viszont növekedett. Különösen szembetűnően emelkedett az autóipar aránya: az 

1974-ben regisztrált 9,4 százalék a teljes kivitelben 1979-re már 16,5 százalékra emelkedett 

Hasonló mértékben nőtt az elektronikai gépgyártás exportrészesedése is. E két termékcsoport 

felfutása miatt az exportkoncentráció egyre markánsabb jellegzetessége lett a japán 

kivitelnek. Japán exportspecializáltságának foka az évtized végére már meghaladta a nála jóval 

kisebb európai országokét (pl. Svédországét vagy Hollandiáét) 

Összefoglalva megállapítható, hogy néhány év leforgása alatt a kivitel szerkezete - követve az 

ipari struktúraváltást - a technológia-intenziv, magasabb houÁadott-értékü termékek irányába 

tolódott el. 
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Az olajár-robbanás következtében a folyóárakon számított importban megduplázódott az 

energiahordozók aránya. Ha azonban az árváltozásokat kiszűrve vizsgáljuk a behozatali 

szerkezetet, akkor a feldolgozóipari termékek részarányának emelkedése konstatálható Az 

importon belül a nyersanyag-hányad csökkenése részben a növekedési ütem lelassulását tükrözte, 

de legalább ekkora szerepet játszott az input-ok hatékonyabb felhasználása, továbbá a termelési 

szerkezet változása, a nyersanyag-intenzív szektorok részarányának csökkenése. 

Más megközelítésben elemezve azonban az is kiderül, hogy a feldolgompari import részaránya 

a GNP-ben nem emelkedett a szóban forgó időszak alatt és az egy főre jutó import is messze a 

fejlett ipari országok átlaga alatt maradt 

Az exportoffenzíva és az importfüggőség csökkentésének sikerességét tükrözte a folyó fizetési 

mérleg alakulása is. Ez a mérleg 1974-ben 4,5 milliárd dollár hiányt mutatott, 1977-ben viszont a 

többlet már 11 milliárd dollár közelében járt. 

Az előre nem láthatóan megváltozott külső és belső körülményekhez való alkalmazkodás 

következményeként Japán a hetvenes években export-nagyhatalommá vált. A piachódítások és a 

gyorsan növekvő japán kiviteli többlet azonban a fő kereskedelmi partnerekkel erősödő és 

állandósulni látszó súrlódásokhoz vezetett. Japánnak tudomásul kellett vennie, hogy 

exportexpanzióját egyre kevésbé nézik jó szemmel a világban, és hogy számolnia kell a 

protekcionista, ellenlépésekkel. A feszültségek átmeneti enyhítését jelentette az önkéntes 

exportkorlátozás intézménye, ami szinte valamennyi fontos japán exporttermékre (az acéltól és 

a golyóscsapágyaktól kezdve a TV-készülékekig és személygépkocsikig) kiterjedt az USA-val és 

számos nyugat-európai országgal folytatott kereskedelemben. 

A hetvenes évek további jellemzője volt az árfolyamok nagyfokú ingadozása. Miután a nagyobb 

előrelépésre a tőkemozgások liberalizálásában csak 1980-ban került sor, a hetvenes években az 

árfolyamváltozás szinte kizárólag a folyó fizetési mérleg pozíciójának függvénye volt. 

1977 januárja és októbere között a japán gazdaság növekedése átmenetileg ismét megtorpant, 

azért, mert a megnövekedett külkereskedelmi mérleg-többlet miatt jócskán felértékelődött yen 

lehűtötte a jövőbeni exportdinamikával kapcsolatos várakozásokat. A fiskális politika 

ellensúlyozni próbálta a növekedés lassulását, különösen azután, hogy 1977 vége felé erőteljes 

külső nyomás nehezedett Japánra, hogy lokomotívként segítsen a gyengélkedő világgazdaságon. 

Az erős yen ellenére a külkereskedelmi mérleg-többlet 1978-ban 20,5 milliárd dollárt ért el. A 

növekvő szufficit problémáját a második olajválság „oldotta meg" - igaz, csak átmeneti időre. 
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3/70. sz. táblázat 

Az export- és importszerkezet változása 1971 és 1981 között 

% 
Export Import 

1971 1981 1971 1981 
Energiahordozók 0,3 0,4 24,1 50,6 
Nyersanyagok 1,7 0,9 29,0 12,4 
Élelmiszerek 2,8 1,1 14,8 11,1 
Feldolgozóipari termékek 93,7 96,8 28,5 22,1 

Félkész termékek 35,0 24,5 13,4 11,7 
Beruházási javak 31,1 42,7 11,7 6,8 
Fogyasztási cikkek 27,6 29,6 3,4 3,6 
Egyéb 1,5 0,8 3,6 3,8 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: OECD Economic Surveys, 1982 

A második olajválság 

1979-ben az iráni-iraki háborút követően az OPEC ismét akcióba lépett. A kőolaj ára ezúttal 

közel háromszorosára, a hordónkénti ára 1978 év végétől 1980 decemberéig 13,7 dollárról 34,8 

dollárra emelkedett. Ez a sokk azonban a japán gazdaságot alig viselte meg, noha az áremelkedés 

nagyobb volt, mint az első válság idején. 

Az infláció „nem gyűrűzött be", 1979-1980-ban a fogyasztói árak mindössze 8 százalékkal 

emelkedtek, aminek következtében a lakosság körében nyoma sem volt az 1973-as hasonló 

pániknak. Az árstabilitás is előbb - két éven belül (szemben a korábbi néggyel) - állt helyre. A 

GNP növekedési üteme ugyan lassult - az 1979-es 5,5 százalékról 3.8 százalékra a rákövetkező 

évben, de ez sem tekinthető drámai fordulatnak, különösen ha azt ismét csak az első olajválságot 

követő visszaeséssel hasonlítjuk össze. 

Több tényező magyarázza, hogy a japán gazdaság ilyen simán jutott túl a második olajválságon. 

Először is, a két olajsokk az üzleti ciklus más-más időpontjában érte Japánt. Mint emlékezetes, az 
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első árrobbanás a japán gazdaságot igencsak túlfűtött állapotban „találta el". Ezzel szemben 

1978-ban a gazdaság a konjunktúraciklus leszálló ágában volt, és az árfolyam alakulása, a 

dollárral szemben éppen erősen felértékelődött yen is inkább hűtötte a gazdaságot. Minderre 

reagálva, a kormányzat anti-ciklikus élénkítésbe kezdett: az 1978-as pénzügyi évben a 

költségvetésből finanszírozott beruházási programok szélesítésével kívánták ellensúlyozni a 

magánszektor lanyhuló üzleti kedvét. 

Az olajárrobbanás hatására azonban a gazdaságpolitika rendkívül rugalmasan és gyorsan váltott: 

az első számú feladattá az infláció kivédését avanzsálta. A központi bank felemelte a 

kamatlábakat, a Pénzügyminisztérium pedig megkurtította a költségvetési kiadásokat. 

Összehasonlításul ismét idézzük az 1971-74-es évek vágtató inflációját, amit akkor a központi 

bank nem tudott megakadályozni. A hetvenes évek második felétől azonban - tanulva a súlyos 

következményekkel járó hibákból - a központi bank igen szakszerű monetáris politikát folytatott. 

Önállósága valamelyest megnövekedett és ez lehetőséget adott arra, hogy legfőbb feladatát, a 

belföldi árstabilitás védelmét következetesen hajtsa végre. A rugalmas árfolyamrendszerre való 

áttérés nagyobb manőverezési lehetőséget adott arra, hogy a belső és a külső gazdaságpolitikai 

célok között ne éleződjék a konfliktus. 

A második olajválságra válaszul adott monetáris lépések nemzetközi elismerést hoztak a japán 

központi banknak és a szakértők a korabeli japán monetáris politikát gyakran állították mintául 

más országok elé. (Cargill et al., 1998) 

A szakszervezetek visszafogott bérkövetelései szintén hozzájárultak ahhoz, hogy Japán 

könnyedén jutott túl a második olajválságon. E mögött az állt, hogy a szakszervezetek 

átrendezték prioritásaikat és megváltoztatták magatartásukat. Bár az első olajválság utáni 

munkanélküliség-növekedés a fejlett nyugati országokhoz csekély volt, mégis érzékenyen 

érintette a japán társadalmat, ahol a teljes foglalkoztatottság fenntartására az ötvenes évek óta 

különösen nagy hangsúlyt fektettek. Az olajválság következményeinek hatására a 

szakszervezetek a béremelési követeléseket, mint első számú célt hátrébb sorolták és a helyére a 

munkahelyek biztonsága került. így az 1980-as bértárgyalások során a munkások képviselői 

megelégedtek a 6,7 százalékos nominálbér-növekedéssel. Ez reálértékben 1,2 százalékos 

csökkenési eredményezett az előző évhez képest. A második olajválság alatt tehát az árak és 

bérek emelkedését sokkal jobban kordában lehetett tartani. Az előző olajválsággal ellentétben, 

csak a nyersanyagok árai emelkedtek erőteljesen, a fogyasztási cikkek, és különösen a beruházási 
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eszközök árai alig. A bérek szerény emelkedése a vállalati költségekre jótékonyan hatott, a 

termelékenység pedig gyorsan emelkedett. Ebből következik az is, hogy míg az eisö olajválság 

terheinek viselése a töketulajdonosokat és a menedzsmentet sújtotta, a második olajválság 

nagyobb részi a munkavállalókat 

1980 nyarától már sor kerülhetett a monetáris politika lazítására: csökkentették a kamatlábat és a 

kötelezően előírt tartalékokat, továbbá enyhült a bankok hitelezési tevékenységének 

adminisztratív korlátozása is. A gazdaságot fiskális eszközökkel is stimuláltak, de ezzel csínján 

bántak, mert a költségvetési hiány csökkentése egyre sürgetőbb feladattá vált. 

A hetvenes évek kritikai értékelése 

A japán gazdaságtörténet hetvenes évekbeli fejezetét a szakirodalom hosszú időn keresztül 

egyértelműen pozitívan értékelte. Visszatérő motívum volt, hogy Japán esetében két „csodáról" 

kell beszélni: az egyik „csodának" a hatvanas évek kétszámjegyű növekedését, a felzárkózás 

sebességét, a másiknak pedig az olajválságot követő rendkívül rugalmas alkalmazkodást és 

strukturális megújulást tartották. Az egymást követő sikerek hatására szaporodtak el azok a 

nézetek, amelyek a japán kapitalizmus erényeit helyezték szembe a hatvanas évek vége óta a 

válságjeleit mutató amerikai modell gyengeségeivel. Gyakran hivatkozott példa erre Ezra Vogel 

1980-ban megjelent „Japan as Number One" c. műve. 

A japán „harmadik-utasság", mint hatékony és a fejlődő országok számára különösen ajánlott 

modell dicsőítése a nyolcvanas években is folytatódott, nem utolsósorban azért, mert a japán 

gazdaságfejlesztési stratégia és módszerek számos elemét alkalmazó kelet- és délkelet-ázsiai 

Országok látványos felemelkedése ekkor következett be. 

A kilencvenes években azonban Japán először pénzügyi, majd deflációs válságba került. Ez a már 

egy évtizede tartó „lefelé menet" - ami, elhúzódása miatt, legalább annyira meglepő, mint annak 

idején a „csoda" volt - a japanológusok egy részét a múlt újragondolására késztette. Ebben az 

átértékelésben széles körben ismertté váltak például Katz (1998) nézetei. A szerző - aki erősen 

támaszkodik Tilton21, Vestal (1993) és Yamamura22 kutatásaira - bebizonyította, hogy a japán 

21 Tilton, M.(1996): Restrained Trade: Cartels in Japan's Basic Material Industries. 
22 Yamamura,K. (1982): Success that Soured: Administrative Cartels in Japan. 
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gazdaság jelenlegi súlyos strukturális bajainak gyökerei éppen a hetvenes években, az első 

olajválságot követő kritikus szakaszban keresendők. Katz kimutatta, hogy a termelők preferálása 

a fogyasztók rovására, a MITI-féíe iparpolitika, az állami támogatással létesített és fenntartott 

kartellek, a merkantilista kereskedelempolitika hosszú távon káros stratégiának bizonyult. Egyre 

több közgazdász és gazdaságtörténész ért egyet azzal, hogy az a gazdaságpolitika és azok az 

intézmények, amelyek a japán gazdaság fejlettségének egy alacsonyabb szintjén kiválóan 

szolgálták a gyorsított modernizáció és felzárkózás célját, egy magasabb fejlettségi szinten és 

egy globalizálódó világban már a továbbfejlődés és megújulás kerékkötőjévé váltak. 

Katznak és másoknak is az tehát a véleménye, hogy már a hetvenes években változtatni kellett 

volna a fogyasztás-felhalmozás arányon, radikálisabb reformokkal a piaci versenynek nagyobb 

teret kellett volna engedni és a gazdaság nyitottságát importoldalon is növelni kellett volna. 

Más szerzők, így Price (2000) és Sheridan (1998) is a hetvenes éveknél találja a jelen 

problémáinak gyökerét. Price szerint a bajok akkor kezdődtek, amikor 25 éve, az első olajválság 

után a japán szakszervezetek „behódoltak" a munkaadóknak, elfogadva azt, hogy a reálbérek 

jóval lassabban emelkedjenek a termelékenységnél. (1/70. sz. ábra) Ez ugyan jelentősen 

hozzájárult az export versenyképességének növeléséhez, utólag azonban látható, hogy a japán 

gazdasági stratégiában már ekkor nagyobb szerephez kellett volna jutnia a belső 

fogyasztásnak. 

Sheridan szerint is (1998. p.27) a hetvenes években a gazdasági fellendülés sikeressége háttérbe 

szorította az esedékes és már megkezdett reformfolyamatokat. A szerző különösen a munkaügyek 

vonatkozásában tartja károsnak azt, hogy a gazdaságirányítás „visszatért a korábban jól bevált 

módszerekhez ". A szerző itt arra céloz, hogy a hatvanas évekhez képest a munkaidő hosszabb lett, a 

béreket befagyasztották vagy csökkentették. A munkásokat pedig ismét úgy serkentették a 

vállalatvezetéssel való kooperációra, hogy a „külső veszéllyel szembeni összefogás" 

szükségességére apelláltak. 

A hetvenes évek külső megrázkódtatásaira adott válaszokból tehát levonható az a következtetés is, 

hogy míg egyes területeken spontán módon a piac irányába mozdult el a gazdaság, más 

területeken erősödött az állami beavatkozás és különösen a munkaügyek területén abbamaradtak 

a hatvanas évek reformjai. E fejlemények magyarázata egyrészt a teljes foglalkoztatás fenntartására 

vonatkozó társadalmi konszenzusban, másrészt pedig a hatalomőrző kormánypárt bázisát adó 
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termelői csoportok (mezőgazdaság, építőipar, belkereskedelem) érdekérvényesítő erejének 

növekedésében keresendő. 

1/70. sz„ ábra 

A munkatermelékenység és a reálkereset alakulása a feldolgozóiparban 
1955- 1995 (1955 = 100%) 

Forrás: JPC: Practical Handbook of Productivity and Labour Statistics. '98 - 99' 
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A folyó fizetési mérleg-többlet növekedésének következményei 

Bevezetés 

Ebben a fejezetében „a japán tündöklés" utolsó felvonását tárgyaljuk részletesen. A 

nyolcvanas évtizedben érte el Japán azt az egy évszázada, a Meiji-nyitással kezdődött 

célkitűzését, hogy a világ vezető államai között egyenrangú félként ismerjék el. Az ország 

eljutott a csúcsra: a nyolcvanas évek második felére a világ második legerősebb gazdaságává 

és globális pénzügyi hatalommá vált.2i Ráadásul, az általános vélekedés az volt, hogy Japán 

ezt a pozíciót megőrizve lép át a XXI. századba. Ez utóbbi előrejelzés, ma már tudjuk, téves 

volt: a nyolcvanas évekkel egy egyedi és felfutásának gyorsaságában páratlan fejlődési pálya 

tetőzött be, ami után hosszú hanyatlás következett. 

Az OECD országok közül Japán alkalmazkodott a leggyorsabban és leghatékonyabban a 

második olajválság következményeihez. Az 1979-es olaj sokkot követő szükségszerű 

megtorpanást azonban nem követte azonnali fellendülés, mert az államadósság csökkentését 

célul kitűző kormányzati politika tartózkodott attól, hogy fiskális eszközökkel stimulálja a 

gazdaságot. 

Az államigazgatási reform keretében végrehajtott privatizáció mellett a 80-as évek elején 

jelentős előrelépés történt a pénzügyek deregulációjában és liberalizációjában. Az újra 

konzervatívvá váló fiskális politika azt eredményezte, hogy a hazai költségvetési hiány nem 

szívta fel a hazai megtakarítások és a hazai beruházások közötti különbséget, tehát a 

megtakarítási felesleg a folyó fizetési mérleg gyorsan emelkedő többletében csapódott le. 

Ez a jelenség úgy is interpretálható, (és ez az értelmezés volt a gyakoribb) hogy Japán a 

sikeres exportoffenzívának, az erősen ingadozó, de inkább gyenge, mint erős yen/dollár 

árfolyamnak és a hagyományosan neomerkantilista gazdaságpolitikának a következtében 

rendre többet exportált, mint importált. Az érme másik oldalát figyelmen kívül hagyó, azaz 

csak a nettó japán export alakulását hangsúlyozó USA és bizonyos mértékig az akkori 

Európai Közösség kereskedelmi háborúba kezdett Japánnal és megtorló intézkedések 

bevezetésével is fenyegetőztek. E súrlódások az egész évtizedre jellemzőek voltak. 

23 Illusztrációképpen: 1989-ben a világ összes kihelyezett hitelének 40 százalékát - 1,4 

ezermilliárd USA dollárt - a japán bankok nyújtották. 
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A japán gazdaság folyamatai növekvő mértékben függtek a japán-amerikai viszonytól és a 

mind szorosabbá váló kapcsolat miatt az amerikai belgazdaságnak a nyolcvanas években 

bekövetkezett változásaitól is. Ezek közül két tényező volt meghatározó jelentőségű: az óriási 

mértékű ikerdeficitet produkáló reagan-i gazdaságpolitika és annak részeként az erős 

dollárhoz való ragaszkodás. A magas kamatok ugyanis az USA-ba vonzották a tőkét, köztük a 

japán tőkét is, a japán export felfutását pedig kétségkívül segítette a dollárhoz képest 

alulértékelt yen. E három tényező, a japán fizetési mérleg többlet, az amerikai költségvetési 

deficit és fizetési mérleg hiány szorosan együtt mozgott. 

1985 szeptemberétől aztán radikális fordulat következett be: koordinált intervencióval a yen 

dollárhoz viszonyított értéke rövid idő alatt közel megduplázódott. A japán gazdaságpolitika 

pedig az irányváltás mellett döntött: a hazai kereslet vezérelte növekedési pályára való áttérést 

szorgalmazta. 

A sokkszerű árfolyamváltozás és az új gazdaságpolitika a várakozásokkal ellentétben nem 

oldotta meg az amerikai-japán külkereskedelem kiegyensúlyozatlanságát, de azt elérte, hogy a 

japán fizetési mérleg-többlet GDP-hez viszonyított aránya 1 százalékra csökkenjen. Az erős 

yen és az ahhoz való alkalmazkodás ugyanakkor olyan folyamatokat indított el a japán 

gazdaságban, amelyek következményeivel sem az aktív résztvevők (a japán 

gazdaságirányítás, pénzintézetek és nagyvállalatok), sem az objektív elemzők nem kalkuláltak 

előre. 

Az erős yen által kiváltott első reakciók mini-recessziót eredményezték, amin a japán 

gazdaságirányítás a monetáris politika nagyfokú lazításával segített. Erre ösztönözte Japánt a 

fejlett államok gazdaságpolitikájának „nemzetközi koordinációja" is. Japán dúskált az olcsón 

és bőségesen rendelkezésre álló tőkében, a felhalmozási ráta megközelítette az ötvenes-

hatvanas évek iparosítása alatt elért arányt. A gazdasági növekedés gyorsult, a GDP 

növekedési üteme a potenciális ráta fölé emelkedett. A gazdaság túlfűtöttségét jelző inflációs 

szignál „nem kapcsolt be", illetve a megszokottól eltérően működött: a fogyasztói árak alig 

változtak, a pénzügyi eszközök árai viszont rohamosan emelkedtek. A megtöbbszöröződő 

ingatlan- és részvényárak pedig létrehozták a buborékgazdaságot. A tőkekivitel is évről évre 

nőtt, nagyobb részt portfolió-beruházások formáját öltve, de a japán FDI is virágzott: a 

célországok között a továbbra is első helyen álló USA mögé felsorakoztak a dél-kelet ázsiai 

országok. A reálbérek tovább emelkedtek, azonban a fogyasztók - mindenekelőtt a bérből és 

fizetésből élők nem részesedtek arányosan a gazdagodásból. Az évtizedeken keresztül a 

kiegyenlített jövedelemelosztás erényével is büszkélkedő Japánban a jövedelmi olló is 

szélesebbre nyílt. 
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A monetáris hatóság nem ismerte fel kellő időben az elszabadult részvény- és ingatlanárakban 

rejlő veszélyt. Az ellenlépést jelentő kamatemelésre csak 1989 közepén határozta el magát. 

1990-re már lezuhantak a tőzsdei árak, majd késéssel követte ezt az ingatlanárak hasonló 

meredekségü csökkenése. Ez pedig súlyos csapást jelentett a bankszektornak, ahol hihetetlen 

mértékű rossz kölcsönök halmozódtak fel. A pénzügyi szektor krízisét követte az immár 

tizedik éve tartó stagnálás, illetve 1998-tól a deflációs válság. 

Költségvetési és deregulációs reformok 

Japán a fejlett ipari országok közül a leggyorsabban alkalmazkodott mind az 1973-as, mind az 

1979-es olajválsághoz, illetve az azokat követő új árarányokhoz, keresleti és kínálati 

viszonyokhoz. A 1/70. sz. táblázat tanúsága szerint az OECD országok közül Japánban lassult 

a legkevésbé a GDP növekedése, a munkanélküliségi ráta számottevően nem emelkedett még 

a visszaesés időszakában sem és a hetvenes években a fejlett gazdaságok első számú 

közellensége, az infláció elleni küzdelem is Japánban volt a legsikeresebb. 

Az 1979-es, második olajárrobbanáshoz való alkalmazkodás részeként, az infláció hatékony 

kordában tartásában a monetáris politika szakszerű és megfelelő időben történő lépései mellett 

kitüntetett szerep jutott a munka világa kompromisszum-készségének és az ebből következő 

mérsékelt béremelkedésnek (Vestal, 1993). Erre a kérdésre a hetvenes évek tárgyalása során 

már kitértünk. 1980-ra tartósan túlsúlyra jutott a konfliktusok élezése helyett a „harmóniát" 

hangsúlyozó szakszervezeti jobbszárny és a vállalaton belüli egyeztetésekkel elfogadták azt, 

hogy a nominális béremelés az inflációs ráta és a termelékenységnövekedés alatt maradjon. A 

vállalatvezetés cserébe jórészt garantálni tudta a munkahelyek biztonságát. A külgazdasági 

sokkokra, mint azt korábban is láttuk, nem elbocsátásokkal reagáltak, hanem igen rugalmas 

bérpolitikával és különböző elbocsátás-helyettesítő eljárásokkal. 

A bérek és az alkalmazotti jövedelmek tehát alig emelkedtek a nyolcvanas évek első három 

évében, aminek következtében a növekedés fogyasztási összetevője nemigen stimulálta a 

gazdaságot. Ugyanez mondható el a restriktívvé vált költségvetési politikáról .is. Ez alapvető 

váltást jelentett a hetvenes évek gyakorlatával szemben, amikor is a költségvetés a gazdasági 

visszaesést kezelendő, kifejezetten expanziós jellegűvé vált. Ennek mértékét jelzi, hogy az. 

államadósság a GNP százalékában az 1970-es 3,7 százalékról 1980-ra 8,8 százalékra 

emelkedett. 
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A nyolcvanas évek elejének egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzése az államadósság 

csökkentése volt és ennek legfőbb eszközeként a költségvetési kiadások radikális visszafogása 

kínálkozott. A költségvetési hiány csökkentésének igénye adta meg a lökést a már akkor 

régóta esedékes államigazgatási reformnak, ez pedig - minthogy a bürokrácia hatalmát volt 

hivatott visszaszorítani - kulcskérdése volt annak, hogy mennyire lehet a részben belső, de 

nagyobb mértékben külső nyomásra kibontakozó, papíron már létező deregulációs és 

liberalizációs reformokat érdemben megvalósítani. Ez az első igazán jelentős reformkísérlet 

Japán háború utáni történetében szorosan kötődik Nakaszone Yaszuhiro nevéhez, aki 1982-

1987 között volt Japán miniszterelnöke24 

Nakaszone a gyors növekedési időszak melléktermékének tekintette a felduzzadt 

államapparátust és ezért áramvonalasítani akarta a kormányzást és a kormányzati 

szervezeteket. Az ötvenes-hatvanas években megszilárdult „vasháromszögön" belül akarta az 

erőviszonyokat úgy módosítani, hogy a bürokrácia hatalmának csökkentésével a politikusok 

eddigi csekély befolyását a gazdasági fejlődés irányára és mikéntjére növelni tudja. Minthogy 

azonban e reformtervezeteket magának a közhivatalnoki gárdának kellett kidolgoznia, a 

radikális változtatásoknak nem sok esélye volt. 

Végrehajtották viszont a privatizációs programot. A költségvetési kiadások között ugyanis 

súlyos tételként szerepelt néhány óriás állami vállalat veszteségeinek kiegyenlítése. 

Elsősorban ezért került sor 1984-ben a távközlés, a vasút, a légiközlekedés és a dohányipar 

monopóliumainak privatizációjára. Ezzel együtt, e vállalatok részvényeinek nagyobbik része 

állami tulajdonban maradt. 

A hetvenes évek végétől még tovább erősödött a külföldi nyomás, hogy a japán gazdaság 

működésének szabályai közelítsenek az OECD normáihoz. A fő kereskedelmi partnereket 

24 Yosida és Tanaka után Nakaszone a harmadik miniszterelnök, akit dolgozatunkban név 
szerint is említünk. Ennek oka az, hogy bár a japán politikai kultúra sajátossága, hogy kevés 
nagyformátumú politikust „termel ki", e három miniszterelnököt azonban markáns kivételnek 
tartjuk, akiknek ténykedése ráadásul érdemben változtatott a gazdaság menetén. Nakaszonéról 
még tudnunk kell, hogy a II. világháború utáni politikusként elsőként vállalta nyíltan 
nacionalizmusát, ugyanakkor elődjeinél sokkal jobb viszonyt alakított ki az Egyesült 
Államokkal, személy szerint Reagan elnökkel. A kül- és biztonságpolitikai jó együttműködés 
ellensúlyozta a külkereskedelem kiegyensúlyozatlanságából, a japán termékek inváziójából 
származó feszültségeket. Nakaszone képviselte Japánt az 1983-as Williamsburg-i 
csúcstalálkozón is, mely esemény gazdaságtörténeti szempontjából arról nevezetes, hogy 
Japán e csúcstalálkozón vált deklaráltan a nyugati világ részévé. Ekkor következett be a váltás 
a háború utántól folytatott, Yosida nevével fémjelzett „omnidirekcionális" külpolitikában. 
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mindenekelőtt a japán gazdaság nagyfokú zártsága irritálta, az hogy míg a japán termékek 

elárasztották a világot, addig a Japánba való exportálás nem-vám jellegű akadályai 

leküzdhetetlennek bizonyulnak. A fejlett ipari országok normáitól eltérő japán 

kereskedelempolitikának az eredménye tükröződött a külkereskedelem szerkezetét leíró 

statisztikákban is: Japán a feldolgozóipari termékek exportjára (azon belül is néhány 

alcsoportra) specializálta magát, míg a behozatalban ezeknek a termékeknek a részaránya 

nemzetközi összehasonlításban kirívóan alacsony volt. 

Ugyanebben az időben kezdtek a nyugati üzleti körök azzal is foglalkozni, hogy a japán 

pénzügyekben milyen csekély szerephez jutott a piaci szabályozás, hogy az adminisztratív 

kötöttségek milyen nagymértékben zárták el Japánt a világtól, és hogy a tőke ki- és 

beáramlása milyen szoros állami felügyelet alatt állt. A nyolcvanas években aztán Japán 

nagyot lépett ezen a területen a piac irányába. 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy a tetemes költségvetési hiány megjelenése az 

állampapírok forgalmának növekedéséhez, illetve deregulációjához vezetett, ami viszont 

kikényszerítette a kamatlábak szabadabb mozgását. A deregulációs és a liberalizációs lépések 

megtételére pozitívan hatott a kötött árfolyamrendszerről a rugalmas árfolyamokra való 

áttérés is. 

A pénzügyek piacosításában minőségi ugrást jelentett az új devizatörvény elfogadása 1979 

decemberében. Korábban a japán cégek számára valamennyi külföldi pénzügyi tranzakció 

tilos volt, az egyedi engedélyektől eltekintve. A nyolcvanas évtized ezzel szemben már úgy 

kezdődhetett, hogy a törvény lehetőséget adott a pénzeszközök szabadabb mozgatására. A 

devizatörvény liberalizálást 1981-ben követte az új banktörvény. Ehhez kapcsolódóan a 

legfontosabb változás az volt, hogy míg korábban a kereskedelmi és fejlesztési bankok, az 

értékpapírcégek és más pénzintézetek között szmte teljes volt a specializáltság, 1981 után 

lényegesen megnőtt az átjárhatóság. 1982-től kaptak engedélyt a pénzintézetek az 

állampapírok szabad forgalmazására is. Ugyanettől az évtől kezdve jelenhettek meg külföldi 

cégek a tokiói tőzsdén. 

1984 nyarán a yen-tranzakciók szabályainak módosítása nagy előrelépést jelentett a yen teljes 

konvertibilitásához vezető úton. Ugyanebben az évben deregulálták az un. szamuráj-

kötvények (külföldi adósok yen-alapú kötvényeinek) kibocsátását is. 



102 

A folyó fizetési mérleg-többlet „robbanása" 

A nyolcvanas évek elején Japán az üzleti ciklus leszálló ágában volt. Az újabb fellendülés 

kezdete 1983 közepére tehető. A növekedés 1984-től már gyorsult, mindenekelőtt a külföldi 

kereslet húzóerejének köszönhetően. Az exportorientálttá vált növekedés és az 

importfüggőség csökkenése együtt azt eredményezte, hogy a nyolcvanas évek első három 

évének nagyjából egyensúlyban lévő külső mérlege helyébe a robbanásszerűen növekvő 

fizetési mérleg-többlet lépett. 1982 és 1985 között a japán külkereskedelmi többlet 

megháromszorozódott, a GNP arányában kifejezve két év alatt megduplázódott, azaz 

1985-re már a GNP-nek több mint négy százalékát tette ki. 

A japán exportnak az importnál jóval gyorsabb növekedése az OECD-n belüli fő 

kereskedelmi partnerek részéről erős ellenérzéseket, protekcionista lépéseket és 

fenyegetéseket váltott ki Japánnal szemben. Egyre több - szankciók kilátásba helyezésével 

megerősített - követelés hangzott el, hogy Japán önkéntesen korlátozza számos termék 

exportját és számolja fel az importját mesterségesen alacsonyan tartó, a japán gazdaság 

intézményeinek sajátosságaiból fakadó korlátokat. 

A protekcionista hangulat erősödése Japánt főleg az Egyesült Államok oldaláról érintette 

érzékenyen. A helyzetet súlyosbította, hogy az USA-ban a külső egyensúlyt illetően éppen 

olyan drámaiak voltak a fejlemények, mint Japánban, csak éppen ellenkező előjellel: a 

külkereskedelmi mérleg hiánya rohamosan növekedett, a világ legnagyobb hitelezőjéből rövid 

időn belül a világ legnagyobb adósa vált. (Az amerikai folyó fizetési mérleg az 198l-es 6 

milliárd dolláros többletről 1984-re 107 milliárd dolláros deficitre váltott.) 

A japán nettó export (az áruforgalom egyenlegének) rohamos növekedését több oldalról 

közelíthetjük meg. Az egyik megközelítés a külkereskedelem szféráján belül marad és a 

termelés, valamint a kivitel struktúrájának átalakulásával magyarázza a tartós 

külkereskedelmi szufficitet. A japán külkereskedelemben már a hetvenes évek második felétől 

tapasztalható volt a gépek és berendezések nettó exportjának jelentős emelkedése, a másik 

oldalon pedig a fűtő- és nyersanyagok nettó importjának csökkenése. Ez utóbbi egyrészt a 

világpiaci árak csökkenésének, másrészt pedig a felhasználás hatékonyság-növekedésének és 

az energiatakarékos technológiák elterjedésének volt köszönhető. A feldolgozóipari export 

összetétele pedig egyre inkább eltolódott a magas hozzáadott-értékű és magas jövedelem-

elaszticitású termékek irányába. 
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A japán feldolgozóipari exportnak továbbra is jellegzetessége maradt a nagyfokú 

koncentráció. Japán világpiaci részesedése 10-15 termék esetében (pl. motorkerékpárok, 

híradástechnikai eszközök) meghaladta az 50 százalékot. 

Az export gyors felfutásában természetesen az árfolyam alakulása is szerepet játszott: a 

nyolcvanas évek első felében, 1985 őszéig bezárólag a yen a dollárhoz képest alulértékelt 

volt. 

A külkereskedelem szerkezetének elemzése után makroökonómiai megközelítésben 

vizsgáljuk a nettó export növekedését. Mint ahogy arról már szó esett, a nyolcvanas évek 

elején, a lelassult növekedés közepette az gazdaságpolitika az államadósság csökkentése 

mellett kötelezte el magát és ezért lemondott arról, hogy a költségvetési kiadások növelésével 

stimulálja a gazdaságot. A reál GDP így 1980-83-ban a megelőző évekhez képest lassabban, 

éves átlagban 3 százalék körüli ütemben nőtt. Mindeközben a lakosság megtakarítási 

hajlandósága nem csőkkent és az így keletkezett megtakarítási többlet a nettó exportban, 

illetve ennek mérleg-megfelelőjében, a nettó külföldi beruházásokban csapódott le. 

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a japán megtakarítási többlet iránt keresletnek is kellett lennie 

a világgazdaságban. Az USA gazdaságpolitikája meg is teremtette ezt a keresletet. 

Amerikában a költségvetési hiány párosulva a magánszektor csökkenő megtakarításaival 

szükségessé tette a tőkeimportot: a folyó fizetési mérleg hiánya pedig ennek tükörképeként 

növekedett. Katz (1998, p.400) hivatkozik azokra a regressziós számításokra, amelyek szerint 

a japán külkereskedelmi mérleg 1974-1994 közötti ingadozásainak kétharmadát egy évi 

késleltetéssel az USA költségvetésének alakulása magyarázza. 

A reagan-i gazdaságpolitika az expanzív költségvetési és a szigorú monetáris politika 

kombinációja volt, ami magasan tartotta a kamatlábakat. így az amerikai gazdaság 

mágnesként vonzotta a külföldi tőkét, a beáramló tőke pedig a dollár felértékeléséhez vezetett. 

Az érme másik oldala viszont az volt, hogy az erős dollár rontotta az amerikai export 

versenyképességét. Két ellentétes irányú folyamat között kellett tehát egyensúlyozni. Néhány 

év után a külkereskedelmi mérleg hiányának további növekedését tarthatatlannak minősítő 

politikai álláspont kerekedett felül. így 1985-ben fordulat következett be az amerikai 

gazdaságpolitikában és a dollár leértékelése mellett döntenek. Ehhez létrehozták a 

„gazdaságpolitikák nemzetközi koordinációjának" intézményét, aminek célja az volt, hogy 

Japán és Németország vegye át az USA-tól a világgazdaság lokomotívjának szerepét. E két 

országban a belföldi kereslet erőteljes stimulálását szükségesnek ítélték, hogy az árfolyam-

változások mellett ezzel is enyhítsék az amerikai külkereskedelmi hiányt 
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A fordulópontot a Plaza-egyezmény jelentette 1985 szeptemberében, amikor is a G-5 

pénzügyminiszterek és a központi banki kormányzók megegyeztek abban, hogy koordinált 

intervencióval csökkentik a dollár árfolyamát. Az egyezmény eredményeképpen 1985 és 1987 

között a yen dollárviszonylatban 50 százalékkal felértékelődött. 

„Endaka" - az erős valuta 

A Plaza-egyezményt követően gyökeres változás vette kezdetét a japán gazdaságban. A 

gazdaságpolitika központi kérdésévé az erős yenhez való alkalmazkodás és a belföldi 

kereslet vezérelte növekedési pályára való áttérés vált. Ettől az irányváltástól már rövid távon 

is azt várták, hogy az 1982-85 között rendkívüli mértékben felduzzadt külkereskedelmi 

mérleg - többlet csökkenjen, mindenekelőtt az Egyesült Államok relációjában. Abban, hogy 

ez a fordulat bekövetkezett, a külső nyomás játszotta a döntő szerepet. A japán kormány 

hajlott arra, hogy megfeleljen ennek az elvárásnak, és a monetáris politikát e cél elérésének 

szolgálatába állította: már 1986-ban jelentősen nőtt a pénzkínálat. 

A Plaza-egyezményt követő yen-felértékelés külső sokként hatott a japán a gazdaságra. Az 

1985 októberét követő nyolc hónap alatt az 1 dollár=250 yen-es árfolyam 1 dollárul 50 yen-re 

változott. Ezután lassabb ütemben, de tovább folytatódott a yen felértékelődése. Az árfolyam 

1988 közepére 1 dollár=125 yen érték körül stabilizálódott. A dollár/yen árfolyam alakulása 

meghatározó volt a japán külkereskedelemben, hiszen a japán export több mint fele az USA-

ba és olyan országokba (Tajvan, Dél-Korea) irányult, melyek valutája az USA dollárhoz volt 

kötve. 

Az 1986-1990-es éveket az erős yen, az „endaka" korszakának is nevezik.25 Az erős yen által 

kiváltott gazdaságpolitikai, pénzügyi és reálgazdasági reakciók közül a legfontosabbakat és 

azok következményeit tárgyaljuk. A gazdaságpolitika részéről az első válasz a monetáris 

politika további lazítása volt, annak érdekében hogy az „endaka" gazdasági aktivitást 

csökkentő hatását ellensúlyozzák. 

25 A megerősödött yen, és a japán gazdaságnak az ehhez való bravúrosnak tekintett 
alkalmazkodása az angolszász sajtó által szinte minden nap tárgyalt témává vált a 80-as évek 
második felében. Egyre gyakrabban fordult elő, hogy az „erős yen"-nek a japán nyelvű 
megfelelőjét, az „endaka"-t használták. Az angol nyelvű szakzsargon által befogadott japán 
szavak - mint pl. a zaibatsu, keiretsu vagy a gaiatsu - listája így újabb szóval, az „endaka-
val" bővült) 
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A vállalati szféra alkalmazkodásának első menetében az exportáló vállalatok 

költségcsökkentéssel részben ki tudták védeni az árfolyamváltozás miatt bekövetkezett 

versenyképesség-romlást. Ezt követően pedig a gazdaság egésze alkalmazkodott az alacsony 

kamatokhoz és pénzbőséghez. Ez utóbbiak a tankönyvi logika szerint az infláció veszélyét 

hordozzák magukban, ám Japánban nem emelkedtek a fogyasztói árak. Annál meredekebben 

ívelt felfelé viszont a részvények és ingatlanok ára. 

Az eseményeket utólag értékelve látható, hogy a Plaza egyezményt követően a gazdasági 

folyamatok több vonatkozásban is ellentétesen alakultak ahhoz képest, amit amerikai oldalon 

a yen drasztikus felértékelést kezdeményező és támogató szakértők vártak. Hasonló volt a 

helyzet a másik oldalon is: a japán pénzügyi irányítás sem látta előre, még két-három éves 

távlatban sem, hogy a laza monetáris politika a felemás pénzügyi liberalizációval kombinálva 

milyen irányú változásokat indít el a japán gazdaságban. 

Alkalmazkodás: első fázis 

A fenti állítások részletes kifejtéséhez térjünk vissza ismét az 1985-ös év végének 

eseményeihez. A Plaza-egyezményt követően a japán gazdaságirányítás és média eltúlozta és 

túlreagálta a yen felértékelésének az exportra, illetve az egész gazdaságra gyakorolt negatív 

hatását. A gazdasági alanyok és a lakosság széles köreiben plántálták el az endaka-

recessziótól való félelmet. A japán lakosságban a szigetország külgazdasági sebezhetőségének 

elavult, ám az ideológusok által könnyen felmelegíthető tételének emlegetésével könnyű volt 

pánikot kelteni (akárcsak az első olajválságot követő hetekben- hónapokban). A japán 

gazdaságirányítás szemszögéből nézve az erős yennek a nemzetre mért csapásként való 

beállítása („ami rossz a Toyotának, rossz egész Japánnak") kitűnő mozgósítási és egységet 

erősítő politikai lépésnek bizonyult. Ismét áldozatot lehetett vállalni az országért és ez a cél 

másodrendűvé fokozta le a munkáltatók és munkavállalók, a fővállalkozók és beszállítók, a 

termelők és fogyasztók közötti gazdasági érdekellentéteket. 

Az „endaka-korszak" legelejének növekedési mutatói a pesszimistákat igazolták: 1986-ban a 

gazdasági növekedés üteme 2,6 százalék volt, ami japán mércével mérve valóban lassulásnak 

volt tekinthető. Az OECD központ ugyanennek az évnek a végén a japán makroökonómiai 

helyzetet elemezve ugyancsak nem túl biztatónak ítélte meg a kilátásokat és 1987-re is három 

százalék alatti növekedést jósolt. (OECD Economic Surveys, 1986/1987) 
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Ahogy korábban is, a szakértők most is alábecsülték a japán gazdaság 

alkalmazkodóképességét. A növekedés a rövid lassulást követően 1987-ben már 4,5 százalék 

volt és ezután tovább gyorsult. 1986 novemberétől elkezdődött a japán csoda utolsó 

felvonása, ami 1991 márciusáig tartott. 

A yen dollárhoz viszonyított felértékelésének elsődleges célja az volt, hogy a japán 

exportőrök az amerikai piacon arányosan drágábban árulják termékeiket, illetve, hogy az 

amerikai termékek váljanak olcsóbbá Japánban és ezáltal növekedjen a Japánba irányuló 

amerikai kivitel. Sokan gondolták azt, hogy ilyen radikális, ám egyszerű megoldással 

kiegyensúlyozottá lehet tenni a külkereskedelmi és a folyó fizetési mérleget. 

1986 és 1989 között Japán külkereskedelmi többlete az USA relációjában 6 milliárd dollárral 

csökkent annak következtében, hogy a behozatal értéke ebben az időszakban négyszer olyan 

gyorsan növekedett, mint az exporté. 1989-ben a japán külkereskedelmi többlet azonban még 

így is 45 milliárd dollár volt. 

A japán exportáló vállalatok a vártnál kisebb mértékben szorultak ki az amerikai piacról, 

köszönhetően gyors alkalmazkodóképességüknek. A japán termékek árai emelkedtek az 

amerikai piacon, de korántsem olyan mértékben, mint azt az árfolyamváltozás indokolta 

volna. A japán vállalatok ugyanis piaci pozícióik fenntartása érdekében rendkívüli 

erőfeszítéseket tettek, egyrészt profitáldozatot vállaltak, másrészt sikeres „racionalizálási", 

költségcsökkentési akciókat hajtottak végre. Az ármegállapítások során számíthattak japán 

beszállítóik szolidaritására és ugyanígy a szakszervezetek megértésére is a bértárgyalások 

során. Sikerült tehát az exportra szánt termékek yen-árait lejjebb vinni. 1987 elején a yen 

árfolyam-emelkedéséből fakadó drágulásnak csak az 50 százalékát kellett a külföldi 

fogyasztóknak megfizetniük. (Eccleston, 1997.) Ehhez jött még hozzá, hogy a japán termékek 

vásárlói az áron kívül olyan tényezőket is fontosnak tartottak, mint a japán termékek 

minősége, márkaneve, esetenként technikai fölénye. 

Az amerikai cégek behatolása a japán piacra, illetve a már bent lévők piaci részesedésének 

növelése ezzel szemben kevésbé volt sikeresnek mondható. Az amerikai cégek ugyanis 

gyakran a számukra kedvező árfolyamváltozás ellenére nem csökkentették yen-áraikat és nem 

tettek kellő erőfeszítést a valóban nem könnyű, informális és rendszerbeli korlátokkal védett 

japán piacon való terjeszkedésért. 

A japán valuta felértékelése rendkívül olcsóvá tette az importot. Ráadásul, a behozatal 

legfontosabb tételének, a kőolajnak a világpiaci ára is zuhanásszerűen csökkent 1987-ben. A 

szabad piacgazdaság körülményei között mindezeknek tükröződnie kellett volna a hazai 

árszínvonal csökkenésében. A japán gazdaság erőviszonyai, kialakult intézményei és nem 
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utolsósorban a termelőket a fogyasztókkal szemben továbbra is előnyben részesítő, a 

fogyasztást diszpreferáló gazdaságpolitika miatt az árszínvonal-csökkenés csak kis részben 

valósult meg. Az olcsó import nem gyűrűzött el a fogyasztókig, hanem az árcsökkenés jórészt 

az importőr-és nagykereskedő cégek profitját gyarapította. 1985 és 1988 első féléve között az 

import termékek nagykereskedelmi árai 40 százalékkal mentek lejjebb, a fogyasztói árak 

viszont 2 százalékkal emelkedtek. Az olajárak 60 százalékos csökkenése után a benzinár 

mindössze 15 százalékkal, a szintén nagyrészt olajra támaszkodó villamos energia ára pedig 

csak 10 százalékkal csökkent. Az olcsóbb energia hatása nem érvényesült a közlekedés 

hatóságilag szabályozott áraiban sem. 

Alkalmazkodás: második fázis 

A külső sokk hatására elhúzódó recesszióra vonatkozó prognózisok tehát nem váltak be. Az 

expanziós gazdaságpolitika és a vállalati alkalmazkodás következtében a növekedés ismét 

gyorsult. Az erős yenhez kapcsolódó amerikai elvárásnak az a része teljesült, hogy Japán 

növekedését a belső kereslet és ne az export „húzza". A növekedés motorjául a beruházások 

(tehát továbbra sem a lakossági fogyasztás) szolgáltak. A beruházások kétszámjegyű 

növekedése, a felhalmozási ráta emelkedése a hatvanas évekre, a felzárkózás periódusára 

emlékeztettek. 1986-87-ben lakás- és irodaház építési lázban égett Japán, 1988-tól pedig 

mindenekelőtt a magánszektor beruházásai lendítették tovább a növekedést. 

A gazdaság túlfűtöttségét jelezte a munkaerőpiac is: a munkanélküliség lassan emelkedő 

hosszú távú trendje (1/80. sz. ábra) is megtört erre a néhány évre, sőt egyes területeken (pl. az 

építőiparban) a munkaerő vált a növekedés szűk keresztmetszetévé. 

A gyors növekedés eredményeképpen az adóbevételek a tervezettnél jóval nagyobb 

mértékben emelkedtek és így a PM megelégedéssel nyugtázhatta, hogy megoldódott a 

nyolcvanas évek elejének központi gazdaságpolitikai kérdése: egyensúlyba került a 

költségvetés, csökkent az államadósság. 
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1/80. sz. ábra 

A munkanélküliségi ráta alakulása Japánban 1969 és 2000 között 

Forrás: Japán Munkaügyi Minisztérium. Munkaerő felvétel, EPA adatbázis 

A buborék 

Eközben folytatódott a japán pénzügyi szektor deregulációja és külföld felé nyitása. A 

gazdaság szereplői a korábbi időszakhoz képest már jóval szabadabban dönthettek arról, hogy 

megtakarításaikat hogyan forgatják, milyen befektetési formát választanak. A pénzügyi 

innovációk, az új financiális termékek terjedésének hőskora volt ez a világban és ezek a 

„zai-tech"-üzletek (határidős valuta-tranzakciók, forex-üzletek, opciókkal való kereskedés 

stb.) Japánban is gyorsan népszerűvé váltak. 

A központi bank által folytatott monetáris expanzió miatt bőven állt rendelkezésre olcsó hitel 

és nagy mértékben növekedtek az új részvénykibocsátások is. Az így keletkezett új forrásokat 

a vállalatok részben az alaptevékenységükhöz kapcsolódó beruházásokra fordították, nagyobb 

részt azonban olyan portólió beruházásokra fordítottak, amelyek az adott vállalat profiljához 

egyáltalán nem kapcsolódtak. 
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A portfolió vagy „zai-tech" befektetések sokkal több profitot hoztak, mint a feldolgozóipari 

termelés. A Toyota cég pl. 1987-ben 1986-hoz képest 10 százalékkal csökkentette a 

termelését és az exportját, ugyanakkor 180 milliárd yen rekordnyereségre tett szert, amiből 

160 milliárd származott értékpapír-kereskedelemből. 1987-ben a 10 legjelentősebb 

elektronikai exportáló cég profitjának átlagosan 49 százaléka származott a főprofilon kívüli 

pénzügyi üzletekből. (Eccleston, 1987. p.234) 

A pénzügyek globalizálódása az üzleti élet további koncentrálódását eredményezte Tokióban. 

Az irodaházak iránti megnövekedett kereslet a bérleti díjak, majd a telekárak ugrásszerű 

növekedéséhez vezetett. Az árak tekintetében már eredetileg is világelső tokiói ingatlanok 

értéke megháromszorozódott. Hamarosan a többi japán nagyvárosban is hasonló árrobbanás 

zajlódott le. 

A másik terület, ahol elszabadultak az árak a tokiói tőzsde volt. A Nikkei index a nyolcvanas 

évek eleje óta folyamatosan emelkedett. Az 1983-as év folyamán még 10 000 alatt volt ez az 

index, 1987 október 14-én pedig már 26 646-on. Ezt követően a New York-i tőzsde „fekete 

hétfőjének" hatására átmenetileg visszaesett, majd egy újabb nekilendüléssel megközelítette a 

40 000-et. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a részvényárak és a hozzájuk tartozó vállalati 

teljesítmények között már nem volt semmi kapcsolat. Ha valami számított, akkor az azok az 

ingatlanok voltak, amelyek felett az adott cég rendelkezett Másképpen nehéz lett volna 

megmagyarázni, hogy pl. az „endaka-t" és az éles világpiaci versenyt alaposan megsínylő 

Nippon Steel részvényárai miért szöktek az egekbe. 

A 1980-as évek folyamán sor került a bankrendszer deregulációjára. A fontosabb változások a 

következők voltak: a kereskedelmi bankok számára lehetőség nyílt arra, hogy olyan 

tevékenységet is folytassanak, amelyek korábban csak az értékpapír-cégek profiljába 

tartozhattak, a pénzügyi közvetítésben az új technikák alkalmazása is lehetővé vált, és nem 

utolsó sorban megszűnt a kamatlábak adminisztratív szabályozása. Mindezekkel 

párhuzamosan a tőzsde is nagyobb szerephez jutott a tőkeallokációban. 

A vállalati finanszírozás korábban a japán pénzügyi rendszer sajátosságainak megfelelően a 

bankhiteleken állt vagy bukott, a nyolcvanas években azonban a vállalatok már könnyen és 

olcsóbban juthattak új fonáshoz, részvény- vagy kötvénykibocsátással. A laza monetáris 

politikának köszönhetően ezzel a bankok hitelezési tevékenysége nem szűkült, csak éppen 

klientúrájuk összetétele módosult: a feldolgozóipari cégek korábbi dominanciája csökkent, 
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megnövekedett viszont a lakossági szféra és a szolgáltatásokkal (mindenekelőtt az 

ingatlanüzlettel) foglalkozó cégek aránya. 

A részvény- és ingatlanárak meredek emelkedése azt eredményezte, hogy a pénzügyi 

eszközökbe való spekulációs befektetéseknek még a feldolgozóipar nagyvállalatai sem tudtak 

ellenállni: a pénzügyi eszközök vásárlását pedig nem ritkán bankhitelekből vagy a 

részvénykibocsátásból nyert tőkéből finanszírozták. 

A pénzügyi eszközök árának növekedése önmagát erősítő folyamattá vált: a hitel biztosítékául 

elfogadott ingatlan árának emelkedése például újabb hitelek felvételét tette lehetővé. A 

bankok pedig mintha nem ismerték volna a hitelnyújtási mérlegelés szabályait, egyre 

kockázatosabb ügyleteket finanszíroztak. 

És ezzel elérkeztünk a pénzügyi buborék kialakulásának következő legfontosabb okához. Az 

első ok a yen további erősödését gátolni akaró, túl hosszú időn keresztül fenntartott expanziós 

monetáris politika volt. Ezt a második okot pedig a bankok és a bankfelügyelet kellő 

óvatosságot nélkülöző magatartásában találjuk. A pénzügyi szektor liberalizációja és 

deregulációja szükséges és pozitív lépés volt, ám a rendszer egésze és a bankfelügyelet maga 

sem volt felkészülve arra, hogy a nagyobb szabadságot és versenyt megfelelően kezelje. A 

pénzügyi hatóság továbbra is megmaradt az eseti szabályozásnál, a gyakran szóbeli 

adminisztratív irányításnál, azaz a pénzügyek irányításának korábban használatos, „kolluziós" 

módszereinél. Az egész rendszer átláthatatlanná vált, még a pénzügyi hatóság számára is, tág 

teret nyitva ezzel a számvitel manipulálásának és csalásnak. A bankok gátlástalanságát az 

tette lehetővé, hogy továbbra is érvényben volt az az implicit garancia, hogy Japánban bank 

nem mehet csődbe - a morális kockázat tipikus esete. 

Tőkekivitel 

A következő terület, ahol a nyolcvanas évek második felében nagy horderejű változások 

történtek a tőkekivitel volt, aminek számszerű adatait a 1/80. sz. táblázatban foglaltuk össze. 

Már a nyolcvanas évek elejétől tapasztalható volt, hogy a folyó fizetési mérleg többletével 

együtt mozogva évről évre nő a külföldre áramló japán tőke. 
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1/80, sz. táblázat 

A japán fizetési mérleg alakulása 

Tőkemérleg 
Ev Folyó fizetési 

mérleg 
Hosszú távú Rövid távú Devizatartalékok 

változása 
1973 -136 -9,750 2,407 -6,119 
1974 -4,693 -3,881 1,778 1,272 
1975 -682 -272 -1,138 -703 
1976 3,680 -984 111 3,789 
1977 10,918 -3,184 -648 6,244 
1978 16,534 -12,389 1,538 10,171 
1979 -8,754 -12,976 2,735 -12,692 
1980 -10,746 2,324 3,141 4,905 
1981 4,770 -9,672 2,265 3,171 
1982 6,850 -14,969 -1,579 -5,141 
1983 20,799 -17,700 23 1,234 
1984 35,003 -49,651 -4,295 1,817 
1985 49,169 -64,542 -936 197 
1986 85,845 -131,461 -1,609 15,729 
1987 87,015 -136,532 23,865 39,240 
1988 79,631 -130.930 19,521 16,183 
1989 57,157 -89,246 20,811 -12,767 

Forrás: Bank of Japan, 1990 

A folyó adatokat tekintve Japán 1986-ban vált a világ legnagyobb nettó hitelezőjévé, 1988-

ban pedig Nagy-Britannia után a világ második legnagyobb bruttó hitelezőjévé. Itt kell 

megemlítenünk azt a negatív pszichológiai hatást, amit az váltott ki, hogy Japán egy újabb 

területen, a nemzetközi pénzpiacokon is az élre tört. Politikuskörökben a világ számos táján 

növekedett a bizalmatlanság, hogy vajon mire fogja Japán használni az ilyen drámai 

mértékben megnövekedett pénzügyi hatalmát. A tőkekivitel elsőszámú célországa az USA 

volt, ahol, mint láthattuk, korábban, az erős versenyt támasztó japán áruexport jelentett 

politikai problémát. A nyolcvanas évek második felére a tőkeexport is érzékeny politikai 

kérdéssé vált. Különösen a japán ingatlanbefektetések és az amerikai szórakoztatóipar 

„gyöngyszemeinek" felvásárlása irritálta a közvéleményt.(Megjegyezzük, ma már nyoma 

sincs a japán terjeszkedés indukálta paranoid aggodalomnak, noha Japán nettó tőkeexportőn 

pozíciójában lényeges változás nem történt.) 
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A tökemozgások alakulásának jellegzetességeit vizsgálva Kawai (1998) három ráta, a hosszú 

távú nettó tőkekiáramlás/GDP, a folyó fizetési mérleg/GDP és a nettó rövid távú 

tökemozgás/GDP dinamikáját figyelte meg egyszerre. A folyó fizetési mérleg többlete a 

devizatartalékok növekedésében vagy/és a tőkekivitel növekedésében csapódik le és ezek az 

azonosságok Japánban is érvényesek voltak egy ideig. A nyolcvanas évek második felében 

azonban a hosszú távú tőkekihelyezés jelentősen meghaladta a folyó fizetési mérleg többletet, 

miközben a devizatartalékok is számottevően növekedtek. A nettó rövid távú tőkeimport 

alakulását is meg kellett tehát vizsgálni ahhoz, hogy magyarázható legyen ez a jelenség. 

1984-től kezdődően, majd az egész „endaka" korszakon végighúzódva az volt a jellemző, 

hogy amikor a hosszú távú nettó tőkekihelyezés gyorsan növekedett, akkor vele együtt a 

rövid távú nettó tőkebeáramlás is gyorsult Japán tehát a nyolcvanas évek második felében a 

90-es évek elejéig bezárólag nemzetközi pénzügyi közvetítő szerepet vállalt fel azzal, hogy 

rövid lejáratú adósságot konvertált hosszú lejáratú hitelre és FDI-ra. 

Az, hogy a folyó fizetési mérleg óriási többletéből adódó (vagy másképpen: a 

megtakarítások/beruházások egyensúlytalanságából fakadó) japán tőkefelesleg részére 

megsokszorozódott az alternatív befektetési lehetőség, annak volt köszönhető, hogy a 

nyolcvanas évek Japánon belül és kívül is a dereguláció és a liberalizáció terjedésének 

időszaka volt. A nyolcvanas években történt az első nagy előrelépés a globális pénzpiacok 

integrálódásában. A reálkamatok országonkénti eltérései, a pénzügyi eszközök árának 

változásaiaz árfolyamok ingadozása és az árfolyamkockázat kivédésének lehetőségei mind 

ösztönzőleg hatottak a japánok külföldi portfólió-befektetéseire. 

A japán külső pénzügyi mérleg részletesebb vizsgálatából kiderül, hogy annak legnagyobb 

részét - igaz, évről évre lassan csökkenő arányban - a portfolió beruházások pontosabban a 

földrajzi szerkezet dimenziójával is bővítve, az Egyesült Államok-béli értékpapír beruházások 

tették ki. A nettó tőkekiáramláson belül a portfolió-beruházások aránya a legmagasabb 1986-

ban volt: 77 százalék. A japán befektetők vásárlásai az állampapírokra koncentrálódtak. A 

nyolcvanas évek közepén a japán befektetők vették meg az újonnan kibocsátott amerikai 

államkötvények 30-50 százalékát. 1987-ben viszont már a tőzsdéken is jelentős vásárlónak 

számítottak a japánok. A részvényvásárlás ugyanakkor, érthető módon a pénzügyi mérleg 

legingadozóbb tétele, amint az a 2/80. sz. táblázatból is jól látszik. 

A yen felértékelődése erősen hatott a pénzügyi mérleg másik fontos összetevőjére, a 

külföldön történő közvetlen befektetésekre. A japán FDI 1985-ig nemzetközi 

összehasonlításban meglehetősen alacsony volt, ezt követően azonban nagyon gyorsan 

növekedett, 1985 és 1990 között közel a nyolcszorosára emelkedett. 
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Milyen a motiváció mozgatta az FDI-t leginkább? A leggyakrabban elhangzó érvelés az, hogy 

a reálárfolyam erősödése miatt bekövetkezett költségemelkedéseket leszorítandó és 

úgyszintén az új nemzetközi ára arányokhoz való alkalmazkodás miatt a japán feldolgozóipari 

vállalatok termelési bázisuk egy részét (gyakran a termelés munkaigényes fázisait) külföldre 

telepítették. A versenyképesség ily módon történő fenntartása szempontjából különösen a 

dél-kelet ázsiai régió volt a vonzó. Az FDI másik, szintén a feldolgozóipari vállalatok 

beruházási stratégiáját érintő célja az volt, hogy kikerülje a japán exporttal szembeni már 

meglévő és nagy valószínűséggel várható jövőbeli külkereskedelmi korlátozásokat. Ez pedig 

a fejlett nyugati országokba irányuló FDI egy részére vonatkozott. 

E motivációs tényezők, azaz a feldolgozóipari termékek gyártási költségeinek csökkentése és 

a japán árukkal szembeni protekcionizmus enyhítése, nyilvánvalóan helytállóak, ugyanakkor 

a japán FDI-nak csak kisebb részét magyarázzák meg. A vizsgált időszakban ugyanis a japán 

FDI-nak mindössze egynegyede realizálódott a feldolgozóipari szektorban. Ennél nagyobb 

hányad irányult a pénzügyi szférába és az ingatlanüzletbe. Ebből az következik, hogy az erős 

yennek a közvetett hatása érvényesült, mégpedig úgy, hogy a yen felértékelésére adott 

monetáris válasz, az olcsó pénz (és a felvett hitelek biztosítékául szolgáló hazai ingatlanok 

árrobbanása) likviddé tette, újabb és újabb spekulációs beruházásokra ösztönözve japán 

befektetőket. 

Bayoumi-Lipworth (1997) tanulmányukban ökonometriai módszerekkel vizsgálták hogy 

milyen tényezők hatottak leginkább a japán FDI-ra. Számításuk eredménye az volt, hogy a 

legfontosabb tényezők a hazai konjunktúra és a reálárfolyam alakulása, de számít a fogadó 

országban tapasztalható beruházási légkör is. Kimutatták, hogy a japán FDI a belföldi 

termelésnek inkább kiegészítője, mint helyettesítője. Más szóval, a japán FDI inkább az 

„outsourcing"-ra koncentrálódik, mintsem az exportra való termelés komplett külföldre 

történő helyezésére. A tanulmány szerzői az FDI-nak a külkereskedelem szerkezetére 

gyakorolt hatását is vizsgálták. Megállapították, hogy az sokkal inkább a behozatal, mintsem 

a kivitel szerkezetére gyakorolt tartós hatást. 

Tanulságos az érme másik oldala is, a külföldi tőke viselkedése Japánban. Míg a nyolcvanas 

évek elején nagyon alacsony szintről indulva (emlékezzünk, a tokiói tőzsde csak 1981-ben 

nyílt meg a külföldiek előtt) egyformán élénk volt a kereslet a japán részvények és 

állampapírok iránt, a tokiói tőzsdéről már 1984-től távozni kezdett a külföldi tőke. Különösen 

megdöbbentő az 1987-es adat, az a sebesség, amellyel a külföldiek szabadulni igyekeztek a 

japán részvényektől. Ito (1992) szerint ezt a tőzsdei magatartást az árfolyam ingadozása és 
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1979 2,898 6,814 575 5,290 717 16,294 
1980 2,385 3,270 -213 3,966 1,409 10,817 
1981 4,894 7,814 240 8,537 1,324 22,809 
1982 4,540 11,141 151 9,592 1,994 27,418 
1983 3,612 11,014 661 15,381 1,809 32,459 
1984 5,965 16,859 51 30,744 3,156 56,774 
1985 6,452 13,244 995 58,778 2,346 81,815 
1986 14,480 11,117 7,048 94,929 4,521 132,095 
1987 19,519 16,725 16,874 70,883 8,829 132,830 
1988 34,210 22,150 2,993 83,956 6,574 149,883 
1989 44,130 26,497 17,887 95,291 8,313 192,118 
1990 48,024 21,501 6,256 28,961 11,560 120,766 

Külföldi töke 
— — - — — ? 

Értékpapírok 

Közvetlen Exporthi- részvények kötvények Egyéb Összes Összes 

tőke- tel/kölesön (4) nettó 
befektetés 

(4) 
(3)-(4) 

1979 239 -202 329 3,953 -1,001 3,318 12,976 
1980 278 -247 6,546 6,567 -3 13,141 -2,324 
1981 189 -201 5,916 7,304 -71 13,137 9,672 
1982 439 -196 2,549 9,311 337 12,449 14,969 
1983 416 -29 6,126 8,633 224 14,759 . 17,700 
1984 -10 -74 -3,610 10,804 14 7,124 49,651 
1985 642 -46 -673 17,414 -64 17,273 64,542 
1986 226 -74 -15,758 16,303 -63 634 131,461 
1987 1,165 -120 -42,835 36,754 1,334 -3,702 136,571 
1988 -485 -100 6,810 13,488 -760 18,953 130,930 
1989 -1,054 17,804 6,998 78,146 978 102,872 89,246 
1990 1,753 39,101 13,276 77,180 

Forrás: Ito (1992); Bank of Japan, Kokusai shushi íokei geppo 

trendje váltotta ki és az, hogy a tokiói tőzsde kilátásait másképpen ítélték meg a japánok 

(akik a tartós ái emelkedésre számítottak) és a külföldiek, akik szemmel láthatóan már 1987-

ben túlértékeltnek vélték a japán részvényeket. 
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A fogyasztás relatív elmaradása 

Az előbbiekben láthattuk, hogy az 1986 - 199l-es időszakban Japán megfelelt a nemzetközi 

elvárásoknak, abból a szempontból legalábbis, hogy a hazai kereslet húzóerejére alapozva ért 

el látványos GNP-növekedési mutatókat. Azt is elemeztük, hogy a növekedés motorja az 

élénk beruházási tevékenység volt. Felmerül a kérdés, hogy mi történt ez idő alatt a belföldi 

kereslet másik, nagyobbik részével, a lakossági fogyasztással. Megváltozott-e az új 

gazdaságpolitika alatt a fogyasztás és a fogyasztó alárendelt szerepe a termeléssel, illetve 

termelőkkel, szolgáltatókkal, közvetítőkkel szemben. Ugyanez a kérdés a külkereskedelem 

oldaláról úgy közelíthető meg, hogy vajon a részleges importliberalizálás hozzájárult-e a 

fogyasztói szabadság és jólét növekedéséhez. 

Konklúziónk az, hogy Japán a nagyon magas egy főre jutó jövedelem ellenére sem vált 

fogyasztói paradicsommá, a gazdaságról való gondolkodásban a fogyasztó továbbra sem 

jutott a nyugati világban szokásos kitüntetett figyelemhez. Alapvetően nem változott meg az a 

jóval alacsonyabb fejlettségi szinten gyökeret vert gazdaságpolitikai mentalitás, ami a 

termelők, a szolgáltatók (és fontos hozzátenni: a munkavállalók) érdekeit egyértelműen a 

fogyasztók érdekei fölé helyezi. 

Japán igen sikeres stratégiát alkalmazott a iparosítás-felzárkózás időszakában. Ennek a 

stratégiának része volt a felhalmozás preferálása fogyasztással szemben és a minél több 

megtakarításra való ösztönzés. Az érett gazdaság fázisában azonban nem alkalmazhatók 

hatékonyan egy korábbi időszak elgondolásai. Japánnak részben sikerült váltani, más részben 

viszont nem. Ez utóbbira talán a legmeggyőzőbb példa éppen a termelés és a beruházások 

változatlan preferálása a fogyasztás hátrányára. 

A világ sok országának adatait összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy hasonló fejlettségi 

szinttel (az egy foglalkoztatottra jutó GDP-vel mérve) hasonló arányú fogyasztás jár együtt. 

1990-ben az egy foglalkoztatottra jutó GDP Japánban 22 600 dollár volt, a fogyasztás aránya 

GDP-ben pedig kb. 55 százalék. Ezt a jövedelmi szintet elért más országokban a 

fogyasztás/GDP arány 60 százalék körül van. 

Idáig a fogyasztás relatív elmaradásáról beszéltünk. Ennek nem mond ellent, hogy az 

„endaka" korszak erős növekedése jelentősen megemelte a japán lakosság életszínvonalát és 

érezhető fogyasztási boommal járt. A történelemben először japánok tízmilliói érezhették 

magukat jómódúnak. A foglalkoztatás és a reáljövedelmek emelkedése mellett segítette a 

fogyasztás bővülését, hogy a japán lakosság legendás megtakarítási hajlandósága 1986-1990 

között csökkent. Ekkor a rendelkezésre álló jövedelemnek 14 százalékát tették félre. Az 
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átlagos japán háztartásnak 1988-1989-ben 19 millió yen (az akkori hivatalos árfolyamon 135 

ezer dollár) megtakarítása volt, bankbetétek, részvények, biztosítási kötvények formájában. 

Ilyen pénzügyi háttérrel, biztonsággal már szabadabban költekezhettek. A társadalomnak 

kialakult egy új, nem túl széles rétege, az „újgazdagok", akik a gyorsan növekvő részvény- és 

földárakból nagy hasznot vágott zsebre.26 

A hirtelen megnövekedett jövedelmű réteg valóban sokat költött és luxusfogyasztásának 

mértéke a külső szemlélők számára szembetűnő volt.(A korabeli nyugati sajtónak is kedvelt 

témája volt az „újgazdag" japánok hirtelen megnövekedett fogyasztási étvágya és a 

luxuscikkek iránti tömeges vonzalma és fizetőképes kereslete.^ 

A lakosság nagy többsége, a bérből és fizetésből élők azonban sokkal óvatosabban növelték 

kiadásaikat. Az ő esetükben egy másik szociálpszichológiai jelenségről beszélhetünk, a 

„hitonami no seikatsu"-ról, ami a japán társadalomban hagyományosan és erőteljesen 

jelenlevő nyáj ösztönre, a társadalmi elvárásoknak való megfelelés kényszerére utal Az új 

gazdaságpolitikai kurzus alatt „illett" többet fogyasztani, a tartósfogyasztási cikkeket 

lecserélni, a tehetősebbeknek pedig az olcsó bankhitelt felvenni lakásépítési-vásárlási és 

külföldi ingatlanba való befektetési céllal. 

Új jelenség volt az is, hogy a legtöbb japán számára gazdagságuk relatív mértéke először 

tudatosodott és ezt a nemzetközi összehasonlítás segítette elő. Az erős yen következménye 

volt, hogy a külföldre utazó japánok száma viszonylag alacsony szintről robbanásszerűen 

megnövekedett az 1986-91-es időszakban (évente a lakosság nyolc százaléka jutott el a 

tengeren túlra) és így nemcsak a hazai valuta vásárlóereje, hanem a japán körülmények, 

beleértve az árarányokat is, megmérettettek a tömegek számára is."7 

Mindezek ellenére a fogyasztási boom törékeny maradt (amint azt a 90-es évek fejleményei 

majd mindennél drámaibban bizonyítani fognak). Ohmae Kenichi neves japán közgazdász 

szerint28 a szabad fogyasztói költekezés „nem épült be a japán társadalom szöveteibe". E 

kulturális magyarázat elgondolkodtató, de mi mégis inkább azt hangsúlyoznánk, hogy a japán 

protekcionizmus és a belső kartelizáció miatti magas árak nem teszik lehetővé, hogy a japán 

fogyasztó több jószágot és szolgáltatást vásároljon. Más szavakkal: a fogy aszták fizetik meg a 

rendszer nem hatékony struktúráinak továbbélését, beleértve az alacsony hatékonyságú 

szektorokban való foglalkozatás fenntartását is. 

26 1985-ben 16 millió kisbefektető játszott a tőzsdén, 1989-ben pedig már 22 millió. A 
tőzsdézést az is ösztönözte, hogy a tőkenyereséget nem adóztatták meg. 
21 A külföldi utazások jelentős hányada bevásárló turizmus volt, Hong Kong és Seul 
célállomásokkal. 
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A korlátozott belső versennyel bíró és az importoldalról is védett gazdaságban a fogyasztók 

továbbra is jóval magasabb árat fizettek a termékek és főleg szolgáltatások többségéért, mint 

az USA-ban vagy Nyugat-Európában. A nyolcvanas évek végén a japán fogyasztói árak 

átlagosan 40 százalékkal voltak magasabbak Japánban, mint az Egyesült Államokban. Az 

USA-ban gyártott termékeket pedig tipikusan 70 százalékkal voltak magasabbak a japán 

piacon, mint az USA-ban. A magas belső árszínvonal tükröződik a vásárlóerő paritáson 

(180 yen/dollár) mért árfolyam és a hivatalos árfolyam (130 yen/dollár) közötti különbségben. 

(Ezek az adatok 1989 elejére vonatkoznak/ 

A buborékgazdaság egyik fontos következménye volt a vagyoni különbségek érezJieíő 

növekedése. Korábban a japán modell egyik jellegzetessége volt a jövedelmek relatív 

kiegyenlítettsége. A 80-as évek végére ez megváltozott. A saját tulajdonú lakással vagy 

földterülettel rendelkezők, illetve a pénzügyi spekulációban nyereségre szert tett egyének és 

az ezekbe a kategóriákba nem tartozók között szélesre nyílt a vagyoni olló. 

Az árbuborék kipukkadása 

1989-ben a központi bank több lépésben 3,25 százalékra emelte a már két éve rendkívül 

alacsony szinten lévő irányadó kamatlábat. Mi indokolta ezt a lépést, illetve, miért nem került 

sor erre már korábban, megelőzendő a pénzügyi buborékok kialakulását? 

A kamatemelésre azért szánta el magát az árstabilitáson őrködő jegybank, mert ugyan a 

fogyasztói árak emelkedésének üteme egyáltalán nem volt magas, mégis úgy ítéltek meg, 

hogy 1989-re az inflációs nyomás és várakozás erősödött a gazdaságban. Az árak 

emelkedésének gyorsulása egyrészt a bérek oldaláról volt valószínűsíthető, elsősorban azért, 

mert a túlfűtött gazdaságban több területen is munkaerőhiány lépett fel, másrészt pedig a 

yen/dollár árfolyama gyengülni kezdett. 

A tőzsde eleinte nem reagált a kamatemelésre. A Nikkei-index 1989 végére elérte 

mindezidáig legmagasabb értéket, 38 130 pontot. 1989-ben a kapitalizációt tekintve lekörözve 

a new york- i börzét, a tokiói vált a világ legnagyobb tőzsdéjévé - igaz, nem sokáig. 

A kilencvenes évek kezdete egyben a „vég kezdete" is volt Japánban Az 1990-es évet már a 

részvények lefelé tartó repülése jellemezte. Néhány hónap alatt a részvények már értékük 

egynegyedével kevesebbet értek, de ez nem okozott pánikot és még csak a buborék 

28. Ohmae, Kenichi. Why Japan Could Take A Fall. Washington Post, January 15, 1989. 
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kipukkadásáról sem beszéltek. Ennek oka nyilván az volt, hogy más pénzügyi eszközök -

mindenekelőtt a telekárak- emelkedése tovább folytatódott és egy fontosabb mutató sem utalt 

a reálgazdaság erejének csökkenésére. A reál GDP 1989-ben 4,7 százalékkal, 1990-ben pedig 

5,2 százalékkal nőtt. 

Utólagos elemzéssel kimutatható volt, hogy a későbbiekben olyan sok baj okául szolgáló 

pénzügyi felfúvódást meg lehetett volna akadályozni, vagy legalábbis kisebb áldozatok árán 

lehetett volna korrigálni az irreálisan magasba szökő részvény- és ingatlanárakat, ha a 

gazdaságpolitika idejében észleli a veszélyt, és korábban alkalmazza a monetáris 

megszorításokat. Hogy ez csak megkésve következett be, annak csak egyik oka az akkor még 

nemzetközileg is komoly reputációnak örvendő japán döntéshozók rossz helyzetértékelése. A 

másik okot, ahogy azt Siebert (1999), de a pl. a londoni The Economist korabeli elemzései is 

kifejtették, Washingtonban kellett keresni. 

Mint azt kifejtettük, Japán 1985-től a nemzetközi gazdaságpolitikai koordináció jegyében 

alacsonyan tartotta a kamatlábakat, hogy ezzel támogassa a dollárt, és hogy segítsen az USA-

nak finanszírozni a külső deficitet. Ezt az elvárást Japánnal szemben még akkor is 

fenntartották, amikor a nyolcvanas évek legvégére az árak és a kamatlábak a 

világgazdaságban mindenfelé emelkedni kezdtek. 1990 márciusában azonban már Japán sem 

tehetett mást, mint hogy a yen védelmében és az inflációs nyomás ellenében az irányadó 

kamatlábat. 4,25 százalékról 5,25 százalékra emelje. Erre a lépésre vált a tőzsdén is 

bizonytalanabbá a helyzet és a kilátások tovább rosszabbodtak néhány hónappal később az 

Öböl-háború hatására. A részvényárak meredek csökkenésével már akkor világossá vált, hogy 

ez kikerülhetetlenül nagy csapást fog jelenteni a japán kereskedelmi bankok mérlegeire. 

Az 1990-es gyors üteműnek tekinthető növekedés még áthúzódott 1991 első félévére. 

Annyiban azért már érezhető volt a változás, hogy a belföldi kereslet a korábbiaknál jóval 

lassabban bővült és ez exportnak kellett besegítenie abba, hogy a növekedési ütem ne 

csökkenjen. így a nettó export hozzájárulása a növekedéshez - ami évek óta negatív volt -

1991-ben ismét pozitívvá vált. Ezt követően azonban, a yen újabb felértékelődése miatt az 

export már nem tudta kompenzálni a hazai fogyasztás- és beruházás növekedésben 

bekövetkezett lassulást. 

1991-ben a telek- és ingatlanár-buborék is kipukkadt. A nagyvárosokban a föld ára a 

csúcsértékhez képest egy csapásra több mint 25 százalékkal csökkent. Ez sokkolta a gazdaság 

néhány szektorát, különösen a bankrendszert sújtotta a gyorsan növekedő rossz hitelállomány 

(mint említettük, a felvett hitelek fedezetéül sok esetben a földingatlan szolgált). 
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A papírgazdagság eltűnése véget vetett az optimista várakozásoknak. A gazdaságpolitika, a 

nagyvállalatok, a bankok és pénzintézeteknek egy újabb váltásra, egy újabb alkalmazkodásra 

kényszerültek. Nevezetesen arra, hogy korrigálják a nyolcvanas évek túlkapásait: a 

túlméretezett kapacitásokat eredményező reálberuházásokat, az óriási tétekben folytatott 

spekulációs pénzügyi tranzakciók veszteségeit, a realitásoktól elrugaszkodott tőzsdei 

ármozgások és a kockázatmérlegelést nem ismerő banki hitelezési gyakorlat 

következményeit 

A hazai kereslet lassulását azonnal követte a folyó fizetési mérleg többlet megugrása. Ez 

pedig azt jelezte, hogy a 80-as évek második felének boomja alatt nem oldódtak meg a japán 

gazdaság krónikus strukturális problémái (a megtakarítások és hazai beruházások közötti 

egyensúlytalanság, a fogyasztás diszpreferálása, stb.) 

A pénzügyi buborék kipukkadása után még évekig az volt a vélekedés, hogy annak 

legsúlyosabb következményét, a pénzügyi rendszer szétzilálódását rövid idő alatt helyre lehet 

hozni, tovább az is, hogy a lelassult növekedés a konjuktúra-ciklus természetes fázisa, amin 

túlhaladva, Japán ugyan egy lassabb ütemű, de fenntartható növekedési pályára lép. A 

küszöbön álló, egy évtizedig tartó válság előjeleire való utalásnak nem leltük nyomát a 

korabeli szakértőknek még a legpesszimistább szcenánóiban sem. 
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Defláció és modellerósíó 

Bevezetés 

Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a nyolcvanas évek utolsó három évében mindenki 

szeme láttára nőttek elképesztő méretűre a pénzügyi spekuláció buborékai, ám a 

kikezdhetetlenül stabilnak minősített fundamentumok és a korábbi évtizedekben produkált 

teljesítményre alapozott jó hírnév megzavarta a független elemzők éleslátását, a túltengő 

önbizalom pedig nem tett jót a japán gazdaságot irányító szakapparátus ítélőképességének. 

Egy olyan gazdaságban, amely az OECD átlag és a saját növekedési potenciálja feletti 

növekedést produkált, biztosítva ezzel a teljes foglalkoztatottságot, ahol a jólét minden 

társadalmi réteg számára növekedett, a fogyasztói árak stabilak voltak és a valuta egyre 

erősödött, ahol egyidejűleg volt tapasztalható a hazai forrásokból táplálkozó belföldi 

beruházási boom és az, hogy a japán tőke korábban nem tapasztalható mértékben árasztotta el 

a világot (mindenekelőtt Észak-Amerikát és Ázsiát) - nos, ilyen teljesítmény mellett nehéz 

volt elképzelni, hogy Japánt belátható időn belül, a válságnak akárcsak a szele is 

meglegyintheti. 

A buborékok tulajdonsága azonban, hogy előbb-utóbb kipukkadnak - ez végsősoron még 

Japán esetében sem volt meglepetés. Az viszont igen, hogy a vagyoneszközök (a részvények 

és az ingatlanok) árának zuhanása..- a buborék előtti szintre való visszatérése - olyan 

folyamatokat indított el, amelyek végül is deflációs válságba torkoltak. Egy olyan különös 

makroökonómiai helyzet alakult ki Japánban, amelyhez hasonlót a második világháború óta 

nem tapasztaltunk egyetlen fejlett országban sem. Analógiák leginkább az 1929-30-as nagy 

válság idejéből adódhatnak. Japán a kilencvenes évek második fele óta olyan állapotban 

van, hogy erőteljesen expanziós fiskális és monetáris politika mellett az árak csökkennek 

(1/90SZ, táblázat), és a gazdaság szereplőinek döntéseit a deflációs várakozások határozzák 

meg 
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A sokkhoz való alkalmazkodás 

Bár a múltra való hivatkozás az kidő függvényében egyre többet veszít relevanciájából, a 

japán közgazdászok közül sokan még ma is a részvény- és ingatlanspekulációt lehetővé tevő 

deregulációt és a bőséggel rendelkezésre álló, olcsó hiteleket okolják a kilencvenes évek 

bajaiért. Utólag nyilvánvaló, hogy a monetáris politikát már 1989 előtt, a buborékosodás 

korábbi szakaszában szigorítani kellett volna. A késlekedés jelentősen megnövelte a 

buborékot és ezzel a későbbi visszaesés mértékét is. Végül is életbe lépett a monetáris 

restrikció, amelynek hatására a részvényár-index 1990-ben 40 százalékkal csökkent, majd 

1992-ben a csúcsérték harmadán kötött ki. A föld- és ingatlanárak még ennél is meredekebben 

zuhantak. A Japán által elszenvedett kumulatív tőkeveszteségek az 1989-90-es csúcshoz 

képest 1996-ig 7 ezer milliárd dollárt tettek ki, ami megfelelt az ország két teljes évi bruttó 

hazai termékének vagy az 1989-es nemzeti vagyon 14 százaléknak (OECD, 1998 p. 45-46.). 

A vagyonár-sokk gyorsan lehűtötte a gazdaságot. 1992-1994 között a növekedés stagnált. 

(1/90. sz. ábra) A csődbe jutott cégek (köztük nagyvállalatok) száma megsokszorozódott, a 

bankoknál a rossz vagy kétes követelések yen-milliárdjai kezdtek halmozódni. 

Ebben az időben általános egyetértés volt abban, hogy a japán gazdaság visszaesése jól 

magyarázható a normális üzleti ciklusok menetével és természetes, sőt kívánatos is, hogy a 

nyolcvanas évek második felének túllendülését a korrekció fázisa kövesse. Az államháztartás 

pénzügyei ekkor rendben voltak - 1991-ben a költségvetési többlet a GDP 2,9 százalékát tette 

ki, úgy hogy még a hagyományosan konzervatív japán pénzügyminisztériumi hozzáállás 

mellett sem okozott gondot óvatos állami kiadás-növeléssel enyhíteni a belföldi 

keresletcsökkenést. 1992-ben az akkor még magabiztos miniszterelnök Miyazawa Kiichi 

kijelentette, hogy a megnövelt kormányzati kiadások (az akkori árfolyamon 80 milliárd 

dollár) hamarosan elérik céljukat és a gazdaság átmeneti stagnálás után újra fellendülő 

szakaszba lép. 

Ezt követően minden évben a kormányzati kiadások újabb és újabb csomagjaival, 1992 és 

1995 között összesen hét alkalommal, próbálták a gazdaságot növekedésre serkenteni. A 

kiadások növelése a stagnálás miatt elmaradt adóbevételekkel együtt azt eredményezte, hogy 

a költségvetési hiány 1996-ban a GDP 4,3 százalékára emelkedett. A monetáris politika 

kezdetben az újabb buborékok kialakulásától tartva óvatos volt, de 1993-tól egyértelműen a 

növekedésserkentés oldalára állt. A jegybanki kamatlábat többször is csökkentették és így az 

az 1992 novemberi 5.0 százalékról 1995 szeptemberére 0.5 százalékra zsugorodott. 
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1/90. sz. ábra 
A reál GNP növekedési üteme a 90-es években 

Megjegyzés: szezonálisan kiigazított negyedéves GNP adatok alapján 
Forrás: Bank of Japan Economic Data Base 
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A gazdaságpolitika erőfeszítése ellenére 1995 végéig a fogyasztói és az üzleti szféra bizalma 

nem tért vissza, A beruházások 1992 és 1994 között csökkentek és különösen feltűnő volt a 

dezinvesztició a feldolgozóiparban. Ennek fő oka az volt, hogy a korábbi időszak 

túlberuházásai következtében kiépült kapacitások egy jelentős része feleslegessé vált. A 

pangó személyi fogyasztás is visszahúzta a növekedést. A vásárlási hajlandóság csökkenését 

mindenek előtt az emelkedő munkanélküliséggel, a jövőtől való félelemmel magyarázták. Ez 

utóbbit indokolttá is tették a kedvezőtlen demográfiai változások és a felrovó-kiosztó 

nyugdíjrendszerrel kapcsolatban ekkortájt tudatosuló bizonytalanságok. 

1996 elejére aztán úgy tűnt, hogy a keresletösztönző intézkedések (főleg az 1995-ös 130 

milliárd dolláros csomag) mégis beváltották a hozzájuk fűződő reményeket: a beruházások, a 

fogyasztás és a termelés a keynes-i séma szerint mozgásba lendült. Az állami beruházások 

jelentős szerepet játszottak a növekedésben, de a magánszektor beruházásai - élen a 

feldolgozóiparral - is megugrottak. Az eluralkodó válsághangulattal jellemezhető 1995-ös év 

után (emlékezetes, hogy akkor történt a nagy köbei földrengés és a pénzügyi szektor 

botránysorozatai is akkor kulmináltak) 1996-ban bizakodóvá vált a légkör, ami azon is 

lemérhető volt, hogy visszatért a lakosság vásárlási és lakásépítési kedve. Összességében 

azonban nem a fogyasztás lendítette meg a gazdaságot, hanem - ahogy az a termelés-

orientált Japánban mindig is megszokott volt - a magánszektor beruházásai. 

Az események azokat látszottak igazolni, akik a normális konjunktúra-ciklusok logikájában 

gondolkodtak. A jegybank és a kormány 1996 tavaszán hivatalosan deklarálta a recesszió 

végét. 1997 nyaráig a külföldi szakértők is hittek abban, hogy bár Japánban a pénzügyi 

rendszer továbbra is labilis maradt és számos súlyos strukturális probléma már nem 

kendőzhető el, de ezek nem akadályozzák meg a növekedés visszatérését a Japántól 

megszokott rendes kerékvágásba és az ország hamarosan újra a lokomotív szerepét töltheti be 

a régióban és a világgazdaságban is. A növekedés 1997 elején még gyorsult is. Mint utólag 

kiderült, ez a megugrás csupán a fogyasztási adóemelést megelőző, előrehozott vásárlások 

következménye volt. 

Megtorpanás és recesszió 

1997 nyarától aztán a gazdaság ismét recesszióba csúszott. Délkelet-Ázsián végigsöpört a 

pénzügyi válság, aminek következményei újabb csapást jelentettek. Japán számára. A krízist 
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megelőző boomban aktívan részt vevő japán bankok az ázsiai országokban befagyott 

hiteleket29 hozzáírhatták hazai veszteséglistájukhoz, az ázsiai exportban érdekelt japán 

vállalatok pedig jelentős bevételtől estek el. (1996-ban a japán export 46 százaléka irányult 

Ázsiába) 

A pénzügyi veszteségek mellett fontos megemlíteni azt a lélektani hatást is, amit Japánban az 

ázsiai válság kiváltott. A kelet- és délkelet-ázsiai krízis tudatosodásával az elbizonytalanodás 

már nemcsak Japán, hanem az egész régió jövőjére kiterjedt. 

Mindezzel együtt az ázsiai válság önmagában nem okozott volna olyan visszaesést Japánban, 

mint ami ténylegesen bekövetkezett. Az 1997 második felétől kezdődő recesszió legfőbb okai 

a költségvetési megszorítás, a hazai bankválság kezelésének módja és két nagy pénzintézet 

csődjének következtében megrendült bizalom voltak. 

Ami a költségvetési politikát illeti, egy mondattal úgy lehetne jellemezni a helyzetet, hogy 

1997 során a japán kormány több ízben is egyszerre lépett a gázra és a fékre. A „gázra 

lépésről", a kereslet költségvetési eszközökkel történő élénkítéséről már esett szó. Fékezésre 

pedig azért került sor, mert a gazdaságpolitikusok aggasztónak látták a növekvő 

államháztartási deficitet, ami 1996-ban a GDP 4,3 százalékát tette ki. 1996 decemberében 

fogadta el a parlament azt a törvényt, amely átfogó költségvetési reformot irányzott elő és 

abból a megfontolásból indult ki, hogy az expanziós, a hiányt és az államadósságot növelő 

költségvetési politika felelőtlen és hosszabb távon fenyegető veszélyeket hordoz magában -

mindenekelőtt demográfiai okok miatt. A kormánypárt, az LDP politikailag elkötelezte magát 

az államháztartás hiányának csökkentése mellett. Ezzel összhangban az 1997-es és az 1998-as 

eredeti költségvetés megszorító jellegű volt. 1997. április elején felemelték a fogyasztási adót 

3 százalékról 5 százalékra. Az előző évek ideiglenes adócsökkentéseit visszavonták és a 

központi beruházásokat is visszafogták. 

A fogyasztói és a beruházási kereslet a vártnál jóval érzékenyebben reagált a visszafogásra, a 

törékeny optimizmust a negatív várakozások váltották fel. Az elemzők többsége a fiskális 

megszorítást okolja azért, hogy 1997 második felétől a japán gazdaság feltartóztathatatlanul 

csúszott a recesszióba (Posen, 1998), 

29 Japán maga is hozzájárult az ázsiai valutaválság kialakulásához azáltal, hogy részt vett az 
érintett ázsiai országok - mindenekelőtt Thaiföld - folyó fizetési mérleg hiányának könnyelmű 
finanszírozásában. A japán bankok ázsiai pénzintézeteknek nyújtott kölcsönei az 1994-es 40 
milliárd dollárról 1996-ra 265 milliárd dollárra emelkedtek. Ez az ázsiai országok krízishez 
vezető hitelfelvételének több mint egyharmadát tette ki. (Whittaker - Kurosawa, 1998) 
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1/90. sz. táblázat 

Az árak alakulása 1987-2000 
1995 = 100% 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 

termelői 
árak 

101,1 100,6 102,5 104,5 105,1 104,2 102,6 100,8 100,0 98,7 99,0 97,5 96,0 94,8 

fogyasztói 
árak 

86,6 88,6 90,7 93,5 96,5 98,1 99,4 100,1 100,0 100,1 101,9 102,5 102,2 101,5 

Forrás: Japan Statistical Yearbook. Statistics Bureau. Management and Coordination Agency. 
Government of Japan. 2000. 
* Bank of Japan Long-term Time Series Data, http://www.boj.or.jp/en/dlong_f.htm 

A nagyfokú kereslet-visszaesést látván és nem utolsó sorban a kívülről (G-7-ek és különösen 

az Egyesült Államok részéről érkező kritika hatására) a gazdaságpolitika elmozdult a 

költségvetési expanzió irányába. A kormány politikailag nehéz helyzetbe került azzal, hogy a 

rövid időn belül 180 fokos fordulat megtételére kényszerült. A gazdaságserkentő csomagok 

azonban túl későn és, érthető módon, nem egyértelmű kormányzati üzenet kíséretében 

érkeztek, továbbá összegükben és összetételükben sem bizonyultak elégségesnek ahhoz, hogy 

a leblokkolt gazdaságot lendületbe hozzák. 

A pénzügyi rendszer kezeletlen válsága 

Az 1997-es év abból a szempontból is vízválasztónak tekinthető, hogy Japán háború utáni 

történetében először ment nagybank és jelentős pénzintézet csődbe. Ezzel tarthatatlanná vált 

az un. információs probléma is, az, hogy a japán pénzintézetek tényleges helyzete 

átláthatatlan volt, hiteles adatokhoz még a főhatóság sem biztos, hogy juthatott. Ugyancsak 

1997-ben dőlt el, hogy a bankrendszer válságának súlyossága elkerülhetetlenné teszi a 

közpénzekből finanszírozott konszolidációt. 

Az előzmények ezúttal is a nyolcvanas évekre nyúlnak vissza. Mint azt bemutattuk, a bankok 

felelőtlen kockázatvállalásukkal, laza hitelezési politikájukkal aktív közreműködői voltak a 

„buborékgazdaság" kialakulásának. A vagyonár-defláció után aztán szembe kellett nézniük 

tőkéjük leapadásával - az is japán rendszer sajátossága, hogy bankok portfoliójában a 

http://www.boj.or.jp/en/dlong_f.htm
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részvények jelentős súllyal szerepelnek - és azzal, hogy mérlegeiket óriási mértékű rossz és 

kétes követelések terhelik. 

A radikális megoldás az lett volna, ha a rossz kölcsönöket az érintett bankok leírják. Ez 

azonban azzal járt volna, hogy sok bank - köztük a nagyok is - csődbe mentek volna. A 

bankrendszer stabilitásának ilyen sokkszerű megingását azonban sem a politika, sem a 

pénzügyi irányítás nem vállalta fel. Ehelyett az évek a tényleges helyzet elfedésével és 

kozmetikázásával, illetve eseti megmentési akciókkal teltek el. Hogy ez az út megdöbbentően 

hosszú ideig járhatónak bizonyult, annak volt köszönhető, a „morális kockázat" a rendszer 

integráns része volt és hogy a hagyományos könyvelési és auditálási gyakorlat lehetővé tette, 

hogy a bankok mérlegeiről megtévesztő információk kerüljenek nyilvánosságra. Ráadásul, 

neves külföldi bankok is segítettek abban, hogy japán kollégáik yenmilliárdokban mérhető 

veszteségeiket elrejtsék. (Financial Times Special Report, 1999. június 18.) Még a 

legilletékesebbek, a részvényesek, a bankfelügyelet, de még a könyvvizsgálók sem látták át a 

bankok mérlegeit és azok manipulálásának mértékét (Fukao, 1998). A médiának 

köszönhetően fény derült a pénzügyi irányítás felső szintjeit is érintő korrupció gyakoriságára 

is. A rendszer romlottsága a szélesebb közvéleményben 1995-ben tudatosult igazán, A 

szerteágazó botrány elindítója az volt, hogy a kormány a lakáshitel-szövetkezetekhez 

kapcsolódó csődlavina megállítására 685 milliárd yent, vagyis több mint 6 milliárd dollárt 

áldozott költségvetési pénzekből, 

A fentiek természetesen maguk után vonták a pénzügyi rendszerrel szembeni bizalom nagy 

mértékű lecsökkenését bel- és külföldön egyaránt A külföldi hitelügyleteknél megjelent a 

Japán felár" és a hitelminősítő intézetek rendre lefokozták a japán bankokat. 

A nagybankokat terhelő rossz hitelekről hivatalos becslést 1993-ban tettek közzé, ami 13 ezer 

milliárd yen volt, rá két évre pedig megduplázódott. 1998-ban valamennyi pénzintézet 

összesített rossz vagy kétes kölcsöne a hivatalos közlés szerint 87 ezer milliárd yenre rúgott , 

ám a szakértők ennél jóval nagyobb összegről beszélnek. 

A kormánypárt, illetve annak egyes frakciói és az ellenzék között elhúzódó elvi vita arról 

folyt, hogy kik a felelősek a bankrendszer súlyos állapotáért és ennek megfelelően, ki viselje a 

következményeket. Az ellenzék, a lakosság és a média erkölcsi szempontból 

elfogadhatatlannak tartotta, hogy a súlyos hibákat elkövető bankokat közpénzből mentsék 

meg. A másik oldalon az ellenérv az volt, hogy a bankrendszer stabilitásának fenntartása 

közös, nemzetgazdasági érdek Ezzel együtt az 1995-ös incidens után a pénzügyi kormányzat 

ódzkodott attól, hogy nagyobb szabású bankkonszolidációt tervezzen az adófizetők pénzéből. 

Az erősebb bankok, amelyeknek maguknak is küzdeniük kellett, hogy megtisztítsák 
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portfoliójukat és stabilizálják saját helyzetüket, egyre kevésbé mutattak hajlandóságot arra, 

hogy a tradícióknak, a japán pénzügyi rendszer egyik sajátosságának, a „konvoj rendszernek" 

megfelelően megsegítsék gyengébb, csőd szélén álló társaikat. így 1997 novemberében már 

nem lehetett elkerülni az első nagyobb kereskedelmi bank (a Hokkaido Takushoku) csődjét, 

amit nem sokára a négy legnagyobb értékpapír-cég egyike, az (éppen századik születésnapját 

ünneplő) Yamaichi összeomlása követett. A nem várt fordulat pánikhangulatot váltott ki, a 

bankok előtt elkezdtek sorba állni a betétek biztonságáért aggódó tömegek, a bankközi piacon 

pedig befagyott a napi pénzkihelyezés. 

A pánik elharapódzását sikerült megállítani, ám a bankrendszerbe vetett, már amúgy is 

ingatag bizalom tovább csökkent. A kormányzaton belül felülkerekedett az álláspont, hogy a 

bankrendszer válságának súlyossága megköveteli az állami pénzek felhasználását a 

bankkonszolidációban. Az elvi döntés megszületett és 1998-tól többszöri nekifutással, több 

variációban elkezdődött a bankrendszer szanálása. Ugyanez év áprilisában vette kezdetét a 

pénzügyi rendszer egészét az angolszász sztenderdhez igazítani kívánó, „Big Bang" néven 

ismertté vált reform első szakasza. 

Az 1998 ekjén bevezetett szigorúbb bankfelügyeleti intézkedésekre a bankok úgy reagáltak, 

hogy csökkentették hitelkihelyezéseiket és ezzel felerősítették az előző év fiskális 

megszorításából és az ázsiai krízisből adódó növekedés-fékező hatásokat. Az alultőkésített 

japán bankok számára a fennmaradás kérdésévé vált, hogy produkálni tudják a Nemzetközi 

Fizetések Bankja (BIS) által előírt 8 százalékos tőke-megfelelési mutatót. Egyrészt rendezni 

akarták a rossz vagy kétes kintlevőségeiket, másrészt nagyon megválogatták, hogy kinek 

nyújtanak új hitelt. A központi bank adatai szerint 1998-ban a magánszektor 44 ezer milliárd 

yennel kevesebb hitelt kapott, mint az azt megelőző évben. Ez a különbség a GDP 9 

százalékával volt egyenlő. 

A vállalati csődhullám emelkedése jelezte, hogy a hitelezési hajlandóság csökkenése gyors 

„eredménnyel" járt. 1997-ben több mint ezer nagyvállalat ment csődbe, több mint 1992-ben, a 

buborékgazdaság kipukkadása után. Az életképes közép- és kisvállalatok - akikre leginkább 

alapozni lehetett volna a fellendülést - alaposan megszenvedték az akadozó hitelforrásokat. A 

pénzügyi rendszernek ez a válságos állapota hozzájárult a recesszió elmélyüléséhez, 

méghozzá komoly mértékben, ahogy ezt a modellszámítások is igazolták. 

Bayoumi (1999) tanulmánya a japán növekedés lelassulásának okait empirikusan, vektor-

autoregressziós módszert alkalmazva vizsgálta. Pontosabban, azt elemezte, hogy a 

kilencvenes évek közepének átmeneti élénkülése miért fordult kudarcba. A négy 

legelterjedtebb magyarázatot tesztelte: a fiskális politika szerepét, a monetáris politika 
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korlátait, a korábbi túlberuházások miatti alacsony tőkemegtérülés hatását és a pénzügyi 

közvetítés zavarait. A modell eredményei azt támasztották alá, hogy a recesszióhoz 

valamennyi vizsgált tényező hozzájárult, ám a legnagyobb hatás a kereskedelmi bankok 

korlátozott hitelnyújtási képességének volt tulajdonitható. A hitelhez való jutás nehézségei 

tompították a monetáris politika hatékonyságát és azt is, hogy magánszektor megfelelően 

reagáljon a fiskális ösztönzésre. 

Változások a gazdaságpolitikában 

A gazdaságpolitikai kudarcok a belpolitikában is konzekvenciával jártak. 1998 júliusában a 

felsőházi választásokon a kormányzópárti LDP kisebbségbe került. Hashimoto miniszterelnök 

ezért lemondott, helyére Obuchi Keizo került. így nyílt mód az LDP-n belül arra, hogy 

felfüggesszék a költségvetési reform és a fiskális deficit csökkentése melletti politikai (sőt, 

törvényi) elkötelezettséget. Az új kabinet már nem óvatoskodott a kiadásokkal. 

Kinyilvánította, hogy rövid távra koncentrálva a prioritások egyértelműek, a gazdaságpolitika 

elsődleges célja a növekedés beindítása és a pénzügyi szektor stabilizálása lesz - ugyanis 

más nyomasztó gondok (az adósságláncolatok, a csődhullámok, a munkanélküliség, az 

elmaradó adóbevételek) csak ezután és ezáltal orvosolhatók. Minden eddiginél nagyobb - 24 

ezermilliárd yen értékű - gazdaságösztönző csomagtervet helyeztek kilátásba. Az előző 

kormánynál bátrabban vállalták a permanens adócsökkentést (a társasági adót 46,5 százalékról 

40 százalékra, a jövedelemadót pedig a legmagasabb sávban 65 százalékról 50 százalékra 

csökkentették) és folytatták a már régóta esedékes adóreform előkészítését. Az Obuchi-

kormány változást ígért a költségvetési beruházások minőségében is. Elemző közgazdászok 

(McCormack 1997; Ishi-Wada, 1998) már korábban felhívták a figyelmet arra, hogy az állami 

beruházások - amelyek aránya a GDP-hez viszonyítva kétszer akkora, mint az OECD átlag -

hatékonysága és multiplikátor-hatása igencsak megkérdőjelezhető. Egészen a legutóbbi időkig 

csillagászati összegeket folyósítottak hagyományos építőipari projektekre, amelyek fő 

haszonélvezője az egyik legerősebb lobbi, az építőipar volt. A kormány ígéretet tett, hogy az 

újonnan induló állami beruházásokra vonatkozó döntéseknél szakítanak a harmincéves 

„szokásjoggal", a költség-haszon-elemzést következetesen végrehajtják és a gazdaság 

megújulását szolgáló szektorokat (pl. az információtechnológiát) részesítik előnyben. 

A költségvetési expanzió és a bankrendszer konszolidációjában a korábbinál jóval szigorúbb 

fellépés az 1998-as pénzügyi évben még nem éreztette hatását. A központi bank is hiába 
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próbálta a rendelkezésére álló eszközökkel növelni a gazdaság likviditását, ezek az 

intézkedések nem sokat segítettek abban, hogy a bankok hitelezési tevékenysége ismét 

normális módon működjön. A likviditás-többlet ugyanis részben külföldre szivárgott, de a 

legnagyobb gond az volt, hogy a bizalmát vesztett lakosság elkezdte kivonni pénzét a 

bankokból, Ezt bizonyítja a forgalomba kerülő készpénz (ezen belül is a legnagyobb címlet, a 

tízezer yenes bankjegy) mennyiségének ugrásszerű emelkedése. (OECD, 1998) 

A recesszió tehát 1998-ban mélyült, a bruttó hazai termék több mint két százalékkal 

zsugorodott, a csődök száma tovább növekedett. A lakosság és az üzleti szféra deflációs 

várakozásai sötét árnyékot vetítettek előre. 

A likviditási csapda 

A korábbiakban szó esett arról, hogy a monetáris politika is bevetette eszköztárát, hogy 

serkentse a pangó gazdaságot. Hiába növekedett azonban jelentősen a pénzkínálat, hiába 

csökkentek a reálkamatok a nulla közelébe, a gazdaság nem a vártnak megfelelően reagált. 

Egy érdekes helyzet alakult ki, amit a közgazdasági elmélet likviditási csapdának nevez. A 

jelenséget annak idején Keynes leírta, ám a H. világháborút követő inflációs világban a 

kérdés (mármint, hogy miként alakul ki a likviditási csapda és hogyan lehet abból kikerülni) 

elvesztette gyakorlati jelentőségét és ezért a modern makroökonómiai tankönyvek legfeljebb 

csak kuriózumként említik. Arra, hogy a deflációs válságban lévő Japánban viszont éppen ez 

a helyzet alakult ki, elsőként Paul Krugman (1998, 1999) hívta fel a figyelmet. 

Japán mindig is híres volt arról, hogy lakosságának megtakarítási hajlandósága magas. A 

japán csoda évei alatt ezeket a megtakarításokat felszívták a beruházások, ám a hetvenes évek 

közepétől, amikor a gazdaság beruházásigénye - többek között éppen a magasabb fejlettségi 

szint következtében - lecsökkent, akkor sem jutott nagyobb tér a fogyasztásnak. A 

kilencvenes években aztán, amikor hosszabb távon is csak lassú növekedéssel számol 

mindenki, a megtakarítások és beruházások között oly mértékben szétnyílt az olló, hogy az 

egyensúlyi reálkamatláb már a negatív tartományban mozog. Ilyen körülmények között, 

érthető módon, a monetáris politika csak korlátozottan tudja hatását kifejteni. 

Krugman szerint ebben a helyzetben nincs középút: vagy az elhúzódó defláció őrlőmalmába 

kerül a gazdaság (annak politikailag valószínűleg vállalhatatlan következményeivel) vagy 

pedig egy és csakis egy lehetséges módon kikerül a „csapdából". Ez a meglehetősen szokatlan 

mód pedig az, hogy a lakosságot azzal győzik meg, hogy a ma fogyasztását ne halassza 
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holnapra, hogy szavahihetően megígérik, hogy a pénz értéke a jövőben jelentősen romlani 

fog. Ezt az ígéretet - azaz azt, hogy a monetáris expanzió akkor is folytatódni fog, ha az árak a 

csökkenésből emelkedésbe fordulnak - természetesen csak a központi bank teheti meg. A 

bökkenő azonban éppen itt van, ahogy azt Krugman is világosan látta. Nagyon nehéz elvárni a 

japán nemzeti banktól (és általában a központi bankoktól), hogy feladják az árstabilitás 

melletti elkötelezettségüket. A japán jegybank anti-inflációs reputációja különösen erős. És ha 

ehhez hozzávesszük még azt, hogy alig több mint egy éve lépett életbe a Bank of Japan teljes 

függetlenségét biztosító törvény, akkor megértjük, hogy a bank vezetése miért akart és miért 

tudott is ellenállni a bankóprés használatát szorgalmazó megoldásnak. 

Mindeközben a deflációs nyomás az 1999-es pénzügyi évben sem enyhült. A fogyasztói 

bizalmi index nem javult, a vásárlási hajlandóság tovább csökkent. 

A költségvetés deficitfinanszírozása viszont tovább folytatódott. Kérdés azonban az volt, 

hogy ez meddig folytatható így? Nyilvánvalón a költségvetési hiánynak és az államadósság 

növelésének is van egy limitje, ami felett már az állam pénzügyei hosszabb távon 

menedzselhetetienné válnak. Több külföldi szaktekintély szerint ez a határ már közel van. 

(The Economist, 1999. június 5.) A költségvetési deficit már 1998-ban a bruttó hazai termék 

6 százalékát tette ki. 2000-ben a bruttó államadósság nagyobb lett, mint az éves GDP és az 

IMF prognózisa szerint az államadósság hamarosan már a GDP 140 százalékát fogja 

megközelíteni. Nagy kérdés, hogy a költségvetési hiány fenntartható lesz-e vagy sem. Ez 

pedig végső soron az állampapírpiacon fog eldőlni. Ha az államkötvények kamatai emelkedni 

kezdenek - mint ahogy ez időről időre reális veszélyként meg is jelenik - akkor az 

államadósság kezelhetetlenül naggyá válik. Vannak érvek, amelyek azt támasztják alá, hogy 

az állampapírpiac tartósan nyugodt marad. Először is, az állam a hazai intézmények és 

magánszemélyek, nem pedig a külföld felé adósodott el és az előbbiek lojalitására nagy 

valószínűséggel számíthat. Kereslet is bőven van még az állampapírok iránt, a lakosság és a 

hazai pénzintézetek részéről is, amelyek saját megingott helyzetükben szívesebben hiteleznek 

az államnak, mint az üzleti szektornak. 

Munkanélküliség és a bizonytalan jövőkép 

A fogyasztók bizalmának megerősödése, a költekezési kedv markáns visszatérése nélkül a 

japán gazdaság nem tud kilábalni a recesszióból Azt kell tehát megvizsgáljuk, hogy nn az 

ami a japán lakosságot ennyire óvatossá és a jövőt illetően borúlátóvá teszi. 



131 

A magyarázat egy része a demográfiái statisztikákból kiolvasható. A legutóbbi előrejelzések 

szerint a japán népesség száma hat év múlva éri el a csúcsot - 127 millió 684 ezer főt - és 

ezután hanyatlani kezd. A munkaképes korú lakosság száma már most csökken - abszolút 

számokban és arányaiban is. A 2/90 sz. táblázat a korösszetétel közel jövőbeni változásait 

mutatja. Jellemző az idősebb korosztályok részarányának növekedése. Nemzetközi 

összehasonlításokból kitűnik, hogy Japánban a lakosság elöregedése minden más országnál 

gyorsabban megy végbe Japán a világban elsőként jut el egy olyan állapothoz, amikor az 

ország lakosságának már több mint egyötöde az idősek korosztályába fog tartozni. 

2/90. sz. táblázat 

Demográfiai előrejelzés 

Népesség 
(összesen) 

(ezer) 

0-14 

Korosztályok 

15-64 65+ 

Eltartottak 

aránya 

Időskori 
eltartottak 

aránya 

2000 126.892 14,7 68,1 17,2 46,8 25,3 

2005 127.684 14,3 66,1 19,6 51,2 29,6 

2010 127.623 14,3 63,6 22,0 57,2 34,6 

2015 126.444 14,2 60,6 25,2 65,0 41,6 

2020 124.133 13,7 59,5 26,9 68,2 45,2 

Készült: 1997. január 
Forrás: OECD, 1998 

A munkanélküliség eddigi és várható növekedése fontos oka a visszafogott fogyasztásnak. Az 

1999-es áprilisi munkaerő-felvétel statisztika szerint 3,4 millió személy, azaz a munkaképes 

korú lakosság 4,8 százaléka volt állás nélkül. A szakértők egyetértenek abban, hogy a 

tényleges munkanélküliek száma ennél jóval magasabb. A munkaképes-korú inaktívak 

jelentős része szintén munkanélkülinek - bátortalan munkanélkülinek30 - tekinthető. 

Különösen aggasztó a munkanélküliség a fiatal és az idősebb korosztályokban. 

Japánban a háború utáni gazdasági felemelkedés stratégiai céljai között a teljes 

foglalkoztatottság megteremtése és fenntartása (a kiegyenlített jövedelemelosztással együtt) 

30 Bátortalan munkanélkülinek nevezzük azt a munkaképes korú személyt, akinek nincs 
munkája, el akar helyezkedni, de nem keres munkát, mert az álláshoz jutást reménytelennek 
tartja Tachibanaki et al. (2000) becslése alapján, ha a bátortalan munkanélkülieket is 
beszámítanánk a munkanélküliségi rátába, akkor 2000 végén az 5 százalékot közelítő 
hivatalos ráta 10 százalékra emelkedne 
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kitüntetett helyet foglalt el. Mikroszinten, az un. japán stílusú vállalati foglalkoztatással ez a 

társadalompolitikai cél meg is valósult, aminek következtében egészen a legutóbbi időkig 

irigylésre méltóan alacsony volt Japánban a munkanélküliség. Ezt többek között az a japán 

sajátosság tette lehetővé, hogy a termelésnek a nemzetközi átlagnál lényegesen nagyobb 

ingadozásához nem az alkalmazottak létszámával, hanem a munkaórákkal és a reálbérekkel 

alkalmazkodtak. Ráadásul, a nagyobb japán vállalatokkal szemben kialakult egy erős 

társadalmi elvárás, hogy munkáselbocsátásra csak a legvégső esetben kerülhet sor. 

A mélyülő recesszió, az elkerülhetetlen vállalati csődök és a struktúraváltás egyre kevésbé 

teszi lehetővé, hogy fennmaradjon az aranykorra jellemző foglalkoztatási gyakorlat. Már a 

jelenre is szignifikánsan jelzi a statisztika, hogy átalakulóban van a nagyvállalati 

foglalkoztatáspolitika: gyorsan emelkedik a nők, a részmunkaidőben foglalkoztatottak és a 

szerződéses munkavállalók aránya. Ezekre a csoportokra pedig soha nem vonatkozott az 

olyan sokat emlegetett élethossziglan tartó foglalkoztatási rendszer. Ha azonban a 

munkahelyek hagyományos biztonsága megszűnik, akkor a japán modell egyik alappillére 

omlik össze és ez természetesen a rendszer más elemeinek (pl. a szenioritáson alapuló 

bérezésnek vagy az egalitariánizmus étoszának) változását is maga után vonja. 

Strukturális bajok és reformok 

A japán gazdaságnak a kilencvenes években tapasztalt válságát eddig a fiskális és monetáris 

ösztönzéssel szemben jórészt rezisztenssé vált elégtelen kereslettel és a pénzügyi közvetítő 

rendszer diszfunkcionál is működésével magyaráztuk A krízis elhúzódásában azonban 

vitathatatlanul szerepet játszanak a korábbi túlberuházások és a tőke alacsony megtérülésének 

következményei, a japán stílusú vállalatirányítási rendszer gyengeségei - azaz a japán 

gazdaságról alkotott kép teljességéhez a kínálati és intézményi oldal értékelése is 

hozzátartozik. 

A gazdaság fél-piaci, fél-adminisztratív működési mechanizmusából adódó hatékonysági 

veszteségeket és az alkalmazkodás lelassulását ugyan a kilencvenes évek válsága tette teljesen 

nyilvánvalóvá, de a gyökerek a húsz évvel ezelőtti időkig nyúlnak vissza és magából a japán 

modellből erednek. Azok. a tényezők, amelyek összefüggő rendszert alkotva fontos szerepet 

játszottak az ötvenes-hatvanas évek sikereiben - az iparpolitika, a bankokra épített pénzügyi 

rendszer, a tőkepiac és a verseny korlátozása, a vállalati foglalkoztatáspolitika - túlhaladottá 

váltak attól kezdve, hogy Japán elérte a nyugati országok technikai-fejlettségi és jövedelmi 
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szintjét - tehát már jóval a kilencvenes évek válsága előtt A piac hatókörének és a 

külgazdasági hatásoknak nagyobb teret engedő szabálymódosítások ugyan a hetvenes évek 

második felétől napirenden voltak - ám ezek a spontán evolúció mellett jórészt külső 

indíttatásúak voltak és még a kisebb horderejű liberalizációs és deregulációs intézkedéseket is 

diszkrecionálisán és fokozatosan vezették be. 

A japán gazdaság erei már jóval a kilencvenes évek infarktusa előtt meszesedtek - csak hogy 

erről nem sok elemzést olvashattunk. Igaz, könnyű utólag okosnak lenni, de néhány egyszerű 

adatsor, úgy mint az egy foglalkoztatottra (tehát nem a teljes lakosságra vetített) GDP, a 

külkereskedelem részarányának hosszú távú csökkenése a bruttó hazai termékben, vagy az 

ágazati bontásban való termelékenységi mutatók alakulása nemzetközi összehasonlításban 

már több kérdőjelet és szerényebb képet mutatott volna Japánról. (Katz, 1998) 

A „buborékgazdaság" alatt és után Japán legalább annyira duális gazdaság volt, mint húsz 

évvel korábban. Dualitás alatt itt azt értjük, hogy nemzetközi összehasonlításban néhány 

termelékenységben világelső iparág együtt létezik a gazdaság nagyobb részét kitevő 

alacsonyabb produktivitású szektorral. Az előbbi csoportba a közismert japán exportágazatok 

(autógyártás, elektronika) tartoznak, a másikba pedig azok a termelő és szolgáltató ágak, 

amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem érintkeznek export- vagy importoldalon a külvilággal 

Ez utóbbi szektorokban a piaci verseny egészen a legutóbbi időkig csak igen korlátozottan 

érvényesült köszönhetően az állami regulációknak, amelyek a kartelek széles skálájának 

létrehozását és fenntartását támogatták. A külföldi konkurensek távoltartásának pedig 

Japánban mindig is nagy hagyománya volt. Tilton (1997) konkrét példák sorozatán keresztül 

mutatja be a kartelek kiterjedt hálózatát a nem feldolgozóipari ágazatokban. Noguchi (1994) 

szerint a közhiedelemmel ellentétben a hetvenes évek második felétől az iparpolitika már nem 

a stratégiai iparágak nagyvállalatait támogatta, hanem az alacsony termelékenységű 

szektorokat. Piac- és árszabályozással, importkorlátozással, magas belépési korlátokkal 

jövedelemtranszfer ment végbe a hatékony exportágazatok és hazai piacra termelő-szolgáltató 

vállalatok között. 

A kartelizált és védett gazdaság egyik következménye továbbra is a magas belső árszínvonal. 
'31 

Egy 1994-es MITI (Nemzetközi Kereskedelmi és Ipari Minisztériumi) felmérés szerint 

Japánban az alapanyagok, félkész termékek és beruházási javak ára az USA-nál 30 

százalékkal, Németországénál 19 százalékkal, Koreáénál pedig 46 százalékkal voltak 

31 MITI (1995) Tsusho Hakusho p.140 -idézi Tilton (1997) 
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magasabbak. A szolgáltatások is jóval többe kerültek, az előző összehasonlítási sorrendben: 

51, 96, illetve 475 százalékkal. 

Ameddig Japánban tartott a viszonylag gyors növekedés hosszú periódusa a fogyasztók és a 

felhasználók megfizették a világpiacinál jóval magasabb árakat és toleránsak voltak a 

gazdaság nagy szegmenseinek alacsony hatékonyságával. A nyitást és deregulációt 

szorgalmazó nyomás ekkoriban főleg a japán külkereskedelmi mérleg-többlet növekedését 

megakadályozni kívánó kereskedelmi partnerek oldaláról érkezett. 

A kilencvenes évek növekedési és pénzügyi válsága ezen a téren is szemléletváltozáshoz 

vezetett. Miután a gazdaság dinamizálását szolgáló hagyományos gazdaságpolitikai eszközök 

hatásosságában csalódniuk kellett, kormányzati szinten is növekszik azoknak a tábora, akik a 

deregulációs és liberalizációs reformokban látják a megoldást. Az eddig bevezetett 

(többségében óvatos) reformok közül a legmesszebb menő hatása az 1998-al kezdődő „Big 

Bang" néven ismertté vált pénzügyi liberalizációs csomagnak lett. 

A recesszió jelentősen megnövelte a lakosság költségérzékenységét és a megtakarításaik 

hozamára való elvárásaikat is. Az öntudatra ébredő fogyasztók rájöttek arra, hogy az eddigi 

zárt rendszerben jólétük többed rangú szempont volt a termelők, szolgáltatók és kereskedők 

érdekeivel szemben. A kiábrándulás a korábban a szakmai kompetencia és erkölcs dolgában 

piedesztálon álló közhivatalnokokkal szemben is a változás igényét erősíti. 

Mindez korántsem jelenti azonban azt, hogy Japánban termékennyé vált volna a talaj a 

szabadpiac logikájának elfogadására. A közvélemény-kutatások és a japán közgazdászok 

írásai azt bizonyítják, hogy a társadalom igényli a megmerevedett struktúrák felbontását, 

ugyanakkor a japán rendszer „szocialista" jellegét (a teljes foglalkoztatottságot, a viszonylag 

kiegyenlített jövedelemelosztásra való törekvést, a társadalmi szolidaritást) sem szívesen 

áldozná fel, és ezekkel együtt az állami aktivitást továbbra is igényli. Innét a japán értelmiségi 

körökben népszerű „harmadikutas" modellekben való gondolkodás (Whittaker -Kurosawa, 

1998) és ezért nehéz megjósolni a felbomlóban lévő japán modell evolúciójának következő 

fázisait. 



1.35 

Epilógus 

A dolgozat lezárásának időpontjára - 2000 végére - még mindig nem dőlt el, hogy egy 

évtizednyi stagnálás után a japán gazdaság a fenntartható növekedés pályájához közelit-e. Az 

1998-as gazdaságpolitikai fordulat óta a negyedéves reál GNP növekedési mutatók a +1 és - 1 

százalék közötti sávban ingadoznak. 2000 első felében a gyorsuló növekedés, a magánszektor 

élénkülő beruházási tevékenysége az induló konjunktúra biztos jelének tűnt, az évvége felé 

azonban a romló statisztikai adatok-mindenekelőtt a lakossági fogyasztás pangása, az árak 

további esése és a gyengülő export - lehűtötték a várakozásokat. Ismét a borúlátó prognózisok 

váltak valószínűbbé, amelyek szerint az sem kizárt, hogy Japán egy újabb recesszió felé 

halad. 

A japán hivatalos gazdaságpolitikai előrejelzések azokon a számításokon alapulnak, amelyek 

szerint a gazdaság kínálati oldala az elkövetkező években 2 százalék körüli potenciális 

GDP-növekedést tesz lehetővé. A független szakértők egy és két százalék közé teszik a 

potenciális output-bővülést. Akik e szerény ütemű növekedési szcenárió mellett teszik le a 

voksukat, nem számítanak a termelékenység számottevő emelkedésére és arra sem, hogy a 

feljövőben lévő információs technológia terjedése új kereslet teremtésével dinamizálja a 

gazdaságot. 

Az üzleti szféra várakozásaiba beépült ez a 2 százalék alatti növekedési potenciál. A 

várakozásokat úgy szintén negatív irányba befolyásolja a gyorsan romló demográfiai helyzet 

- jelenleg a lakosság 15 százaléka van nyugdíj-korhatáron túl, de ez az arány 2015-re már 25 

százalékra fog emelkedni - továbbá az éves GDP 130 százalékához közelítő bruttó 

államadósság menedzselésével kapcsolatos bizonytalanságok is. 

Az időskorúk lakosságon belüli részarányának emelkedése ellenére a háztartások 

megtakarításai továbbra is magas szinten vannak. A még mindig kihasználatlan 

kapacitásokkal rendelkező hazai magánszektor beruházási kereslete kevés e megtakarítások 

felszívására, a költségvetési beruházások pedig meglehetősen alacsony hatékonyságúak - ezt 

éppen a kilencvenes évek növekedésserkentési programjainak gyenge eredményei 

bizonyították, 

Bolího és Corbett (2000) szerint Japán és a világ számára is kedvező megoldás lehetne az, ha 

a japán tőke külföldön keresne a hazainál magasabb hozamú befektetési lehetőségeket, azaz a 

megtakarítási többlet továbbra is a folyó fizetési mérleg növekvő szufficitjében csapódna le. 

Ehhez azonban a jelenleginél jóval alacsonyabb, a vásárlóerő-paritáshoz közeli árfolyamra 

lenne szükség. Ráadásul a gyengülő yen hatékony fegyver lehetne a defláció elleni 
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küzdelemben is. A yen nagyobb arányú leértékelésére azonban nem valószínű, hogy sor 

kerülhet a legfőbb kereskedelmi partner, az Egyesült Államok támogató közreműködése 

nélkül. 

Arra lehet tehát számítani, hogy a japán megtakarítások jórészt „otthon maradnak" Alihoz 

azonban, hogy a vállalatok beruházási kedve élénküljön és a jelenleginél nagyobb 

hatékonysággal fektessék be eszközeiket, a gazdaságot nem védeni kell a versenytől, hanem 

éppen ellenkezőleg, még erőteljesebben kell folytatni a már megkezdett deregulációt és 

liberalizációt. Ez a nézet a japán közgazdászok köreiben is erősödik, azzal együtt, hogy a 

reformok negatív velejáróit hangsúlyozóknak, a stabilitás védelmezőinek a szava továbbra is 

nagy súllyal esik a latba. A megújulásra régen megérett, nagy tehetetlenségi nyomatékkal 

rendelkező politikai rendszer lassítja az alkalmazkodást. 

Optimizmusra ad okot, hogy a vállalati szerkezetváltás gyorsulni látszik (Tasker, 2000), 

legalább is a feldolgozóipar néhány fontos ágazatában és a szolgáltatásokban. 

Meghonosodóban vannak a nemzetközi sztendereknek megfelelő új vállalatirányítási 

technikák is. Az információs forradalom néhány év késlekedés32 után teljes gőzzel halad 

előre. Az Internet elterjedtsége, ha még el is marad az amerikaitól, a nyugat-európai szintet 

már meghaladta. 

A gazdaságban zajló folyamatok közül a külföldi töke beáramlása, az, ami új jelenségként 

fontos szerephez juthat a strukturális megújulásban és a japán modell még fennálló 

megkülönböztető jegyeinek átalakításában. Miután a külföldiek Japánba irányuló portfolió- és 

FDI beruházásainak jelentősége egészen a legutóbbi időkig elenyésző volt, a dolgozatban is 

csak érintőlegesen foglalkoztunk ezzel a témával. Ehelyütt azonban fel kell hívnunk a 

figyelmet arra, hogy ezen a téren is fordulat következett be Japánban. 

A Pénzügyminisztérium adatai szerint a külföldi eredetű beruházások értéke az 1997-es 6,3 

milliárd dollárról 1998-ra több mint 10 milliárd dollárra, majd 1999-ben 22 milliárd dollárra 
n-i 

emelkedett, 2000-ben pedig ismét megduplázódott. ' A külföldi tőke a legmarkánsabban a 

32 Ken Coates (in: Bowles, P. - Woods, L.T. ed. 2000) azokat a tényezőket - köztük a japán 
bürokrácia ellenállását és a telekommunikáció egészére kiterjedt adminisztratív szabályozást -
elemzi, amelyek meggátolták, hogy Japán időben felismerje a világhálóhoz való csatlakozás 
előnyeit és a ki- vagy elmaradással járó hátrányokat. Ezen a téren a koncepcióváltás 1996-al 
kezdődött: ez volt az Internet látványos térhódításának első éve Japánban. 

33 E dinamikus felfutás ellenére a külföldi beruházások súlya a gazdaságban még mindig 
Japánban a legalacsonyabb az OECD országok között: a GDP százalékában kifejezve 0,5 és 1 
között mozog. A japán tőkekivitel továbbra is a többszörösét teszi ki a behozatalnak. 
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pénzügyi szektorban jelent meg és ezen a szektoron keresztül fejti ki hatását a gazdaság többi 

részére. 

A külföldi beruházók számára a töke megtérülése és a részvényesek érdeke a legfontosabb 

szempont, és e szempontok érvényesítésével gyorsítják a strukturális átalakulást és gyengítik 

a japán modell még meglévő kohézióját. Már most megfigyelhető a keiretsu- és a 

hagyományos bank-vállalat kapcsolatok lazulása, a részvények kereszttulajdonlási 

gyakorlatának felbomlása. A külföldi tőke megjelenéséhez kapcsolódik a vállalati és banki 

füziók utóbbi években tapasztalható ugrásszerű növekedése is. 

A külföldi tőkével szemben megváltozott attitűd egy újabb fontos állomás Japán hosszú 

menetelésében az elszigeteltségtől a világgazdaságba való integrálódás felé. A nyitottság 

növekedésének számos pozitív következménye pedig a visszahúzó erő, a status quo híveinek 

pozícióját gyengíti. 
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