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 قوة تجارية كبرى: اليابان 

عالمي+ا بع+د ا�قتص+اد ا.مريك+ي ،  يعتمد ا�قتصاد الياباني على الصناعة والتجارة ، ويحتل المرتبة الثاني+ة :مقدمة 
 فما ھي مظاھر وعوامل القوة التجارية اليابانية ؟ وما ھي المشاكل التي تواجه ا�قتصاد الياباني ؟

   
   :القوة التجارية اليابانية  -1
   
  :مظاھر القوة التجارية  -1
يعتبر اليابان إحدى القوى التجارية الكبرى في العالم إل+ى جان+ب الو�ي+ات المتح+دة ا.مريكي+ة وا�تح+اد ا.ورب+ي * 

  .والتنينات ا.ربعة والصين
  .يعرف اليابان فائضا في ميزانه التجاري حيث تفوق قيمة الصادرات قيمة الواردات  *

يتعامل اليابان تجاريا مع مختلف دول العالم وفي طليعتھ+ا البل+دان ا�س+يوية والو�ي+ات المتح+دة ا.مريكي+ة ودول * 
  .ا�تحاد ا.وربي

في المقابل تتك+ون ال+واردات م+ن م+واد متنوع+ة . ة تتشكل الصادرات اليابانية في معظمھا من المنتجات الصناعي* 
  .مواد مصنعة ، ومواد أولية طاقية ومعدنية وفAحية: مجموعتين   يمكن تصنيفھا إلى

يحتل قطاع التجارة مكانة بارزة في ا�قتصاد الياباني حيث يساھم بثلث+ي الن+اتج ال+داخلي الخ+ام ، ويش+غل تقريب+ا *  
  .نفس الحصة من اليد العاملة

   
  :عوامل القوة التجارية اليابانية   -2
حيث يعد اليابان ثاني قوة صناعية في الع+الم ، ويتف+وق عالمي+ا ف+ي :   ضخامة ا�نتاج الصناعي وجودته وتنوعه -

ا.جھ++زة الس++معية البص++رية وا�لكتروني++ة والمعلوماتي++ة وص++ناعة الس++يارات والس++فن   كثي++ر م++ن الص++ناعات منھ++ا
  .والدراجات النارية

يتوفر الياب+ان عل+ى ش+بكة حديث+ة للمواص+Aت وض+منھا م+وانئ كب+رى كمين+اء ش+يبا : أھمية البنية التحتية           -
  .وناكويا ، ويمتلك ثاني أكبر أسطول تجاري في العالم بعد اليونان 

ي مختل+ف بل+دان يتوفر اليابان على شركات عمAقة تس+تثمر أموالھ+ا ف+: ا�ستثمارات اليابانية في الخارج          -
  ) Zaibatsuالزايباتسو.(العالم وخاصة في دول ا�تحاد ا.وربي وأمريكا الشمالية وآسيا

ويتمثل ف+ي تتب+ع ومراقب+ة  Sogo Socha دور الشركات التجارية الكبرى المعروفة باسم سوكوسوشا          -
التجارية با�ض+افة إل+ى تموي+ل المؤسس+ات ا.سواق الخارجية لتسھيل عمليات التصدير وا�ستيراد وعقد الصفقات 

  .ا�قتصادية اليابانية 
ف+ي نف+س الوق+ت عل+ى الو�ي+ات   وانفتاح+ه  قرب اليابان م+ن بل+دان جن+وب ش+رق آس+يا ا�ھل+ة بالس+كان ،          -

  .مما يسھل عملية التسويق الخارجي  .المتحدة ا.مريكية واستراليا وكندا حيث الدخل الفردي مرتفع 
   
  :والتحديات التي تواجه ا�قتصاد الياباني   المشاكل -2
   
  :المشاكل ا�قتصادية     -1
وبالتالي فا.راضي الزراعي+ة  ،  تشكل الجبال الجزء ا.كبر من مساحة اليابان: ضعف الفAحة اليابانية           -

تمثل نسبة ضعيفة مما أدى إلى نقص ا�نت+اج الفAح+ي وجع+ل الياب+ان أول مس+تورد للمنتوج+ات الفAحي+ة والغذائي+ة 
  .في العالم 
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ا�فتقار إلى مصادر الطاقة والمعادن باس+تثناء الكبري+ت ، و بالت+الي اس+تيرادھا بكمي+ات كبي+رة حي+ث يع+د           -
  .اني مستورد للبترول في العالم بعد الو�يات المتحدة ا.مريكية اليابان ث

ارتفع++ت تك++اليف ا�نت++اج وبالت++الي  )II. )1973بع++د ان++د�ع ا.زم++ة ا�قتص++ادية ع : المنافس++ة ا.جنبي++ة           -
أصبح اليابان يواجه منافسة أجنبية مما أدى إل+ى تراج+ع بع+ض الص+ناعات كالص+ناعة الكيماوي+ة وص+ناعة الص+لب 

  .وصناعة النسيج وبالتالي تناقص وتيرة النمو ا�قتصادي الياباني
ي الجن+وبي الممت+د م+ن العاص+مة طوكي+و يتمركز الثقل ا�قتص+ادي ف+ي الش+ريط الس+احل: التباين الجھوي           -

ف+ي المقاب+ل فحرك+ة التص+نيع خ+ارج ھ+ذا . إلى مدينة ناكازاكي والمعروف باسم الميغالوبوليس أو الحزام الصناعي
  .النطاق ضعيفة حيث � نجد سوى بعض المراكز الثانوية المنعزلة 

   
  :المشاكل الديمغرافية وا�جتماعية والبيئية    -2
ت+أخر س+ن ال+زواج ، : انخفض معدل التكاثر الطبيعي في اليابان لعدة عوامل منھا  20منذ منتصف القرن         �

وترتب عن ذل+ك ارتف+اع . وارتفاع تكاليف السكن وتربية ا.بناء ، وارتفاع نسبة العزوبة والطAق ، وتحرر المرأة
ولھ++ذا يواج++ه الياب++ان تن++اقص الي++د  .2005نس++بة الش++يخوخة وأكث++ر م++ن ذل++ك تراج++ع س++كان الياب++ان .ول م++رة س++نة 

  .العاملة وارتفاع تكاليف الضمان ا�جتماعي ورواتب التقاعد
في ظل المنافسة ا.جنبية تواجه الشركات اليابانية تضخم ا�نت+اج ، وبالت+الي تعم+ل عل+ى خل+ق ت+وازن ب+ين         �

وھ+ي نس+بة  5%   البطال+ة ف+ي الياب+انويترتب عن ذلك تقليص فرص الش+غل ولھ+ذا تبل+غ نس+بة . العرض والطلب 
  .ضعيفة مقارنة مع المستويات الدولية لكنھا أكثر ارتفاعا من النسب المسجلة في العقود السابقة

وبالت+الي يعتب+ر . وفي طليعتھا غاز ثاني أكس+يد الكرب+ون  الغازات الدفيئة أمام كثافة التصنيع ، ترتفع نسبة        �
وف+ي نف+س الوق+ت يش+ھد تل+وث البيئ+ة خاص+ة ف+ي . المسؤولة عن ظاھرة ا�حتباس الحراري اليابان من بين الدول 

  .المناطق ا.كثر تصنيعا
   

  :الكوارث الطبيعية   -3
  .تعتبر اليابان من أكثر دول العالم عرضة للز�زل والبراكين، ولھذا اتخذ إجراءات تقنية للحد من خطورتھا  -
  .أمواج تسونامي ب يظل اليابان مھددا          -
   
  :خاتمة  

.رغم ھ+ذه المش+اكل يح+افظ الياب+ان عل+ى مكانت+ه ا�قتص+ادية الثاني+ة عالمي+ا وا.ول+ى عل+ى مس+توى الق+ارة ا.س+يوية
   


