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چکیده

توسعه و رشد اقتصادی از جایگاه مهمی در ادبیات اقتصاد سیاسی جهان برخوردار است و به لحاظ
اهمیتی که این بحث در سیاست و اقتصاد کشورهای مختلف و خصوصاً جهان در حال توسعه دارد ،به
دغدغههه اصههلی بس هیاری از کشههورها ههه توسههعهیافتههه و ههه درحههال توسههعه در سههحوم مختلههف
سیاستگذاری تبدیل شده است .ژاپن کشوری است که روند توسعه سریع آن خصوصا په از پایهان
جنگجهانی دوم ،آن را تبدیل به الگویی موفق از توسعه در سراسر جهان کرد .این روند از اوایل دهه
 1990میالدی متوقف شد و در این دوره اقتصاد ژاپن با رکودی نسبی مواجه شهده اسهت .در همهین
دهه رقبای منحقهای ژاپن از قبیل ین و کره جنوبی رشد سریعی را تجربه کرده و موازنه قهدرت در
شرق آسیا را به نفع خود تغییر دادند .این تحوالت ،رکود اقتصادی ژاپن را به الشی ملی بهرای ایهن
کشور تبدیل کرد .در این نوشتار قصد داریم ضمن تاکید بر فرهنگ توسعهگرای جامعه ژاپن به عنوان
عامل اصلی توسعه در این کشور ،با روش توصیفیتحلیلی به علل رکود و ضعف ایهن کشهور در نهد
دهه اخیر بپردازیم .استدالل این مقاله آن است که تحوالت روی داده در سحح سیاستگذاری و روی
کار آمدن شینزو آبه و ارائه برنامه اقتصادی وی تحت عنوان آبهنومیک  ،با نادیهده گهرفتن فرهنهگ
توسعهگرای این کشور و تاکید بر روی سیاستگذاریهای اقتصادی با آثار کوتاه مدت ،با وجهود آثهار
مثبت کوتاه مدت بر اقتصاد این کشور ،موفق نخواهد بود.
کلیدواژه ها :توسعه ،ژاپن ،موازنه ،فرهنگ توسعه گرا ،آبه نومیک .
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مقدمه
توسعه فرایندی است که در ار وب آن شاخصهای عمده زندگی انسانها بهبود پیدا مهیکنهد.
این مفهوم ابعاد مختلف زندگی انسانها از قبیل سیاست (توسعه سیاسی) ،اقتصاد (توسهعه اقتصهادی،
رشد و رفاه) و جامعه (توسعه اجتماعی و فرهنگ) را در بر میگیرد .در پرداختن به بحث توسعه در این
پژوهش مفروض اصلی ما شاخصه فرهنگ به عنوان عامل اصلی توسعه در هر کشوری است .بر این
اساس می توان گفت تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلهف ،راهکارههای متفهاوتی را در
پیگیری توسعه می طلبند .به عنوان مثال نمی توان الگوی مدرنیزاسیون را که برخاسته از مدل توسعه
غربی میباشد ،تمام و کمال در یک کشور غیرغربی از جمله کشورهای شرق دنیا و یا خاورمیانه پیاده
نمود .تجربه بسیاری از کشورها و از جمله ژاپن نشان داده که هر کشوری ه در سحح جهانی و هه
در سحح داخلی مسیر خاص و متمایزی را در توسعه پیموده است.
توسعهی ژاپن و نقش کلیدی فرهنگ
در بررسی توسعه نیافتگی بسیاری بر این عقیده اند که ریشه عقهب مانهدگی سیاسهی بسهیاری از
کشورها با فرهنگ آن ها مرتبط است .بدین ترتیب که آن ها توانسهتهانهد در بررسهی ههای تهاریخی
جوامع شاخصهای فرهنگی توسعه و شاخصهای ضد توسعه را شناسایی کنند .در این زمینه مهاک
وبر رابحه باورهای دینی افراد با رشد حیات اقتصادی و عقالنی بورژوازی را مکمل تبیین کافی عینی
سرمایهداری جدید تلقی نمود .وی معتقد است که سرمایهداری آن طور که کارل مهارک مهیگویهد
صرفاً نظامی ماتریالیستی نیست ،بلکه ترجیحاً از ایدهها و ارزشها و آرمانهای مهذهبیای سر شهمه
میگیرد که صرفاً نمیتوان با مناسبات مالکیت تولیدی ،فناوری و یها نظهام آموزشهی آن را تحلیهل و
تبیین کرد .فرهنگ و به صورت ویژه مذهب و دین عواملی هستند که بدون استثنا ،شهیوه و راهههای
پیشرفت فرهنگی را تعیین کردهاند .بر ایهن پایهه خصیصههههای ویهژه پروتستانیسهم باعهث توسهعه
سرمایهداری ،دیوانساالری و دولت عقالنیتگرا قانونمند در غرب شهده اسهت( .وبهر )1373 ،گیهرت
هافستد نیز به تعریف ابعاد مهم ویژگی های ملل پرداخته است .طبق نظهر وی ،فرهنهگ بهه برنامهه
ریزی جامع اندیشه اشاره دارد که وجه تمایز اعضای یک گروه انسانی از سایرگروه ها است .هافسهتد
هار بعد برای فرهنگ ملی قائل می شود که عبارتند از« :فاصله قدرت»« ،گریز از عهدم قحعیهت»،
«فردگرایی ،جمع گرایی» و «زن ساالری ،مردساالری» .به عنوان مثال با استفاده از قالهب هافسهتد،
نمیتوان یک مدیر انگلوساکسون فردگرا با بعد قدرت ضعیف ،وظیفه مداری و صبوری نسبت به عدم
قحعیت ها را به یک فرهنگ شرقی با بعد باالی جمع گرایی ،قدرت باال ،انسان مهداری و اجتنهاب از
عدم قحعیت تعمیم داد( .حمیدی و سرافرازی )18 :1390 ،آدام اسمیت و جان استوارت میهل نیهز بهه
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نقش فردگرایی در فرهنگ غربی و نقش آن در رشد صنعتی و رشد اقتصادی اشاره میکنند .در حوزه
عملی نیز برخی قدرتهای نوظهور در شرق و جنوب شرق آسیا هماننهد ژاپهن ،کهره ،هین ،تهایوان،
مالزی و سنگاپور ،به واسحه اقتصاد در حال رشد خود ،ایده نقش فرهنگ در توسعه را تقویت کردهاند.
در میان موارد مذکور ،روند توسعه ژاپن و عوامل دخیل در آن که به نظر نگارندگان ،مهمترین عامهل
آن فرهنگ توسعه گرای این کشور می باشد ،به طور واضح تری نقش فرهنگ را نشان می دهد.
با این مقدمه که توسعه در هر منحقه و کشوری در شرایط زمانی و مکانی خاصی و برخی ویژگی
های فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی آن زمان رخ داده ،که مخصوص همان واحد مهیباشهد ،بهه نقهش
عامل کلیدی فرهنگ در توسعه ژاپن اشاره می کنیم .به نظر نگارندگان بیتوجهی به عوامل فرهنگی
موثر بر توسعه و اجرای سیاستهای توسعه که مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی آن جامعه باشهد ،نهه
تنها میتواند منجر به کند شدن روند توسعه شود ،بلکه حتی میتواند آن را متوقف نماید .لذا بها در
اهمیت نقش فرهنگ برای رسیدن به توسعه پایدار ،شناخت مزایا و خصایص مثبت آن خصوصا برای
سیاستگذاران امری الزم است.
البته مقصود از نقش فرهنگ در توسعه این نیست که سایر عوامل بی تاثیرند .بی شک در توسعه
هر کشوری عوامل بسیاری از قبیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ،ساختار سیاسی و حتهی ژنتیهک
انسان ها نیز دخیل هستند که این عوامل خود نیز در یک فرایند ساختاریابی آنگونه که آنتونی گیهدنز
اعتقاد دارد ،روی فرهنگ جوامع اثر میگذارند .به عنوان مثال اخیراً در پژوهشها و اندیشههای بحث
برانگیزی که نیکالس وید در کتاب میراث دشوار :ژنها ،نژاد و تاریخ بشر ( )2014محرم نموده مبنی
بر این که تکامل اخیر انسان منجر به تفاوتهای نژادی در رفتار اقتصادی و اجتماعی شده ،به نهوعی
دیگر از تفاوتهای نژادی و فرهنگی اشاره دارد که میتواند منشا نابرابری شود .هر ند نوشهتهههای
وید با انتقادات فراوانی از قبیل نژادپرستانه بودن مواجه بوده است ،اما حاوی برخی حقایقی است کهه
با پژوهشهای علمی در حوزه پزشکی و ژنتیک تایید شدهاند .وی به مهاجرت آغازین انسهانهها بهه
سرزمینها و قارههای مختلف اشاره کرده و این امر را اولین زمینهساز تفاوتههای ژنتیکهی و نهژادی
(اروپاییها ،آسیاییها و آفریقاییها) میداند که بعدها منجر به تفاوتهای فرهنگی و تفاوت در رفتهار
انسانها در عرصه اجتماع شده است)2-1: 2014,Wade( .
در مورد نقش فرهنگ در توسعه ژاپن پژوهش های بسیاری انجام شده که از جمله می تهوان بهه
اثر برجسته تاکئو دوی اندیشمند ژاپنی تحت عنوان آناتومی وابستگی اشاره کرد .دوی در این کتهاب
نشان میدهد که گونه خصیصه منحصر به فرد سیاست ژاپنهی از مفههوم پایهه ای ژاپنهی «آمائهه»
مشتق شده است ،اشتقاقی که حیات سیاسی ژاپن را از اشکال مشابه در فرهنگ های دیگر ،بهه طهور
کیفی متفاوت کرده است( .فِی )184 :1389 ،در این پژوهش نیز قصد داریهم بها اشهاره بهه فرهنهگ
توسعه گرای ژاپن ،به نقش خاصی که فرهنگ می تواند در هر کشوری در جههت توسهعه ایفها کنهد،
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بپردازیم .فرهنگ ژاپنی در سحح جامعه موفقیتهای بسیاری داشته که نمود آن را در رشد اقتصهادی
و صنعتی این کشور خصوصاً در نیمه دوم قرن بیستم میبینیم .اقتصاد این کشور پ از ویرانیههای
جنگ دوم جهانی به سرعت مسیر رشد و توسعه را طی کرد و تبدیل به دومین اقتصاد بهزر جههان
شد ،هر ند از سال  2010به بعد در ادامه روند رکود  25ساله این کشور ،این عنوان را به ین واگذار
کرده است .بسیاری از اقتصاددانان توسعه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را به کمکهای سخاوتمندانه
آمریکا در بازسازی بعد از جنگ نسبت میدهند ،اما روند تاریخ توسعه ژاپن نشان می دههد کهه ایهن
کشور حتی قبل از جنگ جهانی دوم و بدون حمایت قدرتهای خارجی نیز کشوری توسعه یافته و در
دوره ای نسبتا طوالنی مهمترین قدرت منحقه شرق و جنوب شهرق آسهیا بهوده اسهت .لهذا بهه نظهر
نگارندگان این پژوهش در کنار توجه به کمکهای اقتصادی آمریکا پ از جنهگ جههانی دوم ،مهی
توان فرهنگ توسعه گرای جامعه ژاپن و برخی از خصایص مهم آن را عامهل اصهلی توسهعه در ایهن
کشور دانست.
ویژگیهای اصلی فرهنگ ژاپنی را در خصوصیات وفهاداری ،محیهع بهودن ،مسهئولیت پهذیری و
خویشتنداری میتوان ذکر نمود .بوشیدو به عنوان بخش مهمی از فرهنگ عامهه ژاپنهی ترکیبهی از
این خصوصیات را دارا میباشد .این خصوصیات فرهنگی خود برخاسته از ادیان سه گانهه شینتویسهم،
بودیسم و کنفوسیانیسم است .فرهنگ توسهعهگهرای ژاپنهی وفهاداری را از شینتویسهم (وفهاداری بهه
امپراطور به عنوان شخصیتی الهی) ،محیع بودن و مسهئولیت پهذیری را از کنفوسیانیسهم (کهه در آن
سلسله مراتب و اطاعت فرودست از باالدست ضروری است) و خویشتنداری یا احتهرام را از بودیسهم
(که در آن تسلط بر خویش ضروری است) گرفته است .به طور کلی خصوصیات آیین بوشیدو کهه در
فرهنگ ژاپنی نمود فراوانی دارد و اصول آن در طی تاریخ ژاپن به صورت مکتوب و نسهل بهه نسهل
منتقل شده است ،را در  8صفت خالصه کردهاند:
 -1وفاداری فرد نسبت به باالدست (امپراتور) :اسحوره های هر جامعه ای نماد ارزش های مهورد
احترام آن جامعه می باشد .وفاداری عنصری اساسی و با ارزش در فرهنگ ژاپن است که در اسهحوره
کینتارو در ادبیات فولکلور ژاپن نمود می یابد .کینتارو از پدری جنگجو و مادری وفادار متولهد شهده و
درعین حال هم نماد قدرت است و هم نماد وفاداری (پیگوت.)114 :1384 ،
 -2حق شناسی فرد نسبت به کشور و امپراتور :فرهنگ شرقی به طور کلی و فرهنگ ژاپنهی بهه
طور خاص بر مبنای برتری جمع بر فرد شکل گرفته است .در این راستا حتی نظهام آموزشهی ژاپهن،
کودکان ژاپنی را براساس اولویت جمع بر فرد پرورش میدهد و اگر کسی قادر نباشد رفتار خهود را در
ار وب قواعد اجتماع شکلدهی و تنظیم کند ،به طهرد شهدن از گهروه اجتمهاع محکهوم مهیشهود
(حقیقی.)331 :1384 ،
 -3فداکاری فرد در راه کشور و خدمت به امپراتور :فداکاری برای جامعه بخش مههم دیگهری از
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فرهنگ توسعه گرای ژاپنی می باشد .در اساطیر و ادبیات فولکلور ژاپنی اِبیسو کهه نمهاد فهداکاری و
سخت کوشی است ،ابتدا بسیار ضعیف بوده ،ولی نهایتاً پ از درد و رنجهای فهراوان کامهل شهده و
تبدیل به خدا میشود .در تاریخ معاصر ژاپن و در طول جنگ جهانی دوم نیز حمهالت کامیکهازه کهه
مفهومی برگرفته از شینتویسم است ،نقش مهمی در تخریب ناوگان دریایی متفقین داشهت .در واقهع
پ از پیشروی گسترده نیروهای متفقین در اقیانوس آرام و نزدیک شدن به سهرزمین اصهلی ژاپهن،
بسیاری از خلبانان این کشور با حمالت انتحاری گسترده ،هواپیماهای مملهو از مهواد سهوختی را بهه
کشتی های جنگی متفقین مهی کوباندنهد و از ایهن طریهق پیشهروی نیروههای متفقهین و خصوصها
آمریکایی ها را کند می کردند .عالوه بر این پ از پایان جنگ جهانی دوم بسهیاری از مهردم ژاپهن،
ساعتها اضافه کاری بدون دریافت حقوق را تنها در جهت خدمت به پیشهرفت کشهور و بهه عنهوان
وظیفهای اجتماعی انجام می دادند که نقش مهمی در رشد دو رقمی اقتصاد ژاپن در این دوره داشهت
(.)14:2011 ,Zaloga
 -4عدالت فرد در انجام وظیفه :مدیریت در ژاپن مشارکتی بوده و وفاداری به شهرکت از اهمیهت
بسیاری برخوردار است و مسئولیت و پاسخگویی ،بیشتر گروهی است تا فردی (.)2009:Nitobe
 -5صداقت فرد :صداقت افراد در فرهنگ ژاپنی حتی در مواقعی که به ضهرر آنهها باشهد ،صهفتی
بزر و شرافتمندانه برای افراد محسوب می شود (.)2009:Nitobe
 -6ادب فرد در هر حالی حتی نسبت به دشمن خود :ریشههای ادب ژاپنهی از احتهرام بهه جمهع،
برای داشتن جامعه باثبات ناشی میشود .طهی دوره اِدو ( )1603-1868یهک سهری قهوانین سیسهتم
طبقاتی ایجاد شد که کلیه جوانب زندگی انسان را تنظیم کرده و با سحح اجتماعی-اقتصادی و شهغل
تعریف میشد .درنتیجه افراد محیع و منفعل شده و عادت میکردند زندگی خود را بها قهانون تعریهف
کنند .این شاخص شاید در توسعه سیاسی نقشی منفی ایفا کنهد ولهی در شهکل گیهری یهک جامعهه
همگن و توسعه اقتصادی نقشی مثبت خواهد داشت.
 -7احترام فرد حتی در حالت هیجان روحی :احترام به عنوان بخش دیگری از فرهنهگ ژاپهن در
روابط اقتصادی بسیار مشهود است .اختالف طبقاتی و استثمار طبقات پایینتر کهه مهارک در نظهام
سرمایهداری به آن اشاره کرده بود ،در اقتصاد ژاپن نمود ندانی ندارد .تعامل کارگر و کارفرما در ژاپن
بسیار سازنده و بیشتر مبتنی بر احترام ،همکاری و اشترا منهافع اسهت تها تعهارض و تقابهل منهافع
(حقیقی.)331 :1384 ،
 -8شرافت فرد :ارزش شرافت به عنوان راهنمای رفتار یک انسهان جایگهاه خاصهی در فرهنهگ
ژاپنی و آیین بوشید و دارد و عدم موفقیت در این زمینه ،شرمندگی که معهادل گنهاه در سهایر ادیهان
است ،را برای آن فرد به همراه دارد .شرافت بیشتر ناظر برمسئولیت پذیری افراد در امور محوله است.
در گذشته سامورائیها که نمادی از ترکیب همزمان آیین های سه گانه این کشور بوده اند ،همواره دو
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شمشیر همراه خود داشتند ،یکی برای نبرد و دیگری برای خودکشی و رهائی از شرمندگی ،در صورت
عدم موفقیت (قرایی.)1382 :
براساس محالب مذکور می توان فرهنگ توسعه گرای ژاپن مبتنی بر برتری جامعه نسبت به فرد،
وفاداری ،فداکاری ،مسئولیت پذیری ،صداقت ،عدالت ،ادب ،احترام و شرافت را عامل اصلی توسعه در
این کشور بدانیم .این فرهنگ خاص منجر به تفاوت در استراتژی های مدیریتی نیهز شهده اسهت تها
جایی که شیوه مدیریت ژاپنی در مقابل بوروکراسی آمریکایی قرار گرفته و بیشتر ویژگیهای سازمان
ادهوکراسی را داراست .در شیوه مدیریت ژاپنی برنامهریزی بیشتر بلند مدت ،تصمیمگیری و مسئولیت
گروهی ،روند تصمیمگیری کند ،ولی اجرای آن به سرعت انجام میشود .البته برشمردن ویژگی ههای
فوق بدین معنی نیست که سایر فرهنگ ها از خصوصیات متمایز فرهنگ توسعه گرا برخوردار نیستند،
بلکه برعک  ،هر جامعهای ویژگیهای فرهنگی خاص خود را داراست که برخهی از آنهها در خهدمت
توسعه و اعتالی کشور بوده و برخی دیگر مانع توسعه هستند.
آبه نومیکس چیست؟
پیشتر به روند توسعه ژاپن پ از جنگ جههانی دوم و عامهل کلیهدی فرهنهگ در توسهعه آن و
همچنین رکود اقتصادی این کشور از دهه  1990به بعد اشاره کردیم .در واکنش به این رکود شهینزو
آبه نخست وزیر ژاپن پ از انتخابات ماه دسامبر سال  2012برنامهای اقتصادی ارائهه کهرده کهه در
ادبیات اقتصاد سیاسی به آبهنومیک معروف است .به طور خالصه آبهنومیک بر سه محهور اسهتوار
است که عبارتند از :محر های مالیاتی ،تغییر ساختار و سیاستهای پولی و اصهالحات سهاختاری در
اقتصاد .هدف آبه از طرم این سیاستها دمیدن روحی تازه به اقتصاد ژاپن است که به زعم بسیاری از
اقتصاددانان بیش از دو دهه است ،گرفتار رکود شده و این در حالی است که رقیهب دیرینهه ژاپهن در
منحقه ،یعنی ین با سرعت هر ه تمامتر و با رشدی شمگیر اقتصاد خود را توسهعه داده و از سهال
 2010جای ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزر جهان گرفتهه و بهه احتمهال زیهاد و بها توجهه بهه
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول تا ند سال آینده تولید ناخالص داخلی ین حتی از آمریکا نیهز
بیشتر خواهد شد .شاید با توجه به جمعیت و وسعت هین ،نهین رشهدی بهرای ایهن کشهور از نظهر
بسیاری منحقی به نظر برسد ،اما وقتی رقبای نوظهور دیگری مانند برزیل ،هنهد و کهره جنهوبی نیهز
فاصله خود را با اقتصاد ژاپن کم کردهاند ،زنگ خحری برای سیاستمداران و مردم این کشور خواههد
بود.
بسیاری از اقتصاددانان ،صرفا با رویکرد اقتصادی معتقدند ژاپن که از سال  1986تا  1991گرفتار
حباب قیمتهای سرمایه بود ،با ترکیدن این حباب اقتصادی در اوایهل دههه  1990دوران سهختی را
آغاز کرد .در اثر این رویداد رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن بسیار پایین آمهده و در سهالههای بعهد از
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بحران به پایینتر از یک درصد رسیده و حتی در سالهای  1998و  1999با نرخ رشهد منفهی مواجهه
شد .در طول این سالها نرخ پایین رشد اقتصادی منجر به باال رفتن میزان بیکاری نیز شد کهه ایهن
مسئله نیز تبعات خاص خود را به همراه داشت )2014,IMF( .دولت وقت ژاپن در سال  1997بهرای
بهبود شرایط اقتصادی و تعادل در بودجه این کشور مالیات بر مصرف را از  %3به  %5افزایش داده که
نه تنها باعث بهبود اوضاع نشد بلکه به دلیل کاهش شمگیر مصهرف و کهاهش درآمهدهای دولهت
باعث بدتر شدن بحران و رکود اقتصادی شد (.)2013,Nakamichi
روند ضعف رشد اقتصادی ژاپن در سالهای بعد نیز ادامه داشته و در طهی بحهران اقتصهادی ،در
سال  2008به میزان یک درصد از تولید ناخالص داخلیاش کاسته شده و در سالهای بعدی این نرخ
بیشتر شده تا جایی که در سال  2009به میزان  5/5درصد از تولید ناخالص داخلهیاش کهاهش پیهدا
کرد .صادرات این کشور در سال  2008به میزان  1/4درصد افزایش داشت و سپ در سال  2009به
شدت کاهش یافته و رشد منفی  24درصدی را تجربه کرد .واردات این کشور نیز در سال  2009رشد
منفی  15درصدی را تجربه کرد ( .)2014,IMFبحران و رکود دراز مدت اقتصادی در ژاپن زمینهه را
برای روی کار آمدن شینزو آبه که به ملیگرایی و قدرت طلبی در عرصه خارجی معروف است ،فراهم
کرد .آبه با ارائه برنامه اقتصادی خود ،سیاستهای خاصی را در جهت رونق بخشیدن به اقتصهاد ایهن
کشور در پیش گرفت .آبهنومیک در واقع ترکیبی از سیاستهای پولی ،مالی و رشد اقتصهادی بهرای
تشویق سرمایهگذاری خصوصی میباشد .عالوه بر محورهای سه گانه آبههنهومیک کهه بیهان شهد،
سیاستهای خاص آبه در این راستا عبارتند از :حفظ نرخ تورم در حدود  ،%2اصالم و کاهش نرخ ین
در مقابل ارزهای دیگر جههت تسههیل صهادرات ،برقهرار کهردن نهرخههای بههره منفهی ،گسهترش
سرمایهگذاری عمومی ،بازبینی و اصالم قوانین بانک ژاپن و )2012,Fensom( ...با پیگیهری نهین
سیاستهایی دو محور از سه محور مورد نظر آبه در هفتههای آغازین دولت وی در سال  2012انجام
شد .وی به سرعت الیحه محر های مالی به میزان  10/3تریلیهون یهن را ابهال کهرده سهپ بها
منصوب نمودن هاروهیکو کورودا به ریاست بانک ژاپن و ابال سیاست مربوط به رساندن نهرخ تهورم
به  2درصد اقدام کرد .البته واضح است که محور سوم یعنی اصهالحات سهاختاری زمهان بیشهتری را
برای اجرا الزم دارد ( .)2013,The Economistانتخابهات مجله ژاپهن در  2014کنتهرل کامهل
(اکثریت دوسومی) را در اختیار آبه قرار داد با این وجود برخی اختالفهات داخلهی بهر سهر مهواردی از
اصالحات ساختاری مورد نظر آبه وجود داشت .برخی از اعضای کابینه دولت وی خواهان مالیاتههای
کمتر برای شرکتها بودند ،در حالی که دیگران نگران واکنشهای سیاسهی ایهن سیاسهتهها یعنهی
کاهش مالیات شرکتها و افزایش مالیات بر مصرف بودند.
در همین راستا دولت آبه در ماه آوریل  2014نرخ مالیات بر شرکتهای سهامی را از  38درصد به
 35/6درصد کاهش داد .همچنین در ارتباط بها محهور سهوم آبههنهومیک تغییراتهی در بخهشههای
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کشاورزی ،فروش اینترنتهی داروههای غیرنسهخهای ،نظهام تولیهد و توزیهع بهرق و اصهالم صهندوق
سرمایههای دولتی و نیمه دولتی در جریان است .در بخش کشاورزی دولت قصهد دارد سیاسهتههای
قدیمی در ارتباط با تولید برنج و اعظای یارانه در این بخش را رها کرده تا زمینهه بهرای تولیهد بهتهر،
موثرتر و رقابتیتر فراهم شود .در بخش فروش نیز جهت ارائه تسهیالت بیشتر ،امکان خرید داروهای
غیرنسخهای برای شهروندان ژاپنی فراهم شده است.
سیاستهای اقتصادی آبه که با هدف خروج ژاپن از رکود ندین ساله طرم شده اند ،نتایجی نیهز
داشته است .در سه ماه دوم سال  2013ارزش ین ژاپن در مقایسه با مدت مشابه سال  2012کهاهش
شمگیری یافته و در مقایسه با دالر آمریکا  25درصد کاهش ارزش یافت که گامی مهم بهه سهمت
افزایش صادرات ژاپن بود .شاخص بورس توکیو نیز رشدی  22درصدی را تجربهه کهرده و همچنهین
نرخ بیکاری از  4درصد در سه ماه آخر سال  2012به  3/7درصد در سه ماه اول سال  2013کهاهش
پیدا کرد .در ماه می سال  2013بازار بورس سهام این کشور با رشهدی  55درصهدی مواجهه شهد .در
یک پیمایش انجام شده در ژاپن نیز حدود  74درصد پاسخدهندگان سیاستههای آبهه بهرای خهروج
اقتصاد ژاپن از رکود طوالنی را موثر و موفق دانستهاند ( .)2013,The Economistدر بین موافقان
آبهنومیک میتوان به صندوق بین المللی پول و جوزف استیگلیتز اشاره کرد .از جنبههها و آثهارمنفی
آبهنومیک میتوان به افزایش کسری تراز تجاری ژاپهن در سهالههای  2013و  2014اشهاره کهرد.
کاهش ارزش ین در کنار اثرات مثبتی که روی افزایش صادرات ژاپن داشت باعث افزایش هزینههای
واردات کاالهایی از قبیل غذا ،نفت و دیگر منابع خام نیز شده و این افزایش در هزینههههای وارداتهی
منجر به کسری تراز تجهاری ژاپهن شهده اسهت ( .)2014,WSJ, Japan Real Timeبهر اسهاس
گزارشهای وزارت دارایی ژاپن کسری تراز تجاری ژاپن در ماه ژانویه سهال  2014بهه  27/3میلیهارد
دالر رسید .جالب اینکه بخشی بزر از کسری تراز تجاری ژاپن مربوط به تجارت این کشور با هین
میباشد که در سالهای اخیر همواره با تراز تجاری مثبت مواجه بوده اسهت (.)2014,Panckhurst
البته بخشی از کسری تراز تجاری ژاپن نه ناشی از سیاستهای آبه بلکهه ناشهی از وقهایعی از قبیهل
انفجار نیروگاه اتمی فوکوشیما در سال  2011بود که به دنبال آن فعالیت تمام نیروگاههای اتمی ژاپن
متوقف شد .این اتفاق دولت ژاپن را مجبور کرد برای تامین انرژی مصرفی خود مقدار بیشتری نیروی
برق و سوختهای فسیلی وارد کند که باعث باال رفتن میزان واردات در مقایسه بها صهادرات شهد .از
طرف دیگر واردات بیشتر انرژی و سوختهای فسیلی هزینه انرژی را باال برده و منجهر بهه تضهعیف
بیشتر اقتصاد ژاپن شد .شروع دوباره فعالیت رآکتورها نیز که به عنوان گزینهای محهرم اسهت ،بسهیار
بحث بر انگیز شده است .در یک نظرسنجی ملی در ژاپن در این باره  76درصد ژاپنیها یها خواسهتار
عدم استفاده از انرژی هستهای بودند و یا خواهان کاهش وابستگی ژاپن به ایهن نهوع انهرژی بودنهد.
( )2014,Reutersلذا با توجه به این آثار منفی ،برخی از هرهههای داخلهی ژاپهن ،جهن وایهدمن
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سیاستساز بانک مرکزی اروپا ،پل کروگمن و نائوهیکو بابا اقتصاددان ارشد موسسه گلدمن ساک
نین ساستهایی مخالفت کردهاند و آبه نومیک را منتهی به شکست میدانند.

با

آبهنومیکس در اقتصاد و سیاست جهانی
در طول قرن بیستم عوامل قدرت هژمونیک آمریکا در اقتصاد سیاسی بین الملهل شهامل کنتهرل
فعالیت ها و جابجاییهای جهانی کاالها و خدمات ،تولیدات مصرفی ،کاالهای صنعتی و تکنولوژیهک،
بازارها و سرمایهها بود .این عوامل به خصوص در سحح روابط بهین الملهل بها شهاخص ههای تولیهد
ناخالص داخلی ،رشد اقتصادی ،درآمد سرانه و تراز تجاری رابحه مستقیمی دارند .همچنین این منهابع،
ابزارها و فرصت هایی را در اختیار آمریکا قرار می دهند تا بوسیله آنها ایهن کشهور بتوانهد بهه ایجهاد،
برقراری و حفظ قواعد سیستم اقتصاد سیاسی بینالملل در ایجهاد نظهم هژمونیهک بپهردازد .در حهال
حاضر ین و ژاپن هر دو به نوعی تالش دارند به برتری در شاخصههای مههم اقتصهادی رسهیده و
هر ه بیشتر به این ابزارها دست یابند ،تا شاید با اتکای به آنها بتوانند زمینه های قدرتیهابی خهود را
فراهم کنند)33-32:2014,Keohane( .
سیاستهای اقتصادی آبه عالوه بر تاثیراتی که بر اقتصاد داخلی این کشور مهی گهذارد ،تهاثیرات
بلند مدتی نیز بر اقتصادجهانی خواهد گذاشت .این سیاستها به احتمال زیاد واکنش کشورهای عمده
صادر کننده از قبیل ین و آلمان را برخواهد انگیخت و منجر به بروز جنگههای ارزی خواههد شهد.
پیشتر اختالفات ارضی ین و ژاپن درباره جزایر سنکاکو/دیائویو بر روابط اقتصهادی دو کشهور تهاثیر
گذاشته بود ،که سیاستهای اخیر ژاپن به رهبری آبه این اختالفات را تعمیق کرده و اقتصادهای دوم
و سوم جهان را در مقابل یکدیگر قرار داده است .شینزو آبه تها حهدودی بهه عنهوان سیاسهتمهداری
قدرتطلب و یک ملیگرای افراطی شناخته میشود .افزایش  2/2درصدی بودجه نظامی ایهن کشهور
نیز که در دهه اخیر بیسابقه بوده در راستای افزایش قدرت نظامی ژاپن میباشد .بهه نظهر مهیرسهد
ایاالت متحده نیز پشتیبان یک ژاپن قدرتمند باشد تا ژاپنی ضعیف که تحت سیحره اقتصاد به سرعت
در حال رشد ین باشد .ژاپن میتواند به عنوان موازنهای برای اقتصاد ین از جانب ایهاالت متحهده
محرم شود .اما اگر نگاهی به شرکای تجاری عمده ژاپن بیاندازیم ،درمییابیم که شریک اول تجاری
ژاپن نه ایاالت متحده بلکه ین میباشد .در سال  ،2013به میزان  19درصد صادرات ژاپن به هین
و  20درصد وارداتش نیز از این کشور بوده است ،در حالی که  15درصهد صهادرات ژاپهن بهه ایهاالت
متحده بوده و همچنین  11درصد وارداتش از این کشور بوده اسهت )2014,IMF( .بها ایهن اوصهاف
میتوان گفت ین شریک بزر تر و ایاالت متحده شریک قابهل اعتمهادتر ژاپهن مهیباشهد .منحهق
اقتصادی شریک بزر تر را ترجیح میدهد در حالی کهه منحهق سیاسهی شهریک قابهل اعتمهادتر را
برمیگزیند .به نظر میرسد تاکنون هیچ نشانی از اولویت ین به عنوان شریک بزر تر ژاپن نسهبت
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به ایاالت متحده وجود ندارد ،لذا میتوان منحق سیاستمداران ژاپن و خصوصاً شهینزو آبهه را کهامالً
سیاسی و غیر اقتصهادی دانسهت .تقابهل منحهق سیاسهی و اقتصهادی در اقتصهاد ژاپهن نمونههای از
تقابلهای دیگر و کالنتر در مباحث علمی میباشهد ،تقابهل رئالیسهم و لیبرالیسهم ،تقابهل اقتصهاد و
سیاست و تقابل قدرت و ثروت.
در جهتگیری اقتصاد ژاپن به سمت ایاالت متحده و اولویت آن نسبت به ین ،نقهش نیروههای
نظامی را نمیتوان نادیده گرفت .وابستگی نظامی ژاپن به ایاالت متحده و سحح باالی روابط نظهامی
این دو کشور با یکدیگر درکنار تیرگی روابط ین و ژاپن بر سر اختالفات ارضی ،حتی با وجود تجربه
نه ندان خوشایند ژاپنیها از آمریکا در جنگ جهانی دوم ،ایاالت متحده را شریک قابل اعتمهادتری
برای ژاپن ساخته است .در کنار اینها ین و کره شمالی را میتوان یهک محهور نظهامی در آسهیای
شرقی دانست که در طرف دیگر آن ژاپهن ،کهره جنهوبی و ایهاالت متحهده بهه عنهوان یهک قهدرت
فرامنحقهای قرار دارند .رقابت اصلی در شرق آسیا بین دو رقیب دیرینه یعنی ین و ژاپن میباشد که
از نظر بودجه نظامی به ترتیب رتبههای دوم و دهم را در اختیار دارند.
بر همین اساس برخی آبهنومیک را واکنشی به ظهور ین میدانند ،قدرت نوظهوری که با رشد
شمگیری که در عرصههای اقتصادی و نظامی داشته خحری بهالقوه بهرای امنیهت ژاپهن محسهوب
میشود .طرفداران آبهنومیک سیاستهای وی را مشابه دوران میجی که روی تقویت توان نظامی و
تقویت قدرت کلی ژاپن تاکید داشت ،میدانند .لذا تقویت ژاپن به عنوان متحد ایاالت متحده میتواند
در جهت موازنه با ین باشد.
روندهای نظامی نیز نشان از افزایش هزینههای نظامی کشورهای آسیایی در مقایسهه بها ایهاالت
متحده و اروپا دارد .در این بین سهم کشورهای خاور دور از قبیل ژاپن و ین بسیار شهمگیر اسهت.
پ از روی کار آمدن شینزو آبه در سال  2012بودجه نظامی ژاپن رشد قابل توجهی را تجربه نمهود،
بودجه نظامی این کشور در سال  2014به میزان  2/2درصد رشد داشت که باالترین نرخ رشد در ند
دهه اخیر میباشد .در  14سال اخیر تنها در سالهای  2004و  2005بودجه نظامی ژاپهن بهه میهزان
یک درصد رشد داشته است و در بقیه سالها همواره رشد ساالنه بودجه نظامی ژاپهن از یهک درصهد
کمتر بوده است ( .)2014,Japan Ministry of Defenceدر راستای تقویت توان نظهامی ژاپهن،
برنامههایی نیز برای اتکای کمتر ژاپن به نیروهای نظامی ایاالت متحده تدار دیهده شهده اسهت و
همزمان همکاریهای نظامی دوجانبه ژاپن با ایاالت متحده افزایش داشته است .در ایهن راسهتا و در
جهت ایجاد موازنه نظامی در مقابل ین و متحد این کشور یعنی کره شمالی در تاریخ  3اکتبهر سهال
 2013موافقتنامه نظامی سال  1997ژاپن و ایاالت متحده بازبینی شده و موافقتنامهه دیگهری بهه
امضا رسید که هدف آن افزایش امنیت در منحقه آسیا پاسیفیک و فراتر از آن بود .ایهن موافقهتنامهه
بین وزرای امور خارجه و دفاع هر دو کشور (جان کری ،ا هیگل برای آمریکا و فومیهو کیشهیدا و
◊ 74

سیاستهای آبه نومیکس و توسعه در ژاپن◊ ...

ایتسونوری اونودِرا برای ژاپن) تایید شد .مفاد این موافقتنامه شامل سیستمهای راداری قابهل حمهل
برای نیروی دریائی در مقابل حمالت احتمالی موشکی کره شمالی ،افزایش همکهاریهها در فضهای
سایبری ،همکاری در جهت تامین امنیت حوزه آسیا پاسیفیک ،سازماندهی مجدد نیروههای آمریکهایی
حاضر در ژاپن و ند مورد دیگر میشود ( .)2014,U.S. Department of Defenceعهالوه بهر
اینها در سال  2012روزنامه نیویور تایمز به قراردادی نظامی بین ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد که
عمده مفاد آن متوجه خحرات احتمالی از جانب کره شمالی و ین میشد .پیشتر نیهز سهفیر ژاپهن در
کره جنوبی آمادگی ژاپن برای امضای نین قراردادی را اعالم کرده بود )2012,Sang-Hun( .البته
سابقه استعماری ژاپن در کره جنوبی خصوصا بین سالهای  1910تها  1945و تصهویر بسهیار منفهی
کرهایها از ژاپن تا این تاریخ راه را برای همکاری نظامی این دو کشور بسته بود .در سالهای بعد از
آن نیز با توجه به منافع ایاالت متحده در تقویت قدرت نظهامی ایهن دو کشهور در مقابهل تهدیهدات
احتمالی کره شمالی و ین و همچنین با توجه به داشتن حدود  28500نفهر نیهروی نظهامی در کهره
جنوبی و همچنین  50000نظامی دیگر در ژاپن ،ایاالت متحده واسهحه دیهدارهایی بهین رهبهران دو
کشور در الهه هلنهد په از برگهزاری اجهالس امنیهت هسهتهای در تهاریخ  25مهارس  2014شهد
()2013,Hofilena
با مقایسه شاخصهای نظامی به اختالف عمیق بین قدرتهای نظامی دو محور ،در شهرق آسهیا
پی می بریم .بر اساس بسیاری از آمارها ین از نظر قدرت نظامی در رتبه سوم جهان پ از ایهاالت
متحده و روسیه قرار دارد .متحد این کشور یعنی کره شمالی نیز از نظر قدرت نظامی بسیار پیشهرفت
داشته است .این در حالی است که ژاپن و کره جنوبی عالوه بر نداشتن سالمهای هستهای در سهایر
بخشها و در قسمت سالمهای متعارف نیز بسیار از رقبای خود عقب ماندهانهد .ایهن عقهب افتهادگی
لزوم حضور هر ه بیشتر ایاالت متحده در شرق آسیا بهرایحمایهت از متحهدانش را نشهانمهیدههد.
خصوصاً اینکه روسیه نیز بهعنوان یک ابرقدرتنظامی به محور ین ،کهره شهمالی گهرایش بسهیاری
دارد که نمود آن حضور فعال در پیمان شانگهای میباشد .در شکل زیهر نمهودار تهوان نظهامی ههار
کشور شرق آسیا ( ین ،ژاپن و دو کره) که اطالعات آن از منابع گوناگون گردآوری شهده نشهان داده
شده است (.)6, Ch. 2013,The Military Balance
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موازنه نظامی در شرق آسیا
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Sources: The Military Balance 2013, Chapter 6. www.globalfirepower.com

محالبی که در باال به آنها اشاره شد بیشتر بر اساس تحلیل های اقتصادی ،سیاسی و امنیتی از آبه
نومیک بود ،این در حالی است که همانحور که پیشتر اشاره کردیم ،عامل اصلی در توسعه ژاپن نهه
سیاست های صرفا اقتصادی بلکه فرهنگ توسعه گرای این کشور است و لذا در این پژوهش بهدیلی
بر تبیین های فوق در مورد توسعه و رکود ژآپن بر مبنای فرهنگ این کشور ارائه میدهیم تا نهواقص
موجود در تبیین علت رکود این کشور را برطرف کند.
زوال فرهنگی ،زوال اقتصادی و زوال قدرت ژاپن
رسیدن به توسعه پایدار و حرکت به سمت رفاه و استقالل آرمان بسیاری از کشورهاسهت .توسهعه
اقتصادی ،امنیت قضایی و سیاسی ،حفظ استقالل و تحقق عدالت اجتمهاعی ،بهدون تردیهد از اههداف
توسعه کشور است ،که برای تعالی انسانها ،دنبال میشود .لیکن نمیتوان برای دستیابی بهه اههداف
مذکور فقط یک تصویر مقحعی از مسیر توسهعه صهنعتی یهک کشهور را الگهو قهرار داده و طبهق آن
برنامهریزی و سیاستگذاری کرد .زیرا برای خروج از رکهود ،نهادههای بسهیاری بایهد ایجهاد شهوند و
نهادهای بسیاری باید تغییر کنند .عوامل سرکوب انگیزه و موانع تحر  ،باید شناسایی و رفهع شهوند.
(متوسلی )1382 ،توسعه در جایی رخ میدهد که نهادههای اجتمهاعی و فرهنهگ آن کشهور ظرفیهت
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توسعه پذیری داشته باشند .لذا قبل از پیروی سادهلوحانه از الگوها و مدلهای توسهعه ،الزم اسهت تها
ایجاد تحول فرهنگی و فکری و رونق تفکر اقتصادی در اولویت استراتژیههای توسهعه قهرار گیرنهد
(مدنی .)1374 ،ژاپنیها نیز بعد از جنگ جهانی دوم به جای تقلید صرف از الگوهای غربی ،با اتکا بهه
فرهنگ داخلی غنی و رونق تفکر اقتصادی ،استراتژی توسعه را با موفقیت پیگیری کردند.
فرهنگ ژاپنیها ،یکی از مهمترین عوامل توسعه این کشور بهوده ،کهه بهدون آن ههیچ یهک از
موفقیهتهههای آن قابههل کسههب نبههود .فرهنههگ کههار و توسههعه ،سههختکوش هی و فههداکاری و ح ه
مسئولیتپذیری در کنار ساختار مدیریتی کارآمد ،سیاستها و برنامههای توسعه محور دولت ،همهه در
جهت حفظ اقتدار ژاپن بوده است .این روند تا زمانی ادامه داشهته کهه فرهنهگ ایهن کشهور آنچنهان
تغییری را شاهد نبوده ،اما در اواخر قرن بیستم و همچنین اوایل قرن بیست و یکم شواهد بسیاری در
ارتباط با تغییرات فرهنگی عمیق در این کشور به شم میخورد و در حال حاضر ژاپن را بهه یکهی از
مهمترین جوامع تحت تاثیر فرهنگ غربی تبدیل کرده است.
جهانی شدن فرهنگی تاثیر بسزایی بر جامعه و فرهنگ ژاپن گذاشته و ایهن کشهور را نسهبت بهه
دورههای قبلتر بسیار متمایز کرده است .ارزشهای بوشیدو تا حدود بسیاری به فراموشی سپرده شده
و دیگر برای نسل جوان ژاپن اهمیت سابق خودشان را ندارد .قهرمان امهروز نسهل جهوان ژاپهن نهه
سامورائیهای فداکار بلکه قهرمانان فیلمهای هالیوودی و خوانندههای پاپ آمریکائی هستند تا جهایی
که بسیاری از خوانندگان آمریکائی برای خیل عظیم طرفدارانشان در ژاپن به صورت مرتهب بهه ایهن
کشور مسافرت کرده و اقدام به برگزاری کنسرتهای بزر میکنند .تغییرات فرهنگی در ژاپن حتهی
سبک زندگی ،نوع پوشش ،خانهها و غذاهای مردم این کشور را تحت تاثیر داده است .البته سابقه این
تغییرات نه به عصر حاضر بلکه به قرن  17باز می گردد .این روند در دوران مِیجی تسریع شد و په
از جنگ جهانی دوم با شکست ژاپن و حضور ایاالت متحهده در حهوزه ههای اجتمهاعی ،اقتصهادی و
سیاسی این کشور مجددا تقویت گردید ( .)1984,Doreدر این دوران فرهنگ عامهه ژاپنهی در کنهار
پذیرش برخی جنبه های فرهنگ غربی هنوز ارزش های مخصهوص خهود را کهه نقشهی اساسهی در
توسعه این کشور داشتند ،حفظ کرده بود .اما این تغییرات فرهنگی در اواخر قرن بیسهتم آثهار مخهرب
خود را بر جامعه و اقتصاد این کشور نشان میدهد و خصایص متمایز ژاپنهی از قبیهل سهختکوشهی،
فداکاری و وفاداری را تضعیف می کند .سیاست های اقتصادی مشابه در این کشور ،قبل و بعد از دهه
 1990میالدی آثار کامال متفاوتی بر جای گذاشت .افزایش یا کاهش مالیات بهر درآمهد ،تغییهرات در
تعرفه ها و بسیاری سیاست های دیگر نتوانست اقتصاد این کشور را از رکود خارج کند و بعضا باعهث
بدتر شدن اوضاع این کشور و رشدهای منفی اقتصادی شد .این امر نشان دهنده این است کهه منشها
رکود اقتصادی این کشور نه سیاست های اقتصادی بلکه تغییرات عمیق فرهنگی است که سال ها در
این کشور جریان داشته و در اواخر قرن بیستم به اوج خود می رسند.
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زوال فرهنگ وفاداری و سختکوشی ژاپن و گرایش به سمت فرهنگ غربهی منجهر بهه از بهین
رفتن مزیت نسبی فرهنگ توسعهگرای ژاپنی نسبت به دیگر فرهنگهها شهده و ایهن زوال فرهنگهی
منجر به زوال و رکود اقتصاد ژاپن در ند دهه اخیر شده است نه سیاسهت ههای اقتصهادی .در کنهار
خصایص متمایز فرهنگ شرقی ژاپن ،فرهنگ غربی وارد شده و بدون شک برخی از مزایای فرهنهگ
ژاپنی را نیز تضعیف نموده است .فرهنگ سختکوشی ،وفاداری و قناعت با وجود ریشهه عمهیقش در
فرهنگ ژاپن در مقایسه با دهههای قبلتر تضعیف شده است .مردم معاصر ژاپن عموماً دین را یزی
که افراد ضعیف به دلیل احساس عدم تعادل به آن باور دارند ،می شناسند .ایهن طهرز تفکهر از دوران
میجی در ژاپن ریشه دوانیده و در ند دهه اخیر تحت تاثیر گسترش ارتباطات و نفوذ بهیش از پهیش
فرهنگ غربی ،رشد بسیاری یافته و ژاپنیها را از فرهنگ بومی خود دورتر ساخته و غربهیتهر نمهوده
است .بنابراین به نظر نگارندگان این مقاله علت رکود اقتصادی ژاپن در دو دهه اخیر ،نه سیاستهای
اقتصادی این کشور ،بلکه زوال فرهنگ توسعه گرا و تقویت عناصر فرهنگ غربی در ژاپن است.
آبهنومیکس ،نسخهای اشتباه
همانحور که گفتیم در دوران پ از جنگ جهانی دوم مهمترین عوامل پیشهرفت ژاپهن فرهنهگ
توسعه گرای این کشور و کمکهای سخاوتمندانه ایاالت متحده در جهت مقابله با نفوذ کمونیسهم در
این کشور بود .لذا در سالهای پ از جنگ دوم ژاپن رشد اقتصادی شمگیری را تجربهه نمهود .در
این دوره ایاالت متحده حضور فعالی در تمامی عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در
ژاپن داشت .اما فروپاشی شوروی نقحه عحفی در روابط دو کشور محسوب مهیشهود .په از پایهان
جنگ سرد و با برطرف شدن خحر جدی نفوذ کمونیسم در جهان و خصوصا در منحقهه شهرق آسهیا،
کمکها و امتیازاتی که ایاالت متحده برای مقابله با نفوذ کمونیسم برای ژاپهن در نظهر گرفتهه بهود،
کاهش شمگیری پیدا کرد .عالوه بر کاهش کمکهای ایاالت متحده ،همانحور که اشاره کردیم در
طول  45سال حضور گسترده ایاالت متحده در ژاپن ،فرهنگ مردم ایهن کشهور نیهز د هار تغییهرات
محسوسی گشته و این کشور را به یکی از متاثرترین جوامع از فرهنگ غربی تبدیل کرده اسهت .لهذا
ژاپن پ از فروپاشی بلو شرق ،نه از حمایتهای اقتصادی ایاالت متحده برخوردار است و در حال
حاضر بیشتر کمکهای آن محدود به مسائل نظامی و برطرف کردن تهدیدات نظامی از جانهب کهره
شمالی و احتماالً ین شده است و نه از مزیت فرهنگ توسعه گرای مبتنی بر سختکوشی ،وفاداری،
مسئولیت پذیری و قناعت ژاپنی آنچنان که در سابق بود ،برخوردار نیست .لذا افهول نهین قهدرتی و
زوال اقتصادی آن در این دوره امری محتوم به نظر میرسد.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با ارائه برنامه های اقتصادی خود که به آبهنومیک معهروف گشهته،
برای بازسازی اقتصاد ژاپن که در طول ند دهه اخیر د ار رکود شده است به جای تمرکز بر مزایها و
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امتیازات فرهنگی ژاپن و بازسازی روحیه جمعگرای ژاپنی ،راهکارها و راه حلهای غیر موثر از قبیهل
افزایش مالیات بر مصرف ،کاهش مالیات شرکتها و بازسازی ساختار اقتصادی ایهن کشهور را ههدف
قرار داده است .غافل از اینکه همین سیاست های اقتصادی که آبه درصدد تغییر آنها برآمده است ،در
طول دهههای متمادی بعد از جنگ جهانی دوم ،رشد اقتصادی دو رقمی را برای این کشور به ارمغان
آورده بود .سیاستهای آبه شاید در کوتاهمدت بتواند رشد کاذبی را در اقتصاد ژاپن ایجاد کند ،اما روند
افول اقتصاد ژاپن عمیقتر از آن است که با یک یا دو درصد تغییر در نهرخ مالیهات بهر مصهرف و یها
اصالحات کو ک در ساختار اقتصادی این کشور بتوان بر رکود ندین ساله آن فائق آمد .اگهر علهت
رکود ژاپن سیاستهای اقتصادی باشد ،را همین سیاستهای اقتصادی در نیمه دوم قهرن بیسهتم و
پ از پایان جنگ جهانی دوم باعث رشد و توسعه ژاپن شد و امروزه عامل رکود شدهاند؟ ه تفاوتی
بین دورههای قبل و دوره فعلی در عرصهه اقتصهادی وجهود دارد کهه لهزوم تغییهر در سیاسهتههای
اقتصادی را نشان دهد؟ و البته می توان به آمار صندوق بین المللی پول در سال های اخیر نیز اشهاره
کرد .بر اساس آمار و اطالعات صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ژاپن در سال  2013بعد از روی
کار آمدن آبه  1.5درصد بوده و بالفاصله پ از آن در سال  2014به منفی  0.1درصد کهاهش پیهدا
کرد و در سال  2015نیز اقتصاد ژاپن رشدی حدود نیم درصدی داشته است و بر اسهاس پهیش بینهی
های صندوق ،که معموال خوش بینانه تر از واقعیت هستند ،تها سهال  2020حهداکثر رشهد اقتصهادی
ساالنه ژاپن یک درصد خواهد بود (.)2016,IMF
بنابراین به نظر نگارندگان راه حل رکود اقتصادی ژاپن به ساختار اقتصادی و یا تغییر سیاستهای
مالی و تجاری این کشور بازنمیگردد ،ه همین سیاستها در دورههای قبل باعث رشد و تعالی ایهن
کشور شده بودند و حتی بسیاری از کارشناسان دهه  70میالدی تحت تاثیر این تغییرات پهیش بینهی
کردند که اقتصاد ژاپن در آینده موفق تر از اقتصاد آمریکا خواهد شد .در درجهه اول بهرای حهل یهک
مشکل باید علت رخ دادن آن مشکل را یافت و سپ به دنبهال راه حهل بهود .بهه نظهر نگارنهدگان،
مشکل رکود اقتصادی ژاپن تغییرات فرهنگی رخ داده در این کشور است که آن را از مزایای فرهنگِ
جمعگرای خود محروم کرده است .بر همین اساس هر برنامهای برای خروج ژاپن از رکهود ،بهدون در
نظر گرفتن اصالحات فرهنگی و بازسازی فرهنگ توسعه گرای این کشهور نتیجههای مهوثر نخواههد
داشت.
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نتیجه گیری:
اهمیت بحث توسعه و دستیابی به الگوی درسهت در ایهن زمینهه دغدغهه بسهیاری از کشهورها و
خصوصا ایران می باشد .در این راستا اشاره کردیم هر کشوری ،با توجه به فرهنهگ و شهرایط خهاص
خود مسیری متفاوت را در توسعه پیموده ،از اینرو تعمیم یک رویکرد کهالن بهرای تبیهین و توضهیح
توسعه ،گر ه واجد برخی امتیازات میباشد ولی با ندیدن تنوع و تفاوتهای موجهود ،بخهش اصهلی و
مهمتر واقعیت موجود یعنی تاریخی بودن پدیده ها را نادیده میگیرد .لهذا بها توجهه بهه اهمیهت ایهن
موضوع ،توسعه ژاپن را که سال ها الگوی موفق توسعه در جهان محسوب می شد مورد محالعه قهرار
داده و به فرهنگ توسعه گرای این کشور و خصایص ویژه آن که در توسعه نقشی اساسی داشته انهد،
پرداختیم.
ژاپن که در بسیاری از سال های بعد از جنگ جهانی دوم رشدی دو رقمی را تجربه کرده بود ،در
سال های اخیر گاهی حتی با نرخ رشد منفی مواجه بوده است و رکود بلندمدت اقتصادی را به دغدغه
اصلی این کشور در عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل کهرده اسهت .همزمهان بها ایهن رکهود ،رقبهای
منحقهای این کشور و خصوصا ین با نرخ رشدهای دو رقمی به توسعه خود ادامه دادهاند تا جایی که
ین از سال2001جایگاه ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزر جهان گرفته و روزبه روز اقتصهادهای
در حال ظهور دیگری فاصله خود را با اقتصاد ژاپن کمتر میکنند .این عوامل باعث محرم شدن رکود
اقتصادی ژاپن به عنوان الشی ملی برای سیاستمداران این کشور شده که در سال  2012منجهر بهه
گرایش مجدد ژاپنیها به سیاستمدار ملیگرای این کشور یعنی شینزو آبهه شهد .آبهه بها ارائهه برنامهه
اقتصادی خود موسوم به آبه نهومیک کهه بهر سهه محهور محهر ههای مالیهاتی ،تغییهر سهاختار و
سیاستهای پولی و اصالحات ساختاری متمرکز بود ،قصد فائق آمدن بر این رکود طهوالنی مهدت را
دارد .با وجود تاکید شینزو آبه روی تغییر سیاست های اقتصادی ،نشهان دادیهم کهه نانچهه مشهکل
اقتصادی ژاپن ناشی از برنامههای اقتصادی باشد ،را همین سیاستها در گذشتههای نه نهدان دور
این کشور رشدهای دو رقمی را درپی داشت ،در حالی که امروزه همین سیاستها باعث رکهود ژاپهن
شدهاند.
آبه نومیک شاید در کوتاهمدت بتواند رشد کاذبی در حدود یک الی دو درصهد در اقتصهاد ژاپهن
ایجاد کند ،اما روند افول اقتصاد ژاپن عمیقتر از آن است که با دو الی سه درصد تغییر در نرخ مالیات
بر مصرف و یا اصالحات کو ک در ساختار اقتصادی این کشور بتوان بر رکود آن فائق آمد .بر همین
اساس بر این باوریم که مشکل رکود بلندمدت اقتصاد ژاپن نه در سیاستهای اقتصادی و پولی مهالی
این کشور بلکه در تغییرات اساسیای است که در فرهنگ مردم این کشور تحت تاثیر جههانی شهدن
فرهنگی ،گسترش ارتباطات و حضور گستره آمریکا در تمامی عرصههای ایهن کشهور رخ داده اسهت.
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بنابراین به نظر میرسد آبه نومیک که کمترین توجهی به احیای فرهنگ توسهعه گهرای ژاپنهی بهه
عنوان عامل اصلی توسعه این کشور ندارد ،و تنها با هدف قرار دادن سیاستهای اقتصادی و مالی به
دنبال تغییرات موضعی در اقتصاد است ،موفقیت ندانی نخواهد داشت.
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