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Ekspansja kapitału japońskiego

Экспансия японского капитала 

The Expansion of the Japanese Capital

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Nierównomierność rozwoju kapitalizm u znajduje swoje odbicie rów 
nież po II wojnie światowej, co wyraziło się przede wszystkim  w wyso
kiej dynamice wzrostu produkcji i dochodu narodowego Japonii przy 
równoczesnym  znacznie wolniejszym  tem pie tego wzrostu w Stanach 
Zjednoczonych AP i krajów  EWG. Japonia wkroczyła w latach sześć
dziesiątych do ścisłej czołówki wysoko rozw iniętych krajów  kap ita li
stycznych.

W latach 1963— 1971 GNP wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 35%, 
w W ielkiej B rytanii o 20%, we Włoszech o 42%, w RFN o 47%, we 
F rancji o 56%, natom iast w Japonii aż o 127%, czyli ponad dwa razy 
więcej niż we Francji. Jeszcze większe dysproporcje charak teryzu ją  
przyrosty  produkcji przemysłowej wym ienionych krajów. W skaźnik 
w zrostu tej produkcji w tym  samym okresie wyniósł dla USA 39%, dla 
W ielkiej B rytanii 26%, dla Włoch 46%, dla RFN 57%, dla F ran 
cji 60%, zaś dla Japonii aż 170% \

W ymienione dysproporcje rozwojowe spowodowały, że Japonia stała 
się w latach sześćdziesiątych potęgą ekonomiczną świata kapitalistycz
nego. Uwaga ta odnosi się nie tylko do jej potencjału gospodarczego, 
ale również do skali działalności naukowej i technicznej. W zmocniła ona 
również w tym  samym okresie swoją pozycję walutow ą, gromadząc nie

1 Przytoczone liczby pochodzą z VN Statistical Yearbook 1971.
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notowane wcześniej zapasy zagranicznych środków płatniczych, które pod 
koniec 1971 roku osiągnęły kwotę 15,4 m ld dolarów, w tym  0,8 mld doi. 
w złocie. Tylko RFN posiadała w  tym  czasie wyższe zapasy dewiz, bo 
wynoszące 18,4 mld do larów 2. Japoński jen  zajął więc bardzo mocną po
zycję na rynku  walutow ym  świata kapitalistycznego.

Problem atyka eksportu kapitału  japońskiego zasługuje na szersze 
zainteresow anie co najm niej -z dwóch powodów:

1) ze względu na pierwszorzędną rolę, jaką odegrał eksport w  osiąg
nięciu i u trzym aniu wysokiego tem pa w zrostu gospodarczego Japonii,

2) z uw agi na coraz silniejsze przenikanie kapitału japońskiego do 
krajów  rozw ijających się, szczególnie w rejonie Południowo-W schodniej 
Azji, gdzie z czasem zaczął się kształtować rodzaj nowego bloku gospo
darczego, uzależnionego w poważnym stopniu od Japonii.

W prezentow anym  opracowaniu nie zostaną oczywiście omówione 
w szystkie aspekty ekspansji kapitałow ej Japonii, lecz tylko niektóre, n a j
bardziej charakterystyczne. Zacznę od omówienia ogólnych tendencji 
w ystępujących w  japońskim  eksporcie kapitału  po II wojnie światowej. 
Część drugą w ypełniają uwagi charakteryzujące ekspansję kapitału  pań
stwowego Japonii głównie do krajów  rozw ijających się. Trzecia część 
obejm uje analizę eksportu pryw atnego kapitału  japońskiego, a przede 
wszystkim  charakteryzujące go cele, k ierunki i tendencje. W części 
czw artej prezentuję omówienie celów zagranicznej ekspansji kapitału  
japońskiego oraz ich znaczenie w polityce ekspansji kapitałowej. W resz
cie ostatnia, piąta część oprcowania poświęcona jest perspektyw om  eks
portu  kapitału  japońskiego w dziesięcioleciu 1971— 1980, k tórych nie 
konfrontu ję jeszcze z realnie osiągniętym i rezultatam i głównie ze względu 
na b rak  pełnych inform acji.

TENDENCJE W EKSPORCIE KAPITAŁU JAPOŃSKIEGO 
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Japonia nie stała się eksporterem  kapitału  dopiero po II wojnie świa
towej, gdyż już w 1939 roku jej eksport w tej dziedzinie oceniono na 
około 1,3 m ld dolarów \  Koncentrow ał on się głównie w Azji i A ustralii 
(około 85%  całości zagranicznych lokat kapitałow ych Japonii w tym  
okresie). W przekroju gałęziowym eksport ten  lokowany był przede 
wszystkim  w przem yśle wydobywczym i rolno-spożywczym.

Po przegraniu w ojny lokaty kapitałow e Japonii zostały przejęte przez 
państw a zwycięskiej koalicji. Po zakończeniu II wojny światowej kapitał

2 Economic Survey of Japan 1970—1971.
8 L. O l s o n :  Japan in Postwar Asia. New York 1970.
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japoński był silnie osłabiony i odbudowę swoich wpływów zew nętrznych 
musiał rozpoczynać praw ie od zera. Pierw sze oznaki aktyw ności w za
kresie ekspansji kapitałow ej w Japonii można było zaobserwować już 
na początku lat pięćdziesiątych. Były to jeszcze próby bardzo nieśmiałe, 
gdyż Japonia sama jeszcze potrzebowała pomocy kapitałow ej i z pomocy 
takiej właściwie korzystała. Można by naw et powiedzieć, że kiedy inne 
m ocarstw a kapitalistyczne rozw ijały swój eksport kapitału , Japonia była 
bardziej kredytobiorcą niż eksporterem . Jeśli bowiem w latach 1956— 
1963 k ra je  OECD w yeksportow ały kapitał rzędu 43,0 m ld dolarów, to 
na Japonię przypadło z tej kwoty zaledwie nieco ponad 1 mld, gdy tym 
czasem USA uczestniczyły w tej kwocie sumą 22,0 m ld doi., na W ielką 
B rytanię przypadało 5,0 mld doi., a na Francję 4,5 m ld doi.

W latach pięćdziesiątych, a szczególnie w pierwszej połowie tego okre
su, rozwój gospodarczy Japonii wym agał znacznych nakładów kapitało
wych. Powodowało to, że Japonia była w tym  czasie jednym  z głównych 
im porterów  kapitału, zaś kapitał rodzimy był w całości w chłaniany przez 
gospodarkę japońską i nie m usiał szukać lokat poza granicam i własnego 
kraju .

Z omawianego punktu  widzenia cały okres 1945— 1971 można podzie
lić na trzy  podokresy. W pierwszym  podokresie, obejm ującym  lata  1945— 
1960, aktyw ność kapitału  japońskiego poza granicam i k raju  była niska 
i ograniczała się właściwie do Azji i to do przem ysłu wydobywczego. 
W drugim  podokresie obejm ującym  lata 1961— 1965 nastąpiło pewne 
ożywienie w zakresie ekspansji kapitałow ej Japonii, k tóra zaczęła roz
szerzać swoje lokaty zagraniczne na przem ysł przetwórczy, wychodząc 
jednocześnie poza granice Azji do A fryki i Europy Zachodniej. P raw dzi
wą ekspansję kapitału  poza granice rozpoczęła Japonia właściwie dopie
ro w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, kiedy to sfera ekspansji obej
m uje wszystkie dostępne dziedziny gospodarki i wszystkie możliwe kraje. 
Źródłem  tak  silnej ekspansji kapitałowej Japonii była dynamicznie roz
w ijająca się własna produkcja i związana z tym  potrzeba poszukiwania 
rynków  zbytu dla w ytw arzanych towarów.

W latach 1965— 1970 Japonia przeznacza stosunkowo duże sum y na 
badania zasobów surowcowych na świecie, a przede w szystkim  zasobów 
ropy naftow ej na Alasce, w Indonezji i w Afryce, rud  m etali kolorowych 
w Zambii i Chile, rud  żelaza i pokładów węgla kam iennego w A ustralii 
i w Afryce.

Aktywizacja kapitału  japońskiego poza granicam i k ra ju  była, jak  to 
podkreślano, rezultatem  niezwykle szybkiego rozwoju własnej gospodarki, 
k tórej in teresy  wym agały rozwiniętego eksportu dóbr, uzależnionego od 
wcześniejszej penetracji terenu przyszłej ekspansji. S tąd w  Europie 
Zachodniej i w Am eryce Płn. tworzona jest cała sieć handlow a, z dru
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giej zaś strony szybko rośnie inw estycyjne zaangażowanie Japonii w po
staci lokat bezpośrednich, kredytów  i pożyczek dla krajów  rozw ijających 
się.

Szybko rosnąca ekspansywność kapitałowa Japonii w drugiej połowie 
la t sześćdziesiątych była możliwa do osiągnięcia dzięki dodatniem u saldu 
bilansu handlowego. Tylko w latach 1965— 1971 zapasy złota i dewiz 
Japonii wzrosły o ponad 1,3 m ld doi.

W świetle zamieszczonych w tabeli 1 liczb silna aktyw izacja ekspan
sji kapitału  w latach 1965— 1971 staje się całkowicie zrozumiała. Tylko

Tab. 1. Bilans aktywów zagranicznych i zobowiązań Japonii w min d o i4. 
The balance of foreign assets and obligations of Japan in millions od dollars

Wyszczególnienie 1965 1968 1969 1970 1971

Aktywa długoterminowe 
w  tym: 2503 5180 6688 8745 11200

inwestycje bezpośrednie 39 1085 1291 1647 2050
kredyty eksportowe 1315 2784 3458 4270 5300
pożyczki jenowe 287 893 1229 1859 2450
wkłady do organizacji 
międzynarodowych 117 235 319 371 700
pozostałe 146 183 391 598 700
zobowiązania długoterm. 3720 4535 5888 6326 7540

Saldo —1217 645 800 2419 3660

duży odpływ kapitału  mógł zmniejszyć rywalizację rodzim ych firm  
na własnym  obszarze, a więc tym  samym złagodzić napięcia na 
w łasnym  rynku kapitałowym . Ekspansja kapitałowa Japonii w yraża
ła w tym  okresie stan zaspokojenia zopatrzebowania na kapitał przez 
rynek  w ew nętrzny. Jego eksport stał się po prostu dla Japonii 
koniecznością 5.

Za początek silnej aktyw izacji eksportu kapitałowego Japonii trzeba 
przyjąć rok 1966, gdyż w 1965 roku Japonia była jeszcze dłużnikiem. 
Następne lata przyniosły jednak szybki wzrost długoterminowych ak ty 
wów i uzyskanie nadwyżki nad zobowiązaniami.

Rozszerzanie się zagranicznych powiązań kapitałow ych Japonii ode
grało ważną rolę w pobudzaniu jej eksportu, a więc było instrum entem

4 Źródło: NIKI „Bjuletin Inostrannoj Kammerczeskoj Informacji” 1972, 5.
6 Por. „Far Eastern Economic R eview ” 1971; Economic Survey of Japan 1970— 

1971.
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nakręcania i zachowania wysokiej koniunktury  gospodarczej w kraju. 
Japoński eksport kapitału charakteryzuje bowiem duża specyfika, w y
różniająca go np. od eksportu kapitału  Stanów Zjednoczonych. W Japonii 
eksport kapitału  pobudzał przede wszystkim  eksport towarów, a więc 
rozwój gospodarki narodowej, natom iast dla Stanów Zjednoczonych 
eksport kapitału  posiadał duże znacznie z punktu  widzenia możliwości 
realizacji aspiracji politycznych. Teza ta znajduje uzasadnienie w spad
ku udziału inw estycji bezpośrednich w aktyw ach długoterm inowych Ja 
ponii w przedziale lat 1965— 1971.

Japonia nie traktow ała zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla 
w zrostu gospodarczego w sposób szczególny, ale analogicznie jak  pozo
stałe elem enty składowe aktyw ów długoterminowych. Tworzone filie 
lub przedsiębiorstwa z reguły stanowiły początek działalności japońskich 
korporacji na danym  terenie. Istniała też i istnieje dość ścisła zależność 
pomiędzy korporacjam i rodzim ymi a ich filiam i zagranicznymi, która 
przyjm uje różne form y. Japonia dąży bowiem przede wszystkim  do 
skutecznego pokonywania trudności na rynkach zagranicznych, stąd ko
nieczność dyw ersyfikacji tych form, co czyni tę  działalność bardziej 
elastyczną wobec konkurencji innych krajów . Stw arza to spore możli
wości om ijania barier celnych krajów  rozw ijających się.

W św ietle tak  szybkiego wzrostu rezerw  płatniczych Japonii w d ru 
giej połowie lat sześćdziesiątych staje się całkowicie zrozumiała jej 
aktyw izacja w ekspansji kapitału  za granice kraju . Tylko poważne przy
spieszenie odpływu kapitału  mogło ograniczyć ryw alizację przedsiębior
ców na teren ie  Japonii, co wprowadzało równocześnie ożywienie ekspan
sji kapitałow ej i stabilizację sytuacji na rynku w ew nętrznym . Dotych
czas bowiem kapitał rodzim y bez trudu  był absorbowany przez szybko 
rozw ijającą się gospodarkę japońską i wobec tego jego ekspansja zagra
niczna m usiała być niewielka. Zapotrzebowanie rodzimej gospodarki na 
nowe kapitały  stosunkowo szybko jednak malało, co stw arzało koniecz
ność jego alokacji poza granicam i kraju . Konieczność ta  stała się szcze
gólnie pilnym  zadaniem  po roku 1965, od kiedy przyrost zasobów kapi
tałow ych zaczął wyprzedzać przyrost zapotrzebowania na nowe kapitały 
ze strony gospodarki w ew n ętrzn e j7.

Rok 1966 można by więc przyjąć za początek nowej strategii w poli
tyce kapitałow ej Japonii i jednocześnie za początek nasilania się jego

6 W Stanach Zjednoczonych udział inwestycji bezpośrednich w  eksporcie ka
pitału wynosi około 60%, czyli zajmuje pozycję dominującą. W krajach Europy 
Zachodniej jest on jednak mniejszy. Por. J. S i k o r s k i :  Kapitał zachodnio- 
-europejski w  Stanach Zjednoczonych. „Sprawy Międzynarodowe” 1971, 12.

7 Analogiczne oceny formułują ekonomiści japońscy. Por. „Fowl Eastern Eco
nomic Review” 1971, Economic Survey of Japan (1970—1971).
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ekspansji zew nętrznej. Z danych zamieszczonych w tablicy 1 w ynika nie
zbicie, że jeszcze w 1965 roku Japonia była dłużnikiem (—1217 m in doi.). 
W sześć lat później natom iast miała już nadwyżkę rzędu 3660 m in doi.

Rozwój zagranicznych powiązań kapitałow ych Japonii po II wojnie 
światowej odegrał więc bardzo ważną rolę w nakręcaniu i stabilizacji 
koniunktury  gospodarczej. W Japonii, w odróżnieniu od Stanów Zjedno
czonych, dominował przede wszystkim eksport dóbr, co pobudzało roz
wój gospodarki narodow ej. W USA natom iast eksport kapitału  był 
w dużym stopniu podporządkowany aspiracjom  polityki m ocarstwowej.

Przy znacznym ożywieniu ekspansji zagranicznej Japonii w  latach 
1965— 1971 udział zagranicznych inwestycji bezpośrednich system atycznie 
malał z 25,7% do 19,4%. Spadek ten odzwierciedla odmienne podejście 
Japonii do inw estycji bezpośrednich, które stanowiły i stanowią instru 
m ent ułatw iający eksport towarów w ytw arzanych przez firm y krajow e. 
Japonia nie ma takich aspiracji politycznych jak  Stany Zjednoczone.

Gdyby chcieć bliżej scharakteryzować rolę inw estycji bezpośrednich 
za granicą we wzroście gospodarczym Japonii, to trzeba by przede wszy
stkim  stwierdzić, że nie wyróżniały się one niczym specjalnym  od innych 
składników zagranicznych aktywów długoterminowych. Tworzone filie 
lub przedsiębiorstwa w obszarach celnie zamkniętych, np. EWG, stano
wią tylko przyczółek dla działalności japońskich korporacji. Z reguły 
bowiem istnieje ścisła kooperacja między korporacjam i rodzim ymi i ich 
filiami zagranicznymi. Odnosi się to naw et do tych przypadków, w któ
rych korporacje te i ich filie nie są powiązane żadnymi więzami oficjal
nymi. Sprowadzane na obszary celnie zam knięte maszyny, urządzenia 
i półfabrykaty do dalszej obróbki w filiach oficjalnie nie figurują jako 
eksport japoński, a tylko jako przepływ środków produkcji na potrzeby 
przedsiębiorstw japońskich ulokowanych poza granicam i Japonii. Istnieją 
więc dość szerokie możliwości omijania barier celnych, co umożliwia roz
szerzenie ekspansji eksportowej.

W latach sześćdziesiątych daje się w yraźnie wyodrębnić dwa kie
runki w eksporcie kapitału  japońskiego. Z jednej strony wyraźnie po
większa się ilość firm  handlowych i filii korporacji japońskich w krajach 
rozwiniętych, z drugiej zaś Japonia buduje nowe przedsiębiorstwa w k ra
ju, które stają się bazą eksportu kapitału do krajów  rozw ijających się. 
Świadczą o tym  dane tabeli 2.

Z danych tych wynika, że udział krajów  rozw ijających się w ogólnym 
przyroście wywozu kapitału  japońskiego wynosił w drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych około 90%. Daje to podstawę do sformuowania wniosku, 
że Japonia w ybrała jako główny teren swojej penetracji kapitałowej 
kraje  rozw ijające się. P rzyjęcie takiego kierunku ekspansji kapitałowej 
Japonii nie da się uzasadnić wyłącznie działaniem  jednego czynnika, np.
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Tab. 2. Przyrost eksportu kapitału japońskiego do krajów rozwijających się i kra
jów wysoko rozwiniętych w latach 1965—1970 w  min. dolarów 8 

The rise of the export of the Japanese capital to developing and highly developed 
countries between 1965 and 1970 in millions of dollars

Wyszczególnienie 1965—1968 1969 1970

Przyrost całego eksportu kapitału 2673 1508 2057
w tym:

a) do krajów rozwijających się 2573 1264 1824
b) do krajów rozwiniętych 100 244 233

Przyrost zagranicznych inwestycji
bezpośrednich 446 206 356

a) do krajów rozwijających się 313 200 400
b) do krajów rozwiniętych 133 6 52

Przyrost kredytów eksportowych 1463 674 812
a) do krajów rozwijających się 1343 610 737
b) do krajów rozwiniętych 126 64 75

dążeniem do opanowania względniełatw ych i przyszłościowo, być 
może, bardzo chłonnych rynków. Nie m niejsze znaczenie m iały potrzeby 
surowcowe Japonii i konieczność ich zabezpieczenia oraz względnie du
ża swoboda w opanowywaniu rynków  krajów  rozw ijających się.

ZAGRANICZNA EKSPANSJA KAPITAŁU PAŃSTWOWEGO JAPONII 
DO KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

W łatach sześćdziesiątych nastąpiły  dość istotne zm iany w trak to 
w aniu przez rząd japoński problem atyki eksportu kapitału  państwowego. 
Przede w szystkim  rząd zaczął traktow ać eksport kapitału  publicznego 
jako jeden z koniecznych w arunków  pobudzania koniunktury  gospodar
czej. Dlatego też w drugiej połowie lat sześćdziesiątych można było 
zauważyć dynam iczny wzrost eksportu kapitału  państwowego szczegól
nie do krajów  rozw ijających się. W roku 1965 rząd japoński w ystąpił 
z in icjatyw ą rozszerzenia pomocy kapitałow ej krajom  rozw ijającym  się. 
Był to jednak  tylko pretekst, za k tórym  rząd ukryw ał szersze cele, 
a przede w szystkim  dążenie do podporządkowania ekonomicznego krajów  
rozw ijających się i tym  samym  ułatw ienie działalności kapitałow i p ry 
w atnem u w tych  rejonach.

Celem szerszego naśw ietlenia skali zaangażowania się państw a w eks
porcie kapitału  do krajów  rozw ijających się przedstawiono w tabeli 3 
zm iany w struk tu rze  tego eksportu w latach 1965— 1970, z podziałem na 
kapitał państw ow y i pryw atny.

Z danych tabeli 3 wynika, że w roku 1966 nastąpił w yraźny wzrost
8 Opracowano w oparciu o: Japan Economic Yearbook, Tokyo 1971.
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udziału kapitału  państwowego w globalnym  eksporcie kapitału  japoń
skiego do krajów  rozw ijających się. Było to rezultatem  podjęcia przez 
rząd decyzji aktyw niejszej pomocy kapitałowej krajom  rozw ijającym  się. 
I tak, o ile w roku 1965 udział kapitału  państwowego w globalnym  
eksporcie kapitału  japońskiego do tych  obszarów wyniósł 48%, to 
w 1966 wzrósł do 77,1%, tj. w w yrażeniu pieniężnym  o 271 m in d o i9.

Tab. 3. Struktura eksportu kapitału japońskiego do krajów rozwijających się 
(eksport netto w  danym roku w  %>) 10 

The structure of the export of the Japanese capital to developing countries (the
net export in a given year in %>)

Wyszczególnienie 1965 1966 1970

I Kapitał państwowy (ogółem) 
w  tym:

48,0 77,1 63,0

1) „Pomoc oficjalna” 48,0 45,0 25,1
— na bazie umów dwustronnych 46,1 35,1 20,4

a) subsydia 16,7 15,7 6,6
b) pożyczki bezpośrednie 29,0 19,4 13,8

— wkłady do organizacji międzynarod. 0,4 7,4 4,7
' 2) Pozostały — 34,6 37,9

— kredyty eksportowe — 30,0 19,1
— inwestycje bezpośrednie — 4,6 7,8
— kredyty udzielone org. międzynarod. — — 11,0

II Kapitał prywatny (ogółem) 
w  tym:

52,0 22,9 37,0

1) kredyty eksportowe 31,8 12,7 21,3
2) inwestycyjne bezpośrednie 20,2 10,2 14,5
3) pozostały — — 1,2

Ogółem w  °/o 100,0 100,0 100,0

Eksport kapitału do krajów rozwijają
cych się w min doi.

486 669 1824

Udział eksportu kapitału do krajów  
rozwijających się w  GNP (w %>)

0,55 0,66 0,93

Udział pomocy dla krajów rozwijających 
się w  GNP (w %>)

0,27 0,29 0,23

9 W 1963 roku eksport kapitału państwowego i prywatnego do krajów rozwi
jających się kształtował się na zbliżonym poziomie (140 min i 128 min). Por. 
Economic Cooperation Division MITI, Tokyo 1964.

10 Źródło: Wyliczenia własne w oparciu o dane zawarte w  Economic Coope
ration Division MITI 1965, 1971.
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W następnych latach udział państw a system atycznie obniżał się do 
68% w roku 1970. Nie oznaczało to jednak spadku bezwzględnego, po
nieważ kapitał państw ow y zainwestował w 1970 około 1,15 mld doi.

Spadek udziału środków państw owych w eksporcie kapitału  japoń
skiego do krajów  rozw ijających się po roku 1966 wiąże się ze wzrostem 
aktyw ności kapitału  pryw atnego w tym  zakresie. Japoński kapitał p ry 
w atny ulokowany w krajach  rozw ijających się wzrósł z 153 min doi. 
w 1966 do 672 m in doi. w 1970 roku. Był on jednak w 1970 praw ie 
dw ukrotnie m niejszy niż kapitał państwowy.

W latach 1966— 1970 w eksporcie kapitału  państwowego do krajów  
rozw ijających się daje się wyodrębnić dwie tendencje. Pierw sza prze
jaw iła się w dynamicznie rozw ijającym  się eksporcie kapitału państw o
wego w postaci kredytów  eksportowych, inw estycji bezpośrednich i po
życzek jenow ych oraz wkładów dla organizacji m iędzynarodowych 
(wzrost z 231 min doi. w 1966 do 894 m in doi. w 1970 roku). Druga zaś 
w yraziła się wolniejszym  wzrostem  eksportu kapitału  państwowego 
w form ie tzw. pomocy, która z 285 min doi. w 1968 roku wzrosła tylko 
do 458 m in doi. w roku 1970

Z przytoczonych liczb wynika, że rząd japoński, często w brew  ofi
cjalnem u stanowisku, rozwijał te form y eksportu kapitału  państwowego, 
k tóre pozwalały m u na regulow anie wzrostu w łasnej gospodarki, po
przez pobudzanie rodzimego kapitału  pryw atnego do ekspansji 
ekonomicznej.

Japoński kapitał państw owy zainteresow any był w ekspansji na azja
tyckie k raje  rozw ijające się, a głównie na k raje  Południowej i Połu
dniowo-W schodniej Azji oraz Dalekiego Wschodu, gdyż na te obszary 
przypadło w roku 1970 98,4% całego wywozu kapitału  państwowego 
Japonii. Taka s truk tu ra  eksportu kapitału  państwowego była efektem  
am bicji Japonii przejęcia w tym  regionie św iata przew odnictw a ekono
micznego. Ambicje te  potwierdza rozwój eksportu kapitału  państwowego 
jeszcze przez jeden kanał, k tóry  Japonia zaczęła szerzej wykorzystyw ać 
dopiero w roku 1969, a mianowicie finansowanie program ów rozwoju re 
gionów Azji opracow anych przez organizacje m iędzynarodowe. O ile 
w roku 1964 w kłady na finansowanie podobnych program ów przez J a 
ponię wynosiły 10 m in  doi., to w 1972 już 138 m in doi.

Rozszerzenie tego kanału eksportu kapitału  państwowego umożliwia 
Japonii skuteczniejsze oddziaływanie na kraje rozw ijające się, a tym  
samym  szybsze podporządkowanie ich bez unaoczniania tego fak tu  na 
zewnątrz. Zawsze bowiem  będzie tu  występow ała organizacja m iędzyna
rodowa, a nie indyw idualnie Japonia, jako podm iot udzielający kredytu . 
Dzięki tem u, bez większego rozgłosu, rysu ją  się w  Azji ram y nowego 
związku gospodarczego, k tóry coraz częściej nazyw any jest A zjatyckim
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W spólnym  Rynkiem, będącym pod bezpośrednim kierownictw em  Japo
nii. Nowo powstający blok gospodarczy trudno jest przyrównać do EWG. 
Tworzeniu EWG przyświecała idea integracji gospodarczej partnerów  
m niej więcej równorzędnie rozwiniętych gospodarczo. Zarysow ujący się 
blok gospodarczy Azji Wschodniej składałby się z partnerów  o w yraźnie 
zróżnicowanych poziomach rozwoju. Przy tym  jeden z nich (Japonia) 
m iałby pozycję bezwzględnie dominującą. Żaden z pozostałych partnerów  
takiego bloku nie mógłby równoważyć, w dającej się przewidzieć przy
szłości, pozycji zajmowanej przez leadera.

W śród pomocy znaczną rolę odgrywały tzw. „pożyczki jenow e”. Były 
one przede wszystkim  przeznaczone na zakup w Japonii przez kraje  
rozw ijające się dóbr konsumpcyjnych, które w latach 1966— 1970 zwięk
szyły się z 130 m in doi. do 250 min doi. Udzielając tego rodzaju po
życzki, z reguły zwrotnej, rząd japoński preferow ał japońskich dostawców 
dóbr dla krajów  rozw ijających się, głównie własne przedsiębiorstwa 
pryw atne, które w ykorzystując swoją uprzyw ilejow aną pozycję ustalały 
wyższe ceny od cen światowych. K raje rozwijające się, które korzystały 
z tej form y pożyczek japońskich, otrzym yw ały mniejszą w wolumenie 
ilość dóbr. W edług oficjalnych danych, głównymi odbiorcami tej form y 
k redy tu  państwowego były Indie, Pakistan i Indonezja, które w latach 
sześćdziesiątych otrzym ały pomoc kolejno w wysokości: 471 min, 315 min 
i 330 m in doi.11

TENDENCJE, KIERUNKI I CELE EKSPORTU PRYWATNEGO KAPITAŁU
JAPOŃSKIEGO

Ekspansja zagraniczna kapitału państwowego była w latach  sześć
dziesiątych tylko częścią aktywizacji kapitału  japońskiego na arenie 
m iędzynarodowej. Szybki rozwój gopsodarki japońskiej zdynamizował 
działalność kapitału  prywatnego, k tóry  dążył do zdobycia nowej pozy
cji ekonomicznej w świecie, korzystnej z punktu  widzenia możliwości 
dalszego rozwoju i ekspansji. W yrazem tego jest szybki wzrost japoń
skich inw estycji p ryw atnych za granicą.

Z danych zaw artych w tabelach 4 i 5 w ynikają dwa wnioski o cha
rak terze ogólnym:

— w latach sześćdziesiątych, a szczególnie w drugiej połowie tego 
okresu, w zrastało znaczenie pożyczek i inw estycji portfelow ych w ca
łości p ryw atnych inw estycji japońskich za granicą. W latach 1970—1971 
udział ich wyniósł aż 94%. Jak  widać kapitał pryw atny wolał eksporto
wać środki w tej postaci;

11 Statistical Data Relating to Economic Corporation, Tokyo 1971.
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Tab. 4. Struktura japońskich inwestycji prywatnych za granicą w #/o12 
The structure of Japanese investments abroad in #/o

Lata
Inwesty
cje bez

pośrednie

Inwesty
cje port

felowe
Pożyczki Ogółem

1965/66 8 49 43 100
1966/67 14 33 53 100
1967/68 9 43 48 100
1968/69 5 36 59 100
1969/70 5 33 62 100
1970/71 4 33 63 100

1965/66—1970/71 6 35 59 100

Tab. 5. Struktura japońskich inwestycji prywatnych za granicą w  min d o i.13 
The structure of Japanese private investments abroad in millions of dollars

Lata
1965/66—1970/71 181 991 1625 2797
1960/61—1964/65 196 251 153 600
Stan na
31 marca 1971 r. 408 1334 1854 3596

— niewielki udział inw estycji bezpośrednich w ogólnym wywozie 
kapitału  pryw atnego sugeruje stw ierdzenie, że korporacje japońskie w i
działy możliwości podniesienia swojej ekspansji za granicą nie poprzez 
bezpośrednie zaangażowanie (inwestycje bezpośrednie) środków, ale po
przez pośrednie przenikanie w organizm y gospodarcze innych krajów .

Powyższy podział japońskich inw estycji pryw atnych  za granicą jest 
w dużym stopniu umowny, gdyż nie ma sprecyzowanego kry terium  po
działu, jakie nakłady należy zaliczyć do inw estycji bezpośrednich, a jakie 
do inwestycji protfelowych. W Kodeksie o liberyzacji ruchu kapitałowego 
powiedziane jest, że do bezpośrednich inw estycji zalicza się: 1) nakłady 
kapitałow e w przedsiębiorstwach innych państw , dokonywane w celu 
ustanow ienia długoterm inowych stosunków ekonomicznych i w yw ierające 
wpływ na kierowanie danym  przedsiębiorstwem ; 2) nakłady inw estycyj
ne w formie pożyczek, których okres jest dłuższy niż 5 lat. Przedsta-

12 Źródło: „Official Trade Bulletin” 1971, „Statistics M ontly” 1972, NIKI „Biul- 
letin Inostrannoj Kommerczeskoj Informacji” 1972, 5.

18 Ibidem.

14 — Annales UMCS, sectio H, vol. XXI



202 Wacław Grzybowski

wionę dane m ają tylko pokazać ogólne tendencje w latach sześćdziesią
tych  w eksporcie kapitału  prywatnego.

Z punktu  widzenia struk tu ry  geograficznej wywozu prywatnego ka
pitału  japońskiego w latach sześćdziesiątych czołowe miejsce zajm ow ały 
kraje  A m eryki Płn. oraz państwa południowej i południowo-wschod
niej Azji (wliczając Daleki Wschód). Udział tych  pierwszych w 1971 roku 
w ogólnym eksporcie prywatnego kapitału  japońskiego wyniósł 26°/o, 
zaś w drugich 23%. K raje  Am eryki Łacińskiej zajmowały w nim  trze
cie miejsce (16%). Kolejność następnych regionów kształtowała się na
stępująco: kraje  Europy Zachodniej — 15%, kraje  Bliskiego W schodu 
i Środkowego —  9%, A ustralia i Oceania — 8%  oraz kraje A fryki — 
3 % 14. W ynika z tego, że pryw atny kapitał japoński był w dużym  sto
pniu zainteresow any zarówno krajam i rozwiniętym i, jak i k ra jam i roz- 
w ijającym i się. Po pewnym  okresie zastoju w  eksporcie kapitału  p ryw at
nego do krajów  rozw ijających się, pod koniec lat sześćdziesiątych oraz 
na początku lat siedem dziesiątych zainteresowanie tym i obszarami zna
cznie wzrosło. Świadczy o tym  udział krajów  rozwijających się w  p ry 
w atnych inw estycjach zagranicznych kapitału  Japonii. W yniósł on 
w roku 1971 51%.

Patrząc na dziedziny, do których kierował się pryw atny kapitał ja 
poński, w k rajach  rozwiniętych inwestycje japońskie miały charak ter 
typowo handlowo-usługowy, a mianowicie: dokonywano ich w  sferze 
handlu, bankowości i ubezpieczeń. Natomiast w krajach rozw ijających się 
m iały one charak ter produkcyjny, czyli były bezpośrednio angażowane 
w sferze produkcji m aterialnej.

W Stanach Zjednoczonych pryw atny kapitał japoński dążył do umoc
nienia swojej pozycji. Chodziło tu  przede wszystkim  o zorganizowanie 
sprawniejszej sieci handlowej, bankowej i ubezpieczeniowej, które były 
w stanie umożliwić towarom  japońskim  szybką ich realizację. Dlatego 
też wśród nakładów  inw estycyjnych Japonii dokonanych w Am eryce 
Płn. aż 56% przypada na te trzy sfery, a mianowicie: na handel, ban
kowość oraz ubezpieczenia. Brak większego zinteresowania sferą produk
cji m aterialnej w ynikał przede wszystkim z obawy kapitału japońskiego, 
że inw estycje mogą okazać się mało rentow ne przede wszystkim w  w y
niku wysokiego poziomu płac. Natomiast w Kanadzie kapitał japoński za
angażował się w  przem yśle obróbki drew na oraz w wydobyciu węgla 
kamiennego, rud  żelaza i ropy naftowej. Należy jednak zaznaczyć, że 
Japonia angażuje tu  środki nie w sposób bezpośredni, w formie tw orze
nia w łasnych firm , czy naw et w formie firm  o mieszanym kapitale, lecz 
w form ie udzielania pożyczek przedsiębiorstwom  miejscowym.

14 „Official Trade Bulletin” 1971, „Trade and Industry of Japan" 1973.
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K ra je  Europy Zachodniej nie zajm ują takiego miejsca w eskporcie 
pryw atnego kapitału  japońskiego, jakie powinno im przypadać z racji 
osiągniętego poziomu rozwoju ekonomicznego. Trzeba tu  zaznaczyć, że 
kapitał japoński wykazywał stosunkowo słabe zainteresowanie tym  re
gionem świata. W ynikało to głównie z dużych trudności cłowych dla 
własnej ekspansji kapitałow ej, dlatego też, podobnie jak  w Stanach 
Zjednoczonych, Japonia lokuje środki w sferę handlu, bankowości i ubez
pieczeń, dążąc do stworzenia w ten  sposób lepszych w arunków  dla 
własnego eksportu towarowego. Należy jednocześnie zaznaczyć, że udział 
Europy Zachodniej w eksporcie prywatnego kapitału  japońskiego byłby 
znacznie m niejszy, gdyby odjąć od inw estycji pożyczkę wieloletnią dla 
W ielkiej B rytanii udzielonej przez Japonię na dostawę statków (około 
82% całości udziału). Jeżeli bowiem odejm iem y tę pożyczkę (około 
500 m in doi.), to udział krajów  Europy Zachodniej będzie naw et niż
szy od udziału ostatniego kontynentu  w eksporcie kapitału  pryw atnego 
Japonii, a mianowicie Afryki. W zasadzie w Europie Zachodniej uloko
w ały się firm y handlowe, które zajm ują się sprzedażą tow arów  wielkich 
korporacji japońskich, takich jak  Toyota, M itsubishi, Hitachi, Honda 
i innych.

Dopiero na początku lat siedem dziesiątych w w arunkach rozw ijają
cych się kryzysów ekonomicznych można było zauważyć aktyw niejsze 
działanie firm  japońskich w sferze produkcji m aterialnej. Konieczność 
podjęcia takich decyzji pryw atny  business m otyw uje tym , że Europa 
Zachodnia zamyka się w coraz większym stopniu, co grozi zahamowaniem 
wzrostu eksportu towarowego Japonii. Ponieważ same inw estycje w sferę 
handlu nie przynoszą polepszenia sytuacji na tym  odcinku, business ja 
poński pragnie ominąć bariery  celne poprzez bezpośrednie ulokowanie 
się w tych  krajach. W arunki techniczne i technologiczne oraz system  
kierow nictw a w  Europie n ie różni się w  zasadzie od japońskiego. K apitał 
pryw atny  Japonii dostrzega więc stosunkowo duże możliwości penetracji 
inw estycyjnej tych obszarów ł5. Dotyczy to głównie przem ysłu elektro
nicznego, fotograficznego, samochodowego oraz chemicznego. W latach 
1971— 1972 nakłady inw estycyjne kapitału  japońskiego w sferze produk
cji przem ysłowej Europy Zachodniej wyniosły około 61 m in doi.

Lata sześćdziesiąte były okresem ekspansji kapitałow ej Japonii w A u
stralii i Oceanii. K apitał pryw atny  interesow ał się głównie przem ysłem

15 R. G u i l l a i n :  Japonia  — trzecie mocarstwo,  Warszawa 1972. Pisze on: 
„Odkrycie Europy... było na przełomie lat 60—70 nowym celem Japonii... w św ie- 
cie, w którym tworzyły się w ielkie zespoły... Japonię ogarnął nagle strach, że 
zostanie, jak mówią, „sierotą” światowej gospodarki... Japonia powodowana sze
regiem przyczyn wyszła na spotkanie Europy. Znalazła tu przeciwwagę stosun
ków ze Stanami Zjednoczonymi”.

U4*
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wydobywczym, a mianowicie: wydobyciem węgla kamiennego, ru d  że
laza, ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto zaangażował środki w prze
m ysł celulozowy, m etalurgiczny oraz samochodowy. Podstawową form ą 
przenikania kapitału  japońskiego do tej części świata jest tw orzenie 
przedsiębiorstw  mieszanych, wspólnie z kapitałem  rodzim ym  oraz udzie
lanie pożyczek na prace badawcze w tym  zakresie.

W krajach rozw ijających się pryw atny  kapitał japoński inw estu je  
głównie w przem ysł surowcowy. Dokonuje tego w różnych form ach (in
w estycje bezpośrednie, pożyczki).

W strukturze gałęziowej pryw atnych inw estycji japońskich dokona
nych w latach sześćdziesiątych za granicą pierwsze miejsce zajm ował 
przem ysł wydobywczy. W roku 1971 udział nakładów inw estycyjnych 
na wydobycie surowców i paliwa oraz na rolnictwo i leśnictw o w ca
łości eksportu pryw atnego kapitału japońskiego wynosił 35°/o. P rzem ysł 
przetw órczy partycypow ał w 25%>, udział handlu, bankowości i ubez
pieczeń kształtow ał się na poziomie 21%, a pozostałe nakłady  (19%) 
przypadły na inne dziedziny działalności gospodarczej.

Okoliczności skłaniające Japonię do zwiększenia eksportu kapitału  
są wysoce zróżnicowane. Można jednak wskazać motywy, k tó re  jak  się 
wydaje, odgryw ają główną a zarazem charakterystyczną rolę. Są to: dą
żenie do zapewnienia dostaw surowców zagranicznych na potrzeby go
spodarki krajow ej, dążenie do bezpośredniego zajęcia się dystrybucją 
japońskiego wywozu towarowego, a czasami naw et troska o wzrost 
prestiżu gospodarczego, co naturalnie również pozostaje w związku 
z ekspansją eksportową, nie zawsze jednak natychm iastow ą. M otyw wyż
szej stopy zysku z kapitału  zainwestowanego za granicą w porównaniu 
ze stopą zysku uzyskiw aną z kapitału odpowiednio zainwestowanego 
w k raju  — w skali światowej bodziec z reguły najw ażniejszy — scho
dzi tu ta j na plan dalszy. W arto wspomnieć także o rzadkiej we współ
czesnej gospodarce międzynarodowej przyczynie popierania inw estycyj
nej działalności zagranicznej przez państwo, jaką okazała się w niektórych 
okresach znaczna, nadm ierna w stosunku do potrzeb japońskiej gospo
darki narodowej, nadwyżka wpływów dewizowych nad w y d a tk am i16. Nie 
bez znaczenia jest ponadto kwestia szybkiego wzrostu płac w Japonii, 
zmiejszającego konkurencyjność eksportu towarowego, a także rosnąca 
cena ziemi i opory w stosunku do zanieczyszczania środowiska. Do now
szych motywów japońskiej zagranicznej ekspansji kapitałowej należy 
dążenie do przekroczenia barier tworzonych na w ielu rynkach zagranicz
nych w stosunku do towarów przywożonych z Japonii oraz nagromadze

16 „Inter Economics” 1974, February.
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nie znacznych nowych możliwości finansowych, technologicznych i orga
nizacyjnych.

Ocena prestiżu gospodarczego jako czynnika pobudzającego eksport 
kapitałów  nasuwa trudności badawcze. Wiążą się one przede w szystkim  
z ograniczonymi możliwościami jego w yodrębnienia spośród innych czyn
ników towarzyszących. Żadna bowiem firm a nie przyznaje się do p resti
żowej ekspansji inw estycyjnej, choćby tylko z tego powodu, że stanow i
łoby to przekreślenie samej idei w ydatku prestiżowego. W zm acniania 
prestiżu gospodarczego nie należy jednak utożsamiać z brakiem  kalku
lacji. P restiż może czasami być ceniony ze względu na odbiorcę w ew 
nętrznego (tj. japońskiego), k tó ry  okazuje większy szacunek czy zaufa
nie przedsiębiorstw u m ającem u filię za granicą i prowadzącemu szeroką 
działalność w skali m iędzynarodowej. Dodatkowe wzmocnienie prestiżu 
może być również ważne ze względu na odbiorcę zagranicznego. Loko
wanie kapitału  w m niej rentow nych inw estycjach zagranicznych powo
dowane może być niekiedy chęcią popierania państwowej polityki zagra
nicznej, a więc może w ynikać z pobudek patriotycznych. Częściej jednak 
m otyw em  zasadniczym będzie chęć uzyskania zwiększonego poparcia 
rządu japońskiego dla całokształtu działalności firm y, a więc przy 
uwzględnianiu zgodności tej dzałalności z interesem  państwowym .

Japońska zagraniczna ekspansja kapitałów  pozostaje oczywiście 
w pewnym  związku z różnicą m iędzy cenami siły roboczej w różnych 
krajach. Chodzi tu  głównie o niskie płace w krajach  rozw ijających się 
oraz o różnice w wydajności pracy 17. Ogromne często odległości od głów
nych przem ysłowych rynków  św iata — najw iększych im porterów  kapi
ta łu  — nie sprzyjają japońskim  zainteresow aniom  inw estycyjnym . Nie 
bez znaczenia była tu ta j spraw a stosunkowo słabego, zwłaszcza w po
czątkowym  stadium  rozeznania w organizacyjnej, psychologicznej i ku l
turow ej sytuacji społeczeństw europejskich czy północno-am erykańskich 
przy równoczesnej raczej dobrej o rientacji w s truk tu rach  i trendach  
n a tu ry  czysto gospodarczej. Po tym  względem Japonia znajdow ała się 
w zasadniczo odm iennej, tj. trudniejszej sytuacji, w  porównaniu z uk ła
dem stosunków między k rajam i Europy, czy stosunkam i USA — W ielka 
B rytania albo naw et stosunkam i USA z całą Europą Zachodnią. Najlicz
niejsze bodźce i najpełniejsze rozeznanie skłaniały natom iast gospodarką 
japońską do inwestowania w k rajach  dysponujących zasobami surowco
w ym i i tanią siłą roboczą. W efekcie, mimo dość znacznych nakładów  
kapitałow ych na terenie USA i rosnącej ekspansji na obszar Europy 
Zachodniej, więcej niż połowa japońskich inw estycji zagranicznych sku
pia się na rynkach krajów  rozw ijających się. W pierwszym  okresie J a 

17 G. A d a m :  New Trend in International Business, 1971.
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ponia ograniczała sferę swej penetracji do rynków  bliższych geograficz
nie, następnie zaś rozszerzając swe w pływ y na rynki coraz odleglejsze 
(Korea Płd., Hong Konk, Taiwan, Tajlandia, Malezja, Filipiny, Indie, 
Indonezja, Singapur, Iran, Turcja, Brazylia, Argentyna, Kostaryka, Mek
syk, Chile, Peru, Nigeria, Kenia itd.).

W obliczu istniejących barier celnych dokonywanie inw estycji „an ty- 
protekcjonistycznych” w  krajach wysoko rozwiniętych mogło być realne 
dopiero przy osiągnięciu pewnej przewagi technologicznej nad konkuren
cją miejscową. Odpadła bowiem w w arunkach gospodarowania na te re 
nie k raju  o droższej sile roboczej możliwość zachowania niższych kosz
tów  produkcji z racji różnic płacowych, a więc to, co w dużej mierze 
decydowało o sukcesach japońskiego eksportu towarowego. Z kolei in 
w estycje japońskie w przemyśle przetw órczym  krajów  słabo rozw iniętych 
staw ały się bardziej celowe w m iarę powiększania się rozpiętości między 
szybciej rosnącym i przeciętnymi dochodami robotnika japońskiego a prze
ciętnym i dochodami robotnika w k raju  gospodarczo zacofanym.

N iektóre japońskie inwestycje zagraniczne wywołane zostały kalku
lacjam i związanymi z nowym układem  m iędzynarodowych stosunków 
rynkowych. Tu oczywiście należy wym ienić w pierwszej kolejności re 
gionalne procesy integracyjne i w ynikające z nich szanse wejścia na 
rynki kilku krajów  poprzez inw estycje w  jednej z integrujących się go
spodarek narodowych. Nawet jednak inw estując poza ram am i ugrupo
wań, Japonia m iała czasami dodatkową możliwość łatwiejszej ekspansji 
towarowej na tereny  państw trzecich. Czasami wynikało to z samego 
fizycznego zbliżenia od odpowiednich rynków  zbytu i zwiększonej ope
ratywności handlow ej, a czasami z korzystniejszych praw nych w arun
ków zbytu z terenu, na którym  miano wytwarzać tow ary eksportowe.

Na szczególną uwagę zasługują elem enty strategii perspektywicznej, 
obserwowane m. in. w zakresie inw estycji przem ysłu przetwórczego. 
W obecnej sytuacji japońskiej utrzym anie wysokiego tem pa przyrostu  
odpowiedniego działu eksportu niejednokrotnie możliwe byłoby w  drodze 
czysto handlow ej, jednakże inwestycje zagraniczne dokonywane są z m y
ślą o sytuacji przyszłej, w której eksport towarow y z Japonii napotkać 
może nowe przeszkody, wysoce niebezpieczne w obliczu zapotrzebowania 
przem ysłu krajowego na m ateriały i paliwa.

Najczęściej spotykanym  uzasadnieniem  japońskich inwestycji zagra
nicznych jest w łaśnie potrzeba zapewnienia sobie dostaw surowców. 
W niektórych działach wysuwa się jednak m otyw czysto eksportowy, 
a mianowicie dążenie do zapewnienia zbytu towarów poprzez zagranicz
ną filię. Chodzi tu  nie tylko o eksport maszyn, urządzeń i części zam ien
nych dla zagranicznych obiektów inw estycyjnych, ile o eksport części 
do montażu, m ateriałów  i innych elem entów nakładów bieżących zwią-
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zanych z tym i obiektami. Na przykład w roku 1967 wartość eksportowa
nych części do m ontażu, półfabrykatów itp. przekroczyła wielkość bez
pośrednich inw estycji zagranicznych Japonii, podczas gdy analogiczny 
wywóz ze Stanów Zjednoczonych i W ielkiej Brytanii sięgał zaledwie 
9°/o zagranicznych inw estycji USA i 6% inwestycji brytyjskich. W roku 
1970 aż 71°/o japońskich inwestycji zagranicznych opierało produkcję na 
dostaw ach części i m ateriałów  z własnego kraju . W arto też dodać, że na 
rynkach państw  uprzem ysłowionych filie japońskich firm  z zasady nie 
konkurują z dostawami pochodzącymi bezpośrednio z Japonii — nie
zależnie od bieżących kalkulacji zysku.

Specyfika i zróżnicowanie motywów wywozu kapitałów pryw atnych 
mogą oczywiście powodować i powodują kolizje interesów pryw atnych 
oraz publicznych, a także sprzeczności między interesami krótkookreso
wym i i perspektywicznym i. W arto jednak powtórzyć, że na gruncie ja 
pońskim obserw uje się nie tylko wyraźne dążenie do nadania p rio ry te
tu  długofalowym celom strategii gospodarczej, lecz także relatyw nie dużą 
skłonność kapitału  pryw atnego do podporządkowania swojej polityki 
kompleksowej polityce gospodarczej państwa. Ta ostatnia uwaga nie po
w inna być utożsam iana z brakiem  nacisków na politykę gospodarczą 
państw a. Liczne są bowiem wypadki uchylania się kapitału pryw atnego 
od konsekwentnej realizacji wytyczonej przez państwo strategii. W po
rów naniu jednak z sytuacją powszechnie w ystępującą w większości po
zostałych państw  kapitalistycznych polityczne zdyscyplinowanie przed
siębiorców japońskich — zarówno zmonopolizowanych, jak i niezmono- 
polizowanych — stanowiło zjawisko unikalne. Zapewne wynika ono 
przede wszystkim  z solidaryzm u typu nacjonalistycznego. Istotne zna
czenie może mieć jednak także rozpowszechnione przekonanie, że poli
tyka  gospodarcza państw a jest celowa, a nawet stanowi nieodzowny 
w arunek sukcesów ekspansji zagranicznej. Konieczność pomocy państwa 
dla działających na arenie światowej przedsiębiorstw  japońskich wynika 
zwłaszcza z wciąż jeszcze widocznych słabości całej gospodarki narodowej 
i większości firm  pryw atnych. W arto zauważyć, że część japońskiej 
ekspansji inw estycyjnej za granicą dokonuje się z udziałem kapitałów 
publicznych, natom iast niektórym  produkcyjnym  inwestycjom  pryw at
nym  utorow ały drogę państwowe nakłady na lokalną infrastrukturę.

Mimo pomocy państw a i szybko rosnącej skali obrotów japoński w y
wóz kapitału nadal napotyka poważne trudności.

Pierwszą barierą  jest w tym  przypadku niedostatek środków finanso
wych. Może wydawać się to paradoksalne w świetle ogromnych nadw y
żek płatniczych, jakim i kraj ten dysponował do roku 1973. Posiadania 
rezerw  w alut obcych czy złota nie należy utożsamiać z ogólnie wysokim 
szczeblem nagrom adzenia wolnych środków kapitałowych. Wysokie
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tem po inw estycji w ew nętrznych, skala niezaspokojonych potrzeb socjal
nych oraz dominacja zagranicznych inwestycji japońskich w bardzo ka
pitałochłonnych przem ysłach wydobywczych nad inw estycjam i w prze
m ysłach przetwórczych to  podstawowe źródła pojawienia się bariery  b ra
ku środków finansowych.

Bariera druga w ynika z relatyw nej „młodości” japońskiej ekspasji 
kapitałowej. W kraczając dopiero na obce rynki w sensie inw estycyjnym , 
Japonia zmuszona jest do dokonywania wielu ogólnych nakładów w stęp
nych (wydatki na tu ry  politycznej, infrastruktura), co wymaga nie tylko 
odpowiednich środków finansowych, lecz prowadzi także do poważnego 
wydłużenia okresu zw rotu wyłożonego kapitału. Dodatkowym ujem nym  
aspektem  tej okoliczności jest znaczne ryzyko ekonomiczne związane 
z uruchom ieniem  — na wielu zagranicznych rynkach — własnej przed
siębiorczości niejako od podstaw.

Bariera trzecia ściśle wiąże się z ostatnim  ze wspom nianych czynni
ków. Brak doświadczenia w prowadzeniu działalności szczególnie w  sfe
rze produkcyjnej na obcych terenach powoduje realne obawy co do 
um iejętności w yboru optym alnych dróg działania. Japońska przedsiębior
czość liczy się też poważnie, i trudno uznać podejście takie za mało uza
sadnione, z trudnościam i świadomie tworzonymi przez kapitał krajów  
trzecich w odniesieniu do nowego konkurenta.

Czwartą barierą u trudniającą wywóz kapitału japońskiego jest wciąż 
jeszcze niedostatecznie zaawansowana w wielu dziedzinach technologia 
japońskiego przem ysłu. O ile zewnętrzna ekspansja handlowa niejedno
krotnie może być z powodzeniem kontynuowana dzięki uprzyw ilejow a
nym  w arunkom  w ew nętrznym , tworzonym pod kątem  likwidowania 
jaskraw ych luk  technologicznych, o tyle na rynku zagranicznym  kapitał 
japoński musi liczyć się w najlepszym  razie z równym i szansami kon
kurentów.

Wśród rozw iniętych państw  będących eksporteram i kapitału  Japonia 
zajm uje miejsce liczące się, lecz niezbyt wysokie, pozostając znacznie 
w tyle za Stanam i Zjednoczonymi (ok. 80 mld doi. bezpośrednich inw e
stycji zagranicznych w roku 1970), Wielką B rytanią (20 mld doi.), a także 
RFN, F rancją  i Kanadą. Wielkość produkcji wytw orzonej za granicą 
przez kapitał am erykański przewyższała w tym  okresie 3,6 razy wielkość 
am erykańskiego eksportu. Odpowiedni wskaźnik w w ypadku W ielkiej 
B rytanii wynosił 2,2, podczas gdy dla Japonii jedynie 0,4 (wskaźnik 
m niejszy od japońskiego miała natom iast RFN).

W roku 1970 wartość japońskich bezpośrednich inw estycji zagranicz
nych odpowiadała tylko 1,8% japońskiego DN brutto , podczas gdy bez
pośrednie inw estycje zagraniczne RFN — 3,1% DN brutto , F rancji 3,4%,
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USA 8%, a W ielkiej B rytanii nawet 16,4%. Trzeba jednak podkreślić, że 
dynam ika japońskich inw stycji zagranicznych wskazuje na możliwość 
zmniejszania się tych  rozpiętości. W latach 1965— 1973 np. zagraniczne 
inw estycje bezpośrednie Japonii w zrastały średnio rocznie o 29,8°/o, a USA 
jedynie o 9 ,6 % 20. W późniejszych latach siedemdziesiątych relatyw na 
dynam ika wywozu kapitałów  japońskich była jeszcze wyższa.

ROZWÓJ EKSPORTU KAPITAŁU JAPOŃSKIEGO 
W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU 1970—1980

Szybki rozwój gospodarki japońskiej po II wojnie światowej, a szcze
gólnie w latach  sześćdziesiątych przyczynił się do wzrostu napięć w ew 
nątrz  k raju , jak  i wyzwolił sprzeczności w grupie wysoko rozw iniętych 
krajów  kapitalistycznych. Sprzeczności wśród głównych potęg kapita li
stycznych z całą jasnością unaoczniły się podczas ostatniego kryzysu eko
nomicznego. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem dziesiątych m iała 
naw et m iejsce bezpośrednia konfrontacja pomiędzy Japonią a Stanam i 
Zjednoczonymi oraz niektórym i krajam i Europy Zachodniej, w wyniku 
której to konfrontacji nastąpiła m. in. rew aloryzacja w aluty  japońskiej 
oraz „dobrow olne” ograniczenie eksportu Japonii.

Tak jak  się spodziewano, w latach siedemdziesiątych narastały  sprze
czności m iędzy Japonią a pozostałymi rozwiniętym i krajam i kapitalistycz
nym i. Z tego dobrze zdawały sobie sprawę koła gospodarcze Japonii. 
Z jednej strony bowiem musi ona dążyć do m aksym alizacji eksportu 
dóbr, aby utrzym ać dotychczasowe i oczekiwane w planie tem po rozwoju 
gospodarczego. Z drugiej strony narastał natom iast opór pozostałych 
państw  kapitalistycznych, które w handlu z Japonią w coraz większym 
stopniu zaczęły stosować politykę protekcjonistyczną.

Koła gospodarcze Japonii widzą rozwiązanie tego problem u na drodze 
zwiększenia eksportu kapitału  zarówno do krajów  rozwiniętych, jak  i do 
krajów  rozw ijających się. Ma to umożliwić Japonii podniesienie im portu 
dóbr, poprzez kooperację, od „przedsiębiorstw-córek” lub filii korporacji 
japońskich, m ających siedzibę poza granicam i kraju . Ponadto, w przy
padku krajów  już rozw iniętych i będących członkami określonych bloków 
gospodarczych, eksport kapitału  umożliwiał przeskoczenie barier celnych, 
k tóre stały  się w  coraz większym stopniu czynnikami ham ującym i eks
port dóbr japońsk ich21.

Bardzo ważnym  celem staw ianym  przez Japonię eksportowi kapitału

29 Japan’s Overseas Investments, „The Oriental Economist” 1972.
21 K. K o j i m a : Hidden Barriers to European Japanese Trade, 1975.
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jes t zmiana struk tu ry  gospodarki, która ma zarazem  przyczynić się do 
osłabienia napięć na japońskim  rynku siły roboczej22.

Problem  zmiany s tru k tu ry  gospodarki, a przede wszystkim  przem ysłu 
narasta ł w m iarę podnoszenia poziomu rozwoju gospodarczego. Japonia, 
k raj położony na w yspach i stosunkowo gęsto zaludniony, zaczynała już 
w  I połowie lat sześćdziesiątych odczuwać trudności z magazynowaniem  
surow ców z jednej strony, z drugiej zaś w niszczeniu pozostałości po pro
cesie produkcji (odpady). W związku z tym  już w połowie lat sześćdzie
siątych rząd japoński opracował program  rozwoju tej produkcji, k tóra 
jest kontynuow aniem  procesu obróbki, lecz na etapie wyższym, niż 
w stępne przygotowanie surowca. Kapitałowi pryw atnem u, podobnie jak  
i państw owem u, wyznaczono zadanie opanowania w innych krajach, 
a przede wszystkim  w krajach rozwijających się, tych dziedzin w ytw a
rzania, które związane są ze w stępną obróbką, na przykład hutnictw o 
żelaza. Do Japonii k raje  te eksportują więc półprodukty i półfabrykaty 
k tó re  stanowią produkt do dalszej, z reguły końcowej fazy obróbki. 
Dzięki tem u kapitał japoński ponosi niższe koszty transportu  ,oraz nie 
pow oduje zanieczyszczeń środowiska naturalnego człowieka we własnym  
kraju .

W Japonii zostawia się w znacznym stopniu produkcję precyzyjną, 
w ym agającą wyższych kw alifikacji siły roboczej oraz zastosowania au
tom atów . Ponieważ w Japonii daje się w ostatnich latach  odczuć brak 
wykw alifikow anej siły roboczej, nowe „rozmieszczenie” produkcji przez 
kap ita ł japoński osłabia napięcia na własnym rynku  pracy  (m. in. tzw. 
„Plan Tanaki”). Pod tym  kątem  przeprowadzana była reform a szkolnic
tw a, k tóra założyła, że w roku 1980 około 30% młodzieży będzie koń
czyła studia wyższe. Tak więc przeniesienie „czarnej roboty” poza 
granice kraju , a pozostawienie w nim  przede w szystkim  przem ysłów w y
specjalizowanych, w ym agających wyższych kwalifikacji, przyczyniać się 
będzie do przekształcania krajów  rozw ijających się, a będących pod 
w pływ am i Japonii, w peryferia ekonomiczne kształtującego się nowego 
centrum  gospodarczego. Ponadto zakłada się przeniesienie na szerszą 
skalę produkcji nierentow nej lub nisko rentow nej z Japonii do krajów  
rozw ijających się.

Na obecnym etapie walki ekonomicznej m iędzy głównymi potęgami 
św iata kapitalistycznego o w pływ y na rynku światowym, monopole ja 
pońskie zajm ują czołowe miejsca. Ich aktywność oraz dalekowzroczność 
w  podejm owaniu decyzji pozwala sądzić, że w przyszłości pozycja kapi
ta łu  japońskiego na kapitalistycznym  rynku kapitałow ym  ulegnie dalsze
m u umocnieniu.

® K . K u r i k a r a :  The Growth Potential of the Japanese Economy, 1974.
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Na przełomie lat 1960/1970 monopole japońskie, zarówno pryw atne 
jak  i państwowe, pod względem poziomu inw estycji bezpośrednich do
konanych poza granicam i k raju  plasowały się jeszcze na odległych m iej
scach. Biorąc pod uwagę wielkość zagranicznych inwestycji bezpośred
nich Japonii jako całości, kraj ten znajdował się w 1975 roku w ty le  za 
takim i krajam i, jak  Stany Zjednoczone, W ielka Brytania, Francja i RFN.

Koła gospodarcze Japonii w okresie kryzysu ekonomicznego, k tó ry  
objął cały świat kapitalistyczny, zaczęły przywiązywać coraz większą 
uwagę do inw estycji bezpośrednich jako instrum entu  umacniającego po
zycje rodzimego kapitału  za granicą. W 1975 roku bezpośrednie inw esty
cje zagraniczne Japonii osiągnęły 12,3 mld doi. zaś w 1980 roku m iały 
wzrosnąć do 26,0 mld doi.23. Początkowe lata siedemdziesiąte potw ierdza
ły realizację założeń polityki eksportowej w zakresie inw estycji bezpo
średnich. I tak  M itsubishi i Mitsui rozpoczęły w roku 1973 nowe inwe
stycje w Belgii i USA, Koncern Sony w 1972 rozpoczął budowę fabryki 
telewizorów o łącznej wartości 15 min doi.

Poza tym  kanałem  eksportu kapitału Japonia planuje w ykorzystanie 
w większym  niż dotychczas stopniu drugiego kanału, jakim  jest pomoc 
dla krajów  rozw ijających się szczególnie w Azji Południowo-W schodniej. 
Zgodnie z przyjętym  program em  działania do roku 1976 zakładano, że 
pomoc ta  osiągnie poziom 1% GNP Japonii, tj. około 4,5 mld doi.24.

Oceniając zamierzenia kół gospodarczych Japonii w zakresie eksportu 
kapitału  należy stwierdzić, że Japonia w latach siedem dziesiątych zmie
rzała do umocnienia swojej pozycji w świecie kapitalistycznym . N akre
ślone ram y ekspansji kapitału  japońskiego pozwalają na wysunięcie Ja 
ponii o ile nie na pierwsze miejsce wśród kredytodawców w  świecie 
kapitalistycznym , to co najm niej przed W ielką Brytanię, RFN i Francję, 
tylko za USA.

W swoich planach ekspansjonistycznych Japonia dążyć będzie, o czym 
już wspom niano, do stw orzenia w oparciu o w łasny kapitał bloku gospo
darczego, k tóry  mógłby rywalizować z EWG i Stanam i Zjednoczonymi. 
Pew ne przedsięwzięcia zostały już podjęte, np. powołanie Azjatyckiego 
Banku Rozwoju — ABB (Assan Development Bank), w k tórym  znaczny 
udział ma Japonia.

Przedsięwzięcia i ekspansja kapitału japońskiego w latach sześćdzie
siątych zwróciły uwagę innych państw kapitalistycznych. Zagrożone po
czuły się nie tylko korporacje niejapońskie działające w tym  rejonie 
św iata, ale także korporacje działające w innych regionach. Przykładem  
może tu  być wkroczenie kapitału  japońskiego do k rajów  w ydobyw ających 
ropę naftową. W ejście japońskich korporacji naftow ych do krajów  Bli

28 Official Trade Bulletin, 1976.
24 Industrial Policy of Japan, OECD, Paris 1976.
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skiego Wschodu naruszyło istniejący od wielu la t status quo w tym  re 
gionie, przyczyniając się do osłabienia pozycji korporacji anglosaskich.

Lata siedemdziesiąte przyniosły dalsze zaostrzenie sprzeczności po
m iędzy wysoko rozw iniętym i krajam i kapitalistycznym i, k tóre były m. in. 
efektem  stałej i szybkiej ekspansji kapitału  japońskiego w świecie. Nie 
należy bowiem oczekiwać, że Japonia w w yraźny sposób obniży dobro
wolnie tempo rozwoju własnej gospodarki, w yrzekając się dominacji 
w  świecie kapitalistycznym . Będzie ona, zgodnie z przedstaw ionym i da
nym i, dążyć do takiego przekształcenia układu sił, by  w  świe
cie kapitalistycznym  stać się jednym  z głównych jego filarów. 
Je st to bowiem jedno z oficjalnych założeń ekonom iczno-politycznych 
współczesnej Japonii. Dlatego też należy oczekiwać w bieżącym dziesię
cioleciu narastania sprzeczności m iędzy Japonią a pozostałymi potęgami 
ekonomicznymi świata kapitalistycznego.

Р Е З Ю М Е

Неравномерность развития капитализма после II мировой войны выража
лась, прежде всего, во внешней экспансии капитала и завоевании новых рын
ков сбыта и сырья. В этот процесс Япония вошла с опозданием. Однако 
Япония быстро наверстала упущенное время, направив своё внимание, главным 
образом, в сторону развивающихся стран.

Япония была вынуждена развивать экспорт, что было вызвано прежде все
го её полной зависимостью от импорта сырья и материалов. Импорт сырья стал 
условием экономического развития Японии. Реализовать стратегию интенсифика
ции экспансии капитала Япония начала в 1966 г., а до этого времени страна была 
еще должником. Начиная с этого времени, быстро растут излишки капитала, 
достигнув в 1972 г. суммы 3660 млн. долларов.

В экспансии японского капитала принимают участие и государственные 
и частные фирмы, причем их деятельность независимо от отрасли производ
ства, Подчинена общей стратегии, которая, в свою очередь, обусловлена инте
ресами государства.

Экспансия японского капитала имеет свою специфику, которая выражается 
как в направлениях этой экспансии, так и в её обусловленности. Япония 
умеет эффективно обходить существующие таможенные барьеры, и очень часто 
формы экспорта капитала учитывают этот факт.

Сферы влияния экспорта японского капитала постоянно расширяются, 
в результате чего Япония становится всё более трудным конкурентом не толь
ко на рынках развивающихся стран, но также в США и в Европе.

S U M M A R Y

After World War I, irregularity of the development of capitalism was reflec- 
ted above in the external expansion of the capital, and in conquer.ing new outlet 
markets and raw materiał markets. In this expansion, Japan was a very late 
partner, However, it was very fast to make up for the host area, directing its 
attention mainly to developing countries.
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Japan had to export much, if only because of its almost complete dependence 
on the import of raw materials and materials. The import of raw materials was 
a condition for the economic development of Japan. The beginning of the realiza
tion of the strategy of thte capital expansion by Japan was 1966, since up till 
that year Japan had still been a debtor. It was only since that year that the 
surplus of the capital began to grow, and in 1972 it reached the value of 3,600 bil
lion dollars.

Both state and private firms participated in the capital expansion, and their  
activity was subordinated to the common strategy conditioned by the State’s 
interest, independent of the fields of production where they were directed.

The expansion of the Japanese capital is of speoific character which is re
flected both in the directions of this expansion, and in their conditionings. Ja
pan can omit the existing customs barriers effectively, and it often happens 
that the forms of the capital export take this into consideration.

The range of the Japanese capital is growing constantly which causes that 
Japan becomes a more and more difficult competitor, not only on the markets 
of developing countries, but also in USA and Europe.


