
 

 

قوة تجاريت كبرى: اليابان  

 
ػبنًٛب ثؼذ االلزظبد األيشٚكٙ ، فًب ْٙ ٚؼزًذ االلزظبد انٛبثبَٙ ػهٗ انظُبػخ ٔانزغبسح ، ٔٚؾزم انًشرجخ انضبَٛخ  :يمذيخ 

 يظبْش ٔػٕايم انمٕح انزغبسٚخ انٛبثبَٛخ ؟ ٔيب ْٙ انًشبكم انزٙ رٕاعّ االلزظبد انٛبثبَٙ ؟

  

  :انمٕح انزغبسٚخ انٛبثبَٛخ  

  

 :يظبْش انمٕح انزغبسٚخ  

ٚؼزجش انٛبثبٌ إؽذٖ انمٕٖ انزغبسٚخ انكجشٖ فٙ انؼبنى إنٗ عبَت انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ ٔاالرؾبد األٔسثٙ ٔانزُُٛبد * 

 .األسثؼخ ٔانظٍٛ

 .ٚؼشف انٛبثبٌ فبئؼب فٙ يٛضاَّ انزغبس٘ ؽٛش رفٕق لًٛخ انظبدساد لًٛخ انٕاسداد * 

ٚزؼبيم انٛبثبٌ رغبسٚب يغ يخزهف دٔل انؼبنى ٔفٙ ؽهٛؼزٓب انجهذاٌ اٜعٕٛٚخ ٔانٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ ٔدٔل االرؾبد * 

 .األٔسثٙ

فٙ انًمبثم رزكٌٕ انٕاسداد يٍ يٕاد يزُٕػخ ًٚكٍ . رزشكم انظبدساد انٛبثبَٛخ فٙ يؼظًٓب يٍ انًُزغبد انظُبػٛخ * 

 .يٕاد يظُؼخ ، ٔيٕاد أٔنٛخ ؽبلٛخ ٔيؼذَٛخ ٔفالؽٛخ: رظُٛفٓب إنٗ  يغًٕػزٍٛ 

ٚؾزم لطبع انزغبسح يكبَخ ثبسصح فٙ االلزظبد انٛبثبَٙ ؽٛش ٚغبْى ثضهضٙ انُبرظ انذاخهٙ انخبو ، ٔٚشغم رمشٚجب َفظ انؾظخ  * 

 .يٍ انٛذ انؼبيهخ

  

 :ػٕايم انمٕح انزغبسٚخ انٛبثبَٛخ   

ؽٛش ٚؼذ انٛبثبٌ صبَٙ لٕح طُبػٛخ فٙ انؼبنى ، ٔٚزفٕق ػبنًٛب فٙ كضٛش يٍ : ػخبيخ اإلَزبط انظُبػٙ ٔعٕدرّ ٔرُٕػّ  - 

 .انظُبػبد يُٓب  األعٓضح انغًؼٛخ انجظشٚخ ٔاإلنكزشَٔٛخ ٔانًؼهٕيبرٛخ ٔطُبػخ انغٛبساد ٔانغفٍ ٔانذساعبد انُبسٚخ

ٚزٕفش انٛبثبٌ ػهٗ شجكخ ؽذٚضخ نهًٕاطالد ٔػًُٓب يٕاَئ كجشٖ كًُٛبء شٛجب َٔبكٕٚب ، : أًْٛخ انجُٛخ انزؾزٛخ           -

 .ًٔٚزهك صبَٙ أكجش أعطٕل رغبس٘ فٙ انؼبنى ثؼذ انَٕٛبٌ 

ٚزٕفش انٛبثبٌ ػهٗ ششكبد ػًاللخ رغزضًش أيٕانٓب فٙ يخزهف ثهذاٌ انؼبنى : االعزضًبساد انٛبثبَٛخ فٙ انخبسط          -

  (Zaibatsuانضاٚجبرغٕ ).ٔخبطخ فٙ دٔل االرؾبد األٔسثٙ ٔأيشٚكب انشًبنٛخ ٔآعٛب

 ٔٚزًضم فٙ رزجغ ٔيشالجخ األعٕاق Sogo Sochaدٔس انششكبد انزغبسٚخ انكجشٖ انًؼشٔفخ ثبعى عٕكٕعٕشب           -

انخبسعٛخ نزغٓٛم ػًهٛبد انزظذٚش ٔاالعزٛشاد ٔػمذ انظفمبد انزغبسٚخ ثبإلػبفخ إنٗ رًٕٚم انًؤعغبد االلزظبدٚخ 

 .انٛبثبَٛخ 

لشة انٛبثبٌ يٍ ثهذاٌ عُٕة ششق آعٛب اْٜهخ ثبنغكبٌ ،  ٔاَفزبؽّ  فٙ َفظ انٕلذ ػهٗ انٕالٚبد انًزؾذح           -

 .يًب ٚغٓم ػًهٛخ انزغٕٚك انخبسعٙ.  األيشٚكٛخ ٔاعزشانٛب ٔكُذا ؽٛش انذخم انفشد٘ يشرفغ 

  

 :انًشبكم  ٔانزؾذٚبد انزٙ رٕاعّ االلزظبد انٛبثبَٙ  

  

 :انًشبكم االلزظبدٚخ     

رشكم انغجبل انغضء األكجش يٍ يغبؽخ انٛبثبٌ  ، ٔثبنزبنٙ فبألساػٙ انضساػٛخ رًضم َغجخ : ػؼف انفالؽخ انٛبثبَٛخ           -

 .ػؼٛفخ يًب أدٖ إنٗ َمض اإلَزبط انفالؽٙ ٔعؼم انٛبثبٌ أٔل يغزٕسد نهًُزٕعبد انفالؽٛخ ٔانغزائٛخ فٙ انؼبنى 

االفزمبس إنٗ يظبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ ثبعزضُبء انكجشٚذ ، ٔ ثبنزبنٙ اعزٛشادْب ثكًٛبد كجٛشح ؽٛش ٚؼذ انٛبثبٌ صبَٙ           -

 .يغزٕسد نهجزشٔل فٙ انؼبنى ثؼذ انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ 

اسرفؼذ ركبنٛف اإلَزبط ٔثبنزبنٙ أطجؼ انٛبثبٌ  II( .1973)ثؼذ اَذالع األصيخ االلزظبدٚخ ع : انًُبفغخ األعُجٛخ           -

ٕٚاعّ يُبفغخ أعُجٛخ يًب أدٖ إنٗ رشاعغ ثؼغ انظُبػبد كبنظُبػخ انكًٛبٔٚخ ٔطُبػخ انظهت ٔطُبػخ انُغٛظ 

 .ٔثبنزبنٙ رُبلض ٔرٛشح انًُٕ االلزظبد٘ انٛبثبَٙ

ٚزًشكض انضمم االلزظبد٘ فٙ انششٚؾ انغبؽهٙ انغُٕثٙ انًًزذ يٍ انؼبطًخ ؽٕكٕٛ إنٗ يذُٚخ : انزجبٍٚ انغٕٓ٘           -

فٙ انًمبثم فؾشكخ انزظُٛغ خبسط ْزا انُطبق ػؼٛفخ . َبكبصاكٙ ٔانًؼشٔف ثبعى انًٛغبنٕثٕنٛظ أٔ انؾضاو انظُبػٙ

 .ؽٛش ال َغذ عٕٖ ثؼغ انًشاكض انضبَٕٚخ انًُؼضنخ 

  

 :انًشبكم انذًٚغشافٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانجٛئٛخ    

         ٌرأخش عٍ انضٔاط ، ٔاسرفبع :  اَخفغ يؼذل انزكبصش انطجٛؼٙ فٙ انٛبثبٌ نؼذح ػٕايم يُٓب 20يُز يُزظف انمش

ٔرشرت ػٍ رنك اسرفبع َغجخ . ركبنٛف انغكٍ ٔرشثٛخ األثُبء ، ٔاسرفبع َغجخ انؼضٔثخ ٔانطالق ، ٔرؾشس انًشأح



 

 

ٔنٓزا ٕٚاعّ انٛبثبٌ رُبلض انٛذ انؼبيهخ . 2005انشٛخٕخخ ٔأكضش يٍ رنك رشاعغ عكبٌ انٛبثبٌ ألٔل يشح عُخ 

 .ٔاسرفبع ركبنٛف انؼًبٌ االعزًبػٙ ٔسٔارت انزمبػذ

         فٙ ظم انًُبفغخ األعُجٛخ رٕاعّ انششكبد انٛبثبَٛخ رؼخى اإلَزبط ، ٔثبنزبنٙ رؼًم ػهٗ خهك رٕاصٌ ثٍٛ انؼشع

 ْٔٙ َغجخ ػؼٛفخ 5%ٔٚزشرت ػٍ رنك رمهٛض فشص انشغم ٔنٓزا رجهغ َغجخ انجطبنخ فٙ انٛبثبٌ   . ٔانطهت 

 .يمبسَخ يغ انًغزٕٚبد انذٔنٛخ نكُٓب أكضش اسرفبػب يٍ انُغت انًغغهخ فٙ انؼمٕد انغبثمخ

         ٔثبنزبنٙ ٚؼزجش انٛبثبٌ .  ٔفٙ ؽهٛؼزٓب غبص صبَٙ أكغٛذ انكشثٌٕ انغبصاد انذفٛئخأيبو كضبفخ انزظُٛغ ، رشرفغ َغجخ

ٔفٙ َفظ انٕلذ ٚشٓذ رهٕس انجٛئخ خبطخ فٙ انًُبؽك . يٍ ثٍٛ انذٔل انًغؤٔنخ ػٍ ظبْشح االؽزجبط انؾشاس٘ 

 .األكضش رظُٛؼب

  

 :انكٕاسس انطجٛؼٛخ   

 .رؼزجش انٛبثبٌ يٍ أكضش دٔل انؼبنى ػشػخ نهضالصل ٔانجشاكٍٛ، ٔنٓزا ارخز إعشاءاد رمُٛخ نهؾذ يٍ خطٕسرٓب - 

 .ثأيٕاط رغَٕبيٙ ٚظم انٛبثبٌ يٓذدا           -

  

 : خبرًخ 

 .سغى ْزِ انًشبكم ٚؾبفع انٛبثبٌ ػهٗ يكبَزّ االلزظبدٚخ انضبَٛخ ػبنًٛب ٔاألٔنٗ ػهٗ يغزٕٖ انمبسح األعٕٛٚخ

  

 :ششػ انًظطهؾبد 

 .رشكٛض ػًٕد٘ نهًمبٔالد انظُبػٛخ انٛبثبَٛخ نزكٍٕٚ ششكبد ػًاللخ :  Zaibatsuانضاٚجبرغٕ

 .ػهٕو ٔ رمُٛبد اعزؼًبل اإلَغبٌ اٜنٙ  : سٔثٕرٛك

 .انغبصاد انؾبثغخ نهؾشاسح   : انغبصاد انذفٛئخ

 . أيٕاط ػبرٛخ ٔيذيشح َبرغخ ػٍ ؽذٔس انضالصل فٙ أػًبق انجؾبس ٔانًؾٛطبد  :أيٕاط رغَٕبيٙ 
 


