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ABSTRACT
The Japanese economic miracle is known as the record period of Japanese economic growth between the end 

of World War II and the end of the Cold War (1945–1991).
One of the reasons for Japan’s rapid recovery from post-war trauma was the government’s successful economic 

reform. The government institution that dealt mainly with industrial policy in Japan was the Ministry of Industry. 
One of the most important economic reforms was the introduction-adaptation of the “Inclined Production Mode”.

This success has been largely ensured to the interventionist policy of the Government of Japan and, in part, 
to the assistance provided by the United States in the form of the ,,Marshall Plan“.

Keywords: role of government, protectionism, reconstruction, US aid (“Marshall plan”), Japanese economic 
miracle.
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ან  ოტ  ა ცია
იაპ  ონ  უ რი ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი სას   წა  უ ლი ცნო  ბი  ლი ა, რო  გორც იაპ  ო ნი  ის ეკ  ონ  ომ  იკ  ის ზრდის რე  კორ   დუ  ლი 

პე  რი  ო დი, მე  ო რე მსოფ   ლიო ომ  ი სა და ცი  ვი ომ  ის დამ   თავ   რე  ბას შო  რის(1945–1991). ომ  ის შემ   დ გო  მი ტრავ  
მი  დან იაპ  ო ნი  ის სწრა  ფი გა  მოს   ვ ლის  ერ თ ერ   თი მი  ზე  ზი იყო მთავ   რო  ბის წარ   მა  ტე  ბუ  ლი ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი 
რე  ფორ   მა. სამ   თავ   რო  ბო ინ   ს ტი  ტუ  ცი ა, რო  მე  ლიც იაპ  ო ნი  ა ში ძი  რი  თა  დად ეხ  ებ  ო და ინ   დუს   ტ რი  ულ პო  ლი 
ტი  კას, იყო მრეწ   ვე  ლო  ბის სა  მი  ნის   ტ რო. ერ თ ერ   თი ყვე  ლა  ზე მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნი ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი რე  ფორ   მა 
იყო “წარ მო ებ ის მიდ   რე  კი  ლი მო  დუ  სის”(“Inclined Production Mode”) შე  მო  ღე  ბა ად  აპ   ტი  რე  ბა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
წარ   მა  ტე  ბა ძი  რი  თა  დად უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი იქ   ნა  იაპ  ო ნი  ის მთავ   რო  ბის ინ   ტერ   ვენ   ცი  ონ  ის   ტუ  რი პო  ლი  ტი 
კით და ნა  წი  ლობ   რივ, შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბის მხრი  დან ,,მარ შა ლის გეგ   მის“ სა  ხით გა  წე  უ ლი დახ   მა  რე  ბით.

 საკვანძოსიტყვები:მთავ   რო  ბის რო  ლი, პრო  ტექ   ცი  ონ  იზ   მი, რე  კონ   ს ტ რუქ   ცი ა, აშ შ ის დახ   მა  რე  ბა (,,მარ
შა ლის გეგ   მა“), იაპ  ონ  უ რი ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი სას   წა  უ ლი.
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შე სა ვა ლი
იაპ ონია, აქ სი სის და ნარ ჩე ნი წევ რი სა ხელ

მწი ფო ებ ის (გერ მა ნია, იტ ალია) მსგავ სად, მე ორე 
მსოფ ლიო ომ ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, აღ მოჩ ნდა 
უაღ რე სად რთუ ლი ში და და გა რე სო ცი ალ ურეკ
ონ ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე. 
აღ ნიშ ნუ ლი სირ თუ ლე ებ ის დაძ ლე ვა შე საძ ლე ბე ლი 
გახ და ქვეყ ნის მთავ რო ბა თა მი ერ შე სა ბა მი სი ზო მე
ბის გა ტა რე ბით გან ვი თა რე ბის სხვა და სხვა ეტ აპ ზე, 
რა მაც სა ბო ლო ოდ უზ რუნ ველ ყო კი დეც იაპ ონი ის 
ეკ ონ ომ იკ ური წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა. ეკ ონ ომ იკ ური 
ბუ მის დროს, იაპ ონია (აშშის შემ დეგ), ეკ ონ ომ იკ
ის მო ცუ ლო ბით სწრა ფად იქ ცა მე ორე ქვეყ ნად 
მსოფ ლი ოში. 1990იან წლებ ში, დე მოგ რა ფი ულ მა 
სი ტუ აცი ამ იაპ ონი აში გა ნი ცა და სტაგ ნა ცია, და 
სა მუ შაო ძა ლის რიცხოვ ნე ბა უკ ვე აღ არ იზ რდე ბო
და, რო გორც ეს ხდე ბო და გა სულ ათ წლე ულ ებ ში, 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ერ თიერ თე ული მუ შა კის 
პრო დუქ ტი ულ ობა (შრო მის ნა ყო ფი ერ ება ერ თე ულ 
მუ შაკ ზე) რჩე ბო და მა ღა ლი.[1] 

ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ული შე იძ ლე ბა და იყ ოს ოთხ 
ეტ აპ ად: აღ დგე ნა (1946–1954), მა ღა ლი ზრდა (1955–
1972), ზო მი ერი/სტა ბი ლუ რი ზრდა (1972–1992) და 
და ბა ლი/უმ ნიშ ვნე ლო ზრდა (1992–2017).[2]

აღ ნიშ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ული, მე ორე 
მსოფ ლიო ომ ის შემ დგომ, იაპ ონი ის (და სავ ლეთ 
გერ მა ნი ას თან და იტ ალ ის ათ ან ერ თად) მი ერ „ცი ვი 
ომ იდ ან“ მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის შე დე გია. აღ ნიშ
ნუ ლი წარ მა ტე ბა ძი რი თა დად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნა იაპ ონი ის მთავ რო ბის ინ ტერ ვენ ცი ონ ის ტუ რი 
პო ლი ტი კით და ნა წი ლობ რივ, შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე
ბის მხრი დან ,,მარ შა ლის გეგ მის“ (,,Marshall Plan“) 
სა ხით გა წე ული დახ მა რე ბით.[3]

იაპ ონ ური ეკ ონ ომ იკ ის გან მას ხვა ვე ბელ მა ხა
სი ათ ებ ლებს ,,ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ულ ის“ წლებ ში 
მო იც ავ და: მწარ მო ებ ლე ბის, მიმ წო დებ ლე ბის, დის
ტრი ბუ ტო რე ბი სა და ბან კე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა 
მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლი ჯგუ ფე ბით, სა ხელ წო
დე ბით კე ირ ეცუ (A keiretsu იაპ ონ.: 系列), მძლავ რი 
სა წარ მო ებ ის კავ ში რებ სა და იაპ ონ ური შრო მის 
ორ გა ნი ზა ცი ის ( (Japanese labour organization 
ანუ, იაპ ონ. Shuntō (春闘), რო მე ლიც ჩვე ულ ებ რივ 
ით არ გმნე ბა რო გორც ,,spring [wages] offensive“ / 
,,გა ზაფხუ ლის [სა ხელ ფა სო] იერ იში“. სა უბ არია 
ხელ ფას თან და კავ ში რე ბულ ყო ველ წლი ურ მო ლა პა
რა კე ბა თა თა ობ აზე, სა წარ მო თა პროფ. კავ ში რებ სა 
და დამ საქ მებ ლებს შო რის. მრა ვა ლი ათ ასი ას ეთი 
პროფ. კავ ში რი ერ თდრო ულ ად აწ არ მო ებს მო ლა
პა რა კე ბებს, სწო რედ მარ ტის და საწყი სი დან.)) კარგ 

ურ თი ერ თო ბას სამ თავ რო ბო ბი ურ ოკ რა ტი ას თნ და 
მთე ლი სის ცოცხლის მან ძილ ზე გა რან ტი რე ბულ 
და საქ მე ბას (Shūshin koyō / 終身雇用  მუდ მი ვი 
და საქ მე ბა იაპ ონი აში.) პროფ. კავ ში რუ ლი კუთხით 
ძლი ერ ორ გა ნი ზე ბულ მსხვილ კორ პო რა ცი ებ სა და 
ფაბ რი კებ ში.

ძი რი თა დი ნა წი ლი
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ იაპ ონია, ამ ერ იკ ის შე ერ

თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ ხი რო სი მა სა და ნა გა საკ ში 
ატ ომ ური და ბომ ბვი სა და სხვა მო კავ ში რე თა სა ჰა
ერო თავ დას ხმე ბის შე დე გად მძი მედ და ზა რალ და, 
მან მე ორე მსოფ ლიო ომ ის ტრამ ვა სწრა ფად მო იშ
უშა და მო ახ ერ ხა 1960იან წლებ ში, (შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის შემ დეგ) მსოფ ლი ოში უდ იდ ესი ეკ ონ ომ
იკ ური ერ თე ული გამ ხდა რი ყო[4], თუმ ცა, სა მი ათ
წლე ულ ის შემ დეგ, ქვე ყა ნამ გა ნი ცა და ე.წ. ,,ზრდის 
რე ცე სია“, რად გან შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა გა
ნა ხორ ცი ელა ეკ ონ ომ იკ ური პრო ტექ ცი ონ იზ მის 
პო ლი ტი კა, იაპ ონ ური წარ მო ებ ის შე ვიწ რო ებ ისა 
და იაპ ონ ური იენ ის იძ ულ ებ ითი გა უფ ას ურ ებ ის 
მიზ ნით. შემ დგო მი რეპ რე სი ებ ის თა ვი დან ას აც
ილ ებ ლად, იაპ ონი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუმჯობესა 
სა კუ თა რი ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის ხა რის ხი და 
მას შტა ბი, და გა ზარ და იენ ის ღი რე ბუ ლე ბა, რად გან 
იენ ის დე ვალ ვა ცია ქვე ყა ნა ში შექ მნი და და მა ტე ბით 
(ფი ნან სურეკ ონ ომ იკ ურ) საფ რთხე ებს და მას მო
უტ ან და შე საძ ლო მძი მე შე დე გებს ვაჭ რო ბა ში.[5]

ომ ის შემ დგო მი ტრავ მი დან იაპ ონი ის სწრა ფი 
გა მოს ვლის ერთერ თი მი ზე ზი იყო მთავ რო ბის წარ
მა ტე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მა. სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნო, რო მე ლიც იაპ ონი აში ძი რი თა დად ეხ ებ
ოდა ინ დუს ტრი ულ პო ლი ტი კას, იყო მრეწ ვე ლო ბის 
სა მი ნის ტრო.[6] ერთერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მა იყო “წარ მო ებ ის 
მიდ რე კი ლი მო დუ სის” (“Inclined Production Mode”) 
შე მო ღე ბაად აპ ტი რე ბა, რო მე ლიც პირ ველ რიგ ში 
ფო კუ სი რე ბუ ლია იმ გვა რი ნე დე ულ ის გა და მუ შა
ვე ბა ზე, რო გო რიც არ ის ფო ლა დი, ქვა ნახ ში რი და 
ბამ ბა ((傾斜 産 ,,keisha seisan hoshiki“, ანუ ,,პრი ორ
იტ ეტ ული წარ მო ებ ის მე თო დი“ (“priority production 
method”). მას ში იგ ულ ის ხმე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი ფა
სის, რა ოდ ენ ობ ისა და იმ პორ ტის კონ ტრო ლი, რა მაც 
ხე ლი შე უწყო წარ მო ებ ის ზრდას მრეწ ვე ლო ბის 
რამ დე ნი მე სა სი ცოცხლო დარ გის, გან სა კუთ რე ბით, 
ქვა ნახ ში რის, ფო ლა დი სა და ტექ სტი ლის მი მარ
თუ ლე ბით)). მაგ., იმ დროს, სა ფე იქ რო წარ მო ება 
მო იც ავ და მთლი ანი სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის 
23.9%ზე მეტს. 
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წარ მო ებ ის სტი მუ ლი რე ბის თვის იაპ ონი ის მთავ
რო ბამ მხა რი და უჭ ირა სა მუ შაო ძა ლის ახ ალ რეკ
რუ ტი რე ბას (მუ შე ბის, გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბის 
და ქი რა ვე ბას). ქალ თა რეკ რუ ტი რე ბის გაზ რდით, 
იაპ ონი ამ შეძ ლო ნგრე ვი დან აღ დგე ნის პრო ცე სის 
სრულ ყო ფი ლი მარ თვა. რეკ რუ ტი რე ბის კა ნონ მდებ
ლო ბა მო იც ავ და სამ კომ პო ნენ ტს: მშრო მელ თა 
რე გი ონ ალ ურ რეკ რუ ტი რე ბა ზე (და ქი რა ვე ბა ზე) 
და ფუძ ნე ბულ რეს ტრუ ქცი ას (შეზღუდ ვა) და რე
ლო კა ცი ას (გა და ად გი ლე ბა), ახ ალ სკო ლა დამ თავ
რე ბულ თა პირ და პი რი რეკ რუ ტი რე ბის (სა მუ შა ოზე 
აყ ვა ნის) აკ რძალ ვას, და სა შუ ალო გა ნათ ლე ბის 
არ მქო ნე (სკო ლის გა რე შე მყო ფი/არ ას ას კო ლო) 
სა მუ შაო ძა ლის პირ და პირ რეკ რუ ტი რე ბას, [რაც 
წარ მო ებ და] შრო მის სა მი ნის ტროს მი ერ ცალ სა ხად 
დე ტა ლუ რი რე გუ ლა ცი ებ ის შე სა ბა მი სად.[7] 

მე ორე მი ზე ზი, რის გა მოც იაპ ონი ამ მე ორე 
მსოფ ლიო ომ ის გან სწრა ფად მო იკ ეთა, იყო კო რე ის 
ომ ის დაწყე ბა.[8] კო რე ის ომი მიმ დი ნა რე ობ და მხა
რე ში (Chōsen (朝鮮)), რო მე ლიც იაპ ონი ის იმ პე რი ას 
ან ექ სი რე ბუ ლი ჰქონ და 1945 წლამ დე. რამ დე ნა დაც 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი მო ნა წი ლე ობ და კონ ფლიქ
ტში კო რე ის ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე, მან ეკ იპ ირ ებ ის 
(აღ ჭურ ვი ლო ბის) შეს ყიდ ვის მიზ ნით მი მარ თა იაპ
ონი ის ეკ ონ ომ იკ ას, რად გან მა ტე რი ალ ურტექ ნი კუ
რი (ლო ჯის ტი კის) უზ რუნ ველ ყო ფა აშშდან მა ლე ვე 
იქ ცა მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად სამ ხედ რო ებ ის
თვის. სულ მა ლე, იაპ ონი ის მრეწ ვე ლო ბამ, კო რე აში 
მებ რძო ლი ამ ერ იკ ული სამ ხედ რო ძა ლე ბის თვის 
უზ რუნ ველ ყო სა ჭი რო საბ რძო ლო და მა ტე რი ალ
ურტექ ნი კუ რი მა სა ლე ბის მი წო დე ბა. მოთხოვ ნამ 
სტი მუ ლი მის ცა იაპ ონი ას, წყნა რო კე ან ური ომ ის 
დეს ტრუქ ცი იდ ან (ნგრე ვი დან) მი ეღ წია ჩქა რი აღ
დგე ნის თვის და სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ არა იმ სწრა ფი 
ექ სპან სი ის თვის (გა ფარ თო ებ ის თვის), რო მე ლიც 
ამ ას უნ და მოჰ ყო ლო და.

 აშშის მხარ და ჭე რი სა და ში და ეკ ონ ომ იკ ური 
რე ფორ მის მიღ წე ვის შემ დეგ, 1950იანი წლე ბი დან 
1970იან წლე ბამ დე, იაპ ონი ამ შეძ ლო შორს გაჭ
რი ლი ყო. გარ და ამ ისა, იაპ ონი ამ ას ევე და ას რუ ლა 
ინ დუს ტრი ალ იზ აცი ის პრო ცე სი და გახ და აღ მო
სავ ლეთ აზი ის პირ ვე ლი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა. 
იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ამ პროგ რესს უფ რო სწრა ფად 
მი აღ წია, ვიდ რე არ სე ბობ და ამ ის მო ლო დი ნი.[9] 

ამ პე რი ოდ ის მთა ვარ მა ხა სი ათ ებ ელს წარ მო
ად გენს ჰაიატო იკ ედ ას (Hayato Ikeda) ად მი ნის
ტრა ცი ის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის გავ ლე ნა, რაც 
აის ახ ებ ოდა ფარ თო მოხ მა რე ბა სა და ექ სპორ ტის 
სი დი დე ში. 

1954 წელს სრუ ლად ამ ოქ მედ და ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მა, რო მე ლიც იაპ ონი ის სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის სა მი ნის ტროს (MITI 
: Ministry of International Tarde and Industry) მი ერ 
იქ ნა და მუ შა ვე ბუ ლი 1949 წლი დან 1953 წლამ დე.
პრე მი ერ მი ნის ტრმა ჰაიატო იკ ედ ამ, რო მელ საც, 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის ცნო ბი ლი მეც ნი ერი, 
სტენ ფორ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ჩალ
მერს ჯონ სო ნი ,,იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ულ ის 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ინ დი ვი დუ ალ ურ არ ქი ტექ
ტორს“ უწ ოდ ებს, გა ატ არა ძლი ერი ინ დუს ტრი ალ
იზ აცი ის პო ლი ტი კა. ამ პო ლი ტი კამ გა ნა პი რო ბა 
„ზეჭარ ბი კრე დი ტე ბის/გა დაკ რე დი ტე ბის“ (‘over
loaning’) წარ მოქ მნა (პრაქ ტი კა, რო მე ლიც დღემ დე 
გრძელ დე ბა), რაც იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ იაპ
ონი ის ბან კი გას ცემს სეს ხებს ქა ლა ქის ბან კებ ზე, 
რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ სა სეს ხო მომ სა ხუ რე ბას 
უწ ევ ენ (აკ რე დი ტე ბენ) სამ რეწ ვე ლო კონ გლო მე
რა ტებს. ვი ნა იდ ან, იმ დროს იაპ ონი აში არ სე ბობ და 
კა პი ტა ლის დე ფი ცი ტი, სამ რეწ ვე ლო კონ გლო მე რა
ტე ბი სა კუ თა რი (ფი ნან სუ რი) შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
იქ ით, ხში რად მა თი წმინ და ღი რე ბუ ლე ბის (ნე ტო 
აქ ტი ვე ბის) მიღ მა, სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბა თა და სა
ფა რა ვად კვლავ სეს ხუ ლობ დნენ, რაც იმ ას იწ ვევ და, 
რომ ქა ლა ქის ბან კე ბი იაპ ონი ის ბან კი დან დი დი ოდ
ენ ობ ის სეს ხებს იღ ებ დნენ, რა მაც იაპ ონი ის ერ ოვ
ნულ ბან კს, მას ზე და მო კი დე ბულ ად გი ლობ რივ ბან
კებ ზე სრუ ლი კონ ტრო ლის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა.

გა და ჭარ ბე ბუ ლი დაკ რე დი ტე ბის სის ტე მამ 
(The system of overloaning), კომ ბი ნი რე ბულ მა 
მთავ რო ბის მი ერ ან ტი მო ნო პო ლუ რი კა ნო ნე ბის 
შემ სუ ბუ ქე ბას თან (მო კავ ში რე ძა ლე ბის უმ აღ ლე
სი მთა ვარ სარ და ლის [The Supreme Commander 
for the Allied Powers /SCAP კონ ტრო ლის ნარ ჩე ნი]), 
ას ევე გა ნა პი რო ბა კონ გლო მე რა ტუ ლი ჯგუ ფე ბის 
(სა ხელ წო დე ბით კე ირ ეცუ/Keiretsu) ხე ლახ ლა 
წარ მოქ მნაგა მო ჩე ნა, რომ ლე ბიც ას ახ ავ დნენ ომ
ის დრო ინ დელ კონ გლო მე რა ტებს ანუ ზა იბ აც უს 
(zaibatsu). ბიზ ნეს მე ნე ბის, მა სა რუ იბ უკ ასა (Masaru 
Ibuka) და აკიო მო რი ტას (Akio Morita) თა ოს ნო ბით, 
Sonyს ეკ ონ ომ იკ ური გა უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გად, 
კე ირ ეც უმ შეძ ლო ეფ ექ ტუ რად მო ეხ დი ნა რე სურ სე
ბის ალ ოკ აცია (გა და ნა წი ლე ბა) და სა ერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე გამ ხდა რი ყო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი.[10] 

კე ირ ეც უს კონ გლო მე რა ტე ბის წარ მა ტე ბის სა
ფუძ ველს წარ მო ად გე ნენ ქა ლა ქის ბან კე ბი, რომ ლე
ბიც გუ ლუხ ვად გას ცე მენ სეს ხებს და სხვა დას ხვა 
ინ დუს ტრი ებ ში ახ დე ნენ კროსაქ ცი ული ჰოლ
დინ გე ბის (crossshare holdings) ფორ მა ლი ზე ბას 
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(გა მარ ტი ვე ბაპო პუ ლა რი ზე ბას). კე ირ ეც უმ ხე ლი 
შე უწყო ორ ივე, ჰო რი ზონ ტა ლურ და ვერ ტი კა ლურ 
ინ ტეგ რა ცი ას და გა მო რიცხა უცხო ური კომ პა ნი ებ
ის არ სე ბო ბა იაპ ონ ური ინ დუს ტრი აში. კე ირ ეც უს 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბე ბი ჰქონ და MITIსთან და 
ერ თმა ნეთ თან აქ ცი ებ ის ჯვა რე დი ნი გან თავ სე ბით 
(the crossplacement of shares), გა რე მი ტა ცე ბადა
პატ რო ნე ბის გან (takeovers) უზ რუნ ველ ყოფ და 
მათ დაც ვას. მა გა ლი თად, იაპ ონი ის გან ვი თა რე ბის 
ბან კის (Japan’s Development Bank) ფი ნან სე ბის 83% 
გა მო ყო ფი ლი იქ ნა ის ეთ სტრა ტე გი ულ დარ გებ ზე, 
რო გო რი ცაა: გემ თმშე ნებ ლო ბა, ელ ექ ტრო ენ ერ გია, 
ნახ ში რი და ფო ლა დის წარ მო ება.[11] კე ირ ეცუ გა
დამ წყვე ტი აღ მოჩ ნდა პრო ტექ ცი ონ ის ტუ ლი ზო
მე ბის თვის, რო მელ მაც და იც ვა იაპ ონი ის ნორ ჩი 
ეკ ონ ომ იკა.

კე ირ ეცუ ას ევე ხელს უწყობ და (და ახ ალ ის ებ
და) და მო კი დე ბუ ლე ბის შეც ვლას იაპ ონ ელ მე ნე
ჯე რებს შო რის, რომ ლე ბიც ჰგუ ობ დნენ და ბა ლი 
მო გე ბის მი ღე ბას მოკ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში 
(in the shortrun), რად გან კე ირ ეცუ ნაკ ლე ბად ეხ ებ
ოდა სა აქ ციო დი ვი დენ დე ბი სა (stock dividends) და 
მო გე ბის გაზ რდას და უფ რო მე ტად,  პრო ცენ ტის 
გა დახ დას (interest payments). მო ცე მუ ლი კომ პა ნი ის 
და ახ ლო ებ ით, მხო ლოდ აქ ცი ათა ორი მე სა მე დი იქ ნა 
გა ყი დუ ლი, რი თაც კე ირ ეც უმ შე არ ბი ლა სა ბაზ რო 
ფლუქ ტუ აცია (რყე ვე ბი) და თა ვის (კე ირ ეც უს) 
მე ნე ჯე რებს ნე ბა დარ თო აქ ცენ ტი გა და ეტ ან ათ 
გრძელ ვა დი ან და გეგ მა რე ბა სა და ბაზ რის წი ლის 
მაქ სი მი ზი რე ბა ზე, ნაც ვლად იმ ისა, რომ ფო კუ სი
რე ბა მო ეხ დი ნათ მოკ ლე ვა დი ან მო გე ბა ზე.

იკ ედ ას ად მი ნის ტრა ცი ამ ას ევე შე მო იღო სა
ვა ლუ ტო გა ნა წი ლე ბის პო ლი ტი კა (the Foreign 
Exchange Allocation Policy/ die Devisenallokations
politik), იმ პორ ტის კონ ტრო ლის სის ტე მა (a system 
of import controls), რო მე ლიც შე იქ მნა (და მი მარ თუ
ლია) უცხო ური სა ქონ ლის გან იაპ ონ ური ბაზ რე ბის 
წა ლეკ ვის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად. MITI იყ ენ ებ და 
სა ვა ლუ ტო გა ნა წი ლე ბას (ვა ლუ ტის გა მო ყო ფას/
ას იგ ნე ბას the foreign exchange allocation) ეკ ონ ომ
იკ ის სტი მუ ლი რე ბის თვის, ექ სპორ ტის პო პუ ლა რი
ზა ცი ით, ინ ვეს ტი ცი ებ ის მარ თვი თა და წარ მო ებ ის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მო ნი ტო რინ გით. 1953 წელს, 
MITI– მა, სა ექ სპორ ტო კავ ში რის სის ტე მის (the 
exportlink system) გა და სინ ჯვის გზით გა და ხე და 
უცხო ური ვა ლუ ტის გა მო ყო ფის პო ლი ტი კას (For
eign Exchange Allocation Policy), ში და მრეწ ვე ლო ბის 
გან ვი თა რე ბი სა და ექ სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბის მიზ
ნით. მოგ ვი ანო რე ვი ზია (გა და ხედ ვა/გა და სინ ჯვა), 

რო მე ლიც ეფ უძ ნე ბა წარ მო ებ ის შე საძ ლებ ლო ბებს 
ვა ლუ ტის გა მო ყო ფა ზე, მიზ ნად ის ახ ავს უცხო ური 
დემ პინ გის (foreign dumping) თა ვი დან აც ილ ებ ას.

სწრა ფი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის პე რი ოდ მა 1955
1961 წლებს შო რის, გზა გა უხ სნა ოქ როს სა მო ცი ან
ებს, მე ორე დე კა დას, რო მე ლიც ზო გა დად უკ ავ შირ
დე ბა იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ურ სას წა ულს. 1965 წელს 
იაპ ონი ის ნო მი ნა ლუ რი მშპ შე ფას და 91 მი ლი არ დი 
აშშ დო ლარ ზე მე ტი ოდ ენ ობ ით. თხუთ მე ტი წლის 
შემ დეგ, 1980 წელს, ნო მი ნა ლუ რი მშპ გა იზ არ და 
რე კორ დულ, 1.065 ტრი ლი ონ დო ლა რამ დე.

პრე მი ერმი ნის ტრ (ყო ფი ლი MITIის მი ნის ტრი) 
იკ ედ ას ხელ მძღვა ნე ლო ბით, იაპ ონი ის მთავ რო ბამ 
წა მო იწყო ამ ბი ცი ური ,,შე მო სავ ლე ბის გა ორ მა გე
ბის, ანუ ორ მა გი შე მო სავ ლის გეგ მა“ (,,incomedou
bling plan“ / 所得倍増). იკ ედ ამ, გა სავ ლე ბის/ (და ნა)
ხარ ჯე ბის წა სა ხა ლი სებ ლად შე ამ ცი რა საპ რო ცენ
ტო გა ნაკ ვე თე ბი და გა და სა ხა დე ბი კერ ძო აქ ტი ორ
ებ ის თვის. გარ და ამ ისა, FILP (The Fiscal Investment 
and Loan Program)ის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ფი ნან
სუ რი მოქ ნი ლო ბის წყა ლო ბით, იკ ედ ას მთავ რო ბამ 
სწრა ფად გა აფ არ თო ვა სამ თავ რო ბო ინ ვეს ტი ცი ები 
იაპ ონი ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში. კერ ძოდ ეს ენია: 
ავ ტო ბა ნე ბის (სა ავ ტო მო ბი ლო მა გის ტრა ლე ბის), 
ჩქა როს ნუ ლი მა ტა რებ ლე ბის, მეტ რო ებ ის, აერ ოპ
ორ ტე ბის, პორ ტე ბი სა (სა პორ ტო მოწყო ბი ლო ბის) 
და კაშ ხლე ბის მშე ნებ ლო ბა. იკ ედ ას მთავ რო ბამ 
ას ევე გა აფ არ თო ვა მთავ რო ბის ინ ვეს ტი ცი ები 
იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ის წი ნათ უგ ულ ვე ბელ ყო ფილ 
სა კო მუ ნი კა ციო სექ ტორ ში. თი თოეულმა ამ მოქ მე
დე ბამ გა აგ რძე ლა იაპ ონი ის ტენ დენ ცია მმარ თუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ის კუთხით, რაც გა ნა სა ხი ერ ებ და კი დეც, 
შე რე ულ ეკ ონ ომ იკ ურ მო დელს.

იკ ედ ას მხრი დან ეკ ონ ომ იკ აში სა ხელ მწი ფოს 
ინ ტერ ვენ ცი ისა და რე გუ ლი რე ბის ერ თგუ ლე ბის 
პა რა ლე ლუ რად, მი სი მთავ რო ბა ბიძ გს აძ ლევ და და 
მი ის წრაფ ვო და ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის კენ. 
1960 წლის აპ რი ლის თვის ვაჭ რო ბის იმ პორ ტი იყო 
ლი ბე რა ლი ზე ბუ ლი 41 პრო ცენ ტით (შე და რე ბის
თვის: 22 პრო ცენ ტით  1956 წლის თვის). იკ ედა გეგ
მავ და ვაჭ რო ბის 80 პრო ცენ ტამ დე ლი ბე რა ლი ზა ცი
ას სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში. თუმ ცა, მის გეგ მებს 
შეხ ვდა სას ტი კი წი ნა აღ მდე გო ბა ორ ივე სფე რო დან, 
რო გორც სა სეს ხო ინ დუს ტრი ის (რო მე ლიც ყვა ოდა 
უზ ომო დაკ რე დი ტე ბით), ისე ნა ცი ონ ალ ის ტუ რი 
სა ზო გა დო ებ რი ობ ის მხრი დან, რომ ლე ბიც უფ
რთხოდ ნენ უცხო ელ თა მი ერ სა წარ მო თა ხელ ში 
ჩაგ დე ბას. იაპ ონ ური პრე სა ლი ბე რა ლი ზა ცი ას 
ად არ ებ და „შა ვი ხო მალ დე ბის მე ორე გა მო ჩე ნას“, 
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„იაპ ონ ური კუნ ძუ ლე ბის და უც ვე ლო ბას, ვე ებ ერ
თე ლა უცხო ური კა პი ტა ლის ტუ რი ძა ლე ბის (სა ხელ
მწი ფო თა) თავ დას ხმის პი რის პირ“ და „იაპ ონი ის 
ეკ ონ ომ იკ ის მომ ზა დე ბას, ერ ოვ ნულ კა პი ტალ სა 
და უცხო ურ კა პი ტალს შო რის სის ხლის მღვრე ლი 
ბრძო ლის თვის.” იკ ედ ას ორ მა გი შე მო სავ ლის გეგ მა 
( incomedoubling plan), მეტ წი ლად ეს იყო სა პა სუ ხო 
რე აქ ცია ამ მზარ დი ოპ ოზ იცი ისა და ლი ბე რა ლი ზა
ცი ის შე სა ხებ ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი პა ნი კის 
მი მართ, სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ტეს ტის ჩახ შო ბის 
მიზ ნით. იკ ედ ას მო ტი ვე ბი მა ინც პრაგ მა ტუ ლი იყო 
და ეყ რდნო ბო და სა გა რეო პო ლი ტი კას. ის ვაჭ რო ბის 
ლი ბე რა ლი ზა ცი აზე გა და ვი და მხო ლოდ მას შემ დეგ, 
რო დე საც ში და რე გუ ლა ცი ებ ით უზ რუნ ველ ყო ფი
ლი (და და ცუ ლი) იქ ნა ბა ზა რი, რაც ხელს უწყობ და 
(და უპ ირ ატ ეს მდგო მა რე ობ აში აყ ენ ებ და) იაპ ონი ის 
პრო დუქ ტებ სა და კომ პა ნი ებს. 

იკ ედ ამ, უცხო ურ დახ მა რე ბა თა გა ნა წი ლე ბის
თვის ას ევე შექ მნა მრა ვა ლი მო კავ ში რე/მო ნა თე
სა ვე უცხო ური დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტო (Foreign 
Aid Distribution Agencies), რა თა სა ერ თა შო რი სო 
წეს რიგ ში იაპ ონი ის მო ნა წი ლე ობ ის მზად ყოფ ნის 
დე მონ სტრი რე ბა მო ეხ დი ნა და ხე ლი შე ეწყო ექ
სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბის თვის. ამ სა აგ ენ ტო ებ ის 
შექ მნა იყო არა მხო ლოდ მცი რე კონ ცე სია (დათ მო
ბა) სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვის, არ ამ ედ 
სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის გარ კვე ული ში შის გაქ რო ბაც 
ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბით. 
იკ ედა ხელს უწყობ და იაპ ონი ის გლო ბა ლურ ეკ ონ
ომ იკ ურ ინ ტეგ რა ცი ას, 1955 წელს GATTში, 1964 
წელს კი IMFსა და OECDში გა წევ რი ან ებ ით. რო
დე საც იკ ედ ამ თა ნამ დე ბო ბა და ტო ვა, მთლი ანი 
ერ ოვ ნუ ლი პრო დუქ ტი (მეპ GNP) ფე ნო მე ნა ლუ რი 
13.9 პრო ცენ ტი ანი მაჩ ვე ნებ ლით გა იზ არ და.

1973 წელს, იაპ ონი ამ პირ ვე ლი ნავ თო ბის ფა სის 
შო კი (the first oilprice shock) გა ნი ცა და (1973 წლის 
ნავ თო ბის კრი ზი სი). ნავ თო ბის ფა სი ბა რელ ზე 3 დო
ლა რი დან 13 დო ლა რამ დე გა იზ არ და. ამ პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში, იაპ ონი ის ინ დუს ტრი ული წარ მო ება 
შემ ცირ და 20% ით, რად გან (ქვეყ ნის) სა წარ მოო 
(მი წო დე ბის) სიმ ძლავ რემ ვერ შეძ ლო ეფ ექ ტუ რი 
რე აგ ირ ება მოთხოვ ნის სწრაფ ზრდა ზე, ხო ლო კა
პი ტალ ში (მან ქა ნამოწყო ბი ლო ბებ ში, ეკ იპ ირ ებ აში/
აღ ჭურ ვი ლო ბებ ში) ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზრდა, ხში რად 
იწ ვევს არ ას ას ურ ველ შე დე გებს  მცირ დე ბა მი წო
დე ბა და იზ რდე ბა ნედ ლე ულ ის ფა სი.[12] გარ და 
ამ ისა, მე ორე ნავ თო ბის შოკ მა 1978 და 1979 წლებ ში 
(ხე ლახ ლა) გა ამ წვა ვა ვი თა რე ბა, რად გან ნავ თო ბის 
ფა სი კვლავ გა იზ არ და ბა რელ ზე 13 დო ლა რი დან 

39.5 დო ლა რამ დე. ორი ნავ თო ბის კრი ზი სის სე რი
ოზ ული გავ ლე ნის მი უხ ედ ავ ად, იაპ ონი ამ მო ახ ერ ხა 
გა ეძ ლო (მა თით გა მოწ ვე ული) შე დე გე ბის თვის და 
მო ეხ დი ნა პრო დუქ ცი ის კონ ცენ ტრა ცი აზე წარ მო
ებ ის ფორ მი დან, ტექ ნო ლო გი ებ ზე კონ ცენ ტრა ცი ის 
წარ მო ებ ის ფორ მა ზე ტრან სფე რი (გა და ტა ნა).

ფაქ ტობ რი ვად, ტრან სფორ მა ცია იყო ნავ თო ბის 
კრი ზი სი სა და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
ჩა რე ვის შე დე გი. რო დე საც ნავ თო ბის ფა სი ათ
ჯერ გა იზ არ და, გა იზ არ და წარ მო ებ ის (მო პო ვე ბის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის) ხარ ჯე ბიც. ნავ თო ბის კრი
ზი სის შემ დეგ, იაპ ონია, ხარ ჯე ბის და ზოგ ვის მიზ
ნით, იძ ულ ებ ული გა ხა და პრო დუქ ცი ის წარ მო ება 
გა და ეწყო გა ცი ლე ბით ეკ ოლ ოგი ურ ფორ მებ სა და 
ნავ თო ბის უფ რო ნაკ ლებ მოხ მა რებ ზე. ნავ თო ბის 
კრი ზი სის შემ დეგ, ინ დუს ტრი ული ცვლი ლე ბის გა
მომ წვევ ყვე ლა ზე დიდ ფაქ ტორს წარ მო ად გენ და 
ფა სე ბის ზრდა ენ ეგ რო მა ტა რებ ლე ბე ზე, მათ შო რის 
ნედლ ნავ თობ ზე.[13] შე დე გად, იაპ ონია გა და ერ თო 
ტექ ნო ლო გი აზე კონ ცენ ტრი რე ბულ პროგ რა მა ზე 
(a technologyconcentrating program), რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფ და მი სი ეკ ონ ომ იკ ის სტა ბი ლურ 
ზრდას და ამო ირ იცხა იმ ქვეყ ნე ბის სი იდ ან, რომ ლე
ბიც ნავ თო ბის კრი ზი სის დროს მძი მედ და ზი ან დნენ. 

სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის 
სა მი ნის ტრომ (The Ministry of International Trade 
and Industry  MITI) მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ით ამ აშა, 
იაპ ონი ის ომ ის შემ დგომ აღ დგე ნაგა ნახ ლე ბა ში. 
ზო გი ერ თი მეც ნი ერ ის აზ რით, არ ცერთ სამ თავ
რო ბო რე გუ ლა ცი ას ან ორ გა ნი ზა ცი ას არ გა აჩ ნდა 
უფ რო მე ტი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი, ვიდ რე MITIს. 
”იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ტემ პი, ფორ მა და შე დე გე ბი,”  წერს ჩალ მერს ჯონ
სო ნი,  ”გა უგ ებ არია MITIს წვლილ ზე მი თი თე ბის 
გა რე შე” (Johnson, vii). MITI და არ სე ბუ ლი იქ ნა 1949 
წელს, რომ ლის თავ და პირ ვე ლი რო ლი მდგო მა რე
ობ და სამ რეწ ვე ლო რა ცი ონ ალ იზ აცი ის პო ლი ტი კის 
წარ მარ თვა ში (1950), რაც გუ ლის ხმობ და ცალ
კე ული დარ გე ბის ძა ლის ხმე ვის კო ორ დი ნი რე ბას, 
SCAPის დეფ ლა ცი ური რე გუ ლა ცი ებ ის შე დე გე ბის 
გა სა ნე იტ რა ლებ ლად. ამ გვა რად, სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის სა მი ნის ტრომ, იაპ
ონი ის მთავ რო ბა სა და მრეწ ვე ლო ბის კერ ძო სექ
ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მა ლი ზე ბა 
მო ახ დი ნა (ანუ, მათ შო რის არ სე ბულ კო ოპ ერ აცი
ას მის ცა მყა რი ფორ მა). პო ლი ტი კის მას შტა ბე ბი 
(მო ცუ ლო ბა და ხა რის ხი) იყო სწო რედ ის ეთი, რომ, 
თუ MITIს სურ და ,,ფო ლა დის წარ მო ებ ის გა ორ მა
გე ბა, ნეოზა იბ აც უს (the neozaibatsu) უკ ვე გა აჩ
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ნდა (სა თა ნა დო) კა პი ტა ლი, სამ შე ნებ ლო აქ ტი ვი, 
სა წარ მოო მან ქა ნადა ნად გა რე ბის შემ ქმნე ლე ბი/
მწარ მო ებ ლე ბი, სხვა აუც ილ ებ ელი ფაქ ტო რე ბი, 
რომ ლე ბიც უკ ვე ხელ მი საწ ვდო მი იყო ში და (,,სახ
ლის“) პი რო ბებ ში. სა მი ნის ტრო სხვა დას ხვა დარ
გს, მათ შო რის (ახ ლა დაღ მო ცე ნე ბულ) კე ირ ეც უს, 
კო ორ დი ნა ცი ას უწ ევ და კონ კრე ტუ ლი მიზ ნის კენ, 
ჩვე ულ ებ რივ,  ერ ოვ ნუ ლი წარ მო ებ ის მიზ ნე ბი სა 
და კერ ძო ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტე რეს თა გა დაკ ვე თის 
წერ ტი ლის (თან ხვედ რის) მი მარ თუ ლე ბით.

MITIმა ას ევე გა ზარ და ინ დუს ტრი ული უს აფ
რთხო ება, ტექ ნო ლო გი ის იმ პორ ტის (ჩა)მო ცი ლე
ბით სხვა სა ქონ ლის იმ პორ ტის გან. სა ერ თა შო რი
სო ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის სა მი ნის ტროს 
უცხო ური კა პი ტა ლის შე სა ხებ კა ნო ნი (MITI’s 
Foreign Capital Law) უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ან იჭ ებ
და სა მი ნის ტროს, ეწ არ მო ებ ინა მო ლა პა რა კე ბე ბი/
გა ნე ხი ლა პი რო ბე ბი ტექ ნო ლო გი ის იმ პორ ტის 
ფა სის და პი რო ბე ბის თა ობ აზე. ტექ ნო ლო გი ური 
კონ ტრო ლის ამ ელ ემ ენ ტმა სა შუ ალ ება მის ცა მას, 
ხე ლი შე ეწყო იმ ინ დუს ტრი ებ ის თვის, რომ ლებ საც 
ის თვლი და პერ სპექ ტი ულ ად. იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ის და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბა იძ ლე ოდა 
სწრა ფი ინ დუს ტრი ული ზრდის შე საძ ლებ ლო ბას. 
პრო დუქ ტი ულ ობა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და 
ახ ალი ეკ იპ ირ ებ ის (აღ ჭურ ვი ლო ბის), მე ნეჯ მენ ტი
სა და სტან დარ ტი ზა ცი ის გზით.

1952 წლის აგ ვის ტო ში, ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლი
ზა ცი ის საბ ჭო სა და ვა ლუ ტის კონ ტრო ლის საბ ჭოს 
(the Economic Stabilization Board and the Foreign Ex
change Control Board) გა უქ მე ბით, MITIმა მო იპ ოვა 
ყვე ლა იმ პორ ტის რე გუ ლი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეკ ონ ომ იკ ის სტა ბი ლი ზა
ცი ის საბ ჭო ში MITI უკ ვე დო მი ნი რებ და, ას იდა/
იოშ იდ ას მთავ რო ბებ მა (the Ashida/Yoshida Govern
ments) იგი გარ დაქ მნეს ეკ ონ ომ იკ ური გან ხილ ვის 
სა აგ ენ ტოს (the Economic Deliberation Agency) 
მარ ტივ „სა აზ როვ ნო რე ზერ ვუ არ ად (ცენ ტრად)“ 
(“think tank”), არ სე ბი თად MITIს გა უჩ ნდა სრუ ლი 
კონ ტრო ლის შე საძ ლებ ლო ბა იაპ ონი ის ყვე ლა იმ
პორ ტზე. სა ვა ლუ ტო ბი უჯ ეტ ზე ძა ლა უფ ლე ბაც 
აგ რე თე უშუ ალ ოდ MITI ს გა და ეცა.

იაპ ონი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის (the Japan Devel
opment Bank) და არ სე ბით, MITIმა კერ ძო სექ ტო რი, 
გრძელ ვა დი ანი ზრდის თვის ას ევე უზ რუნ ველ ყო 
იაფი კა პი ტა ლით.იაპ ონი ის გან ვი თა რე ბის ბან კმა 
და უშ ვა წვდო მა ფის კა ლურ ინ ვეს ტი ცი ებ სა (the 
Fiscal Investment) და სა სეს ხო გეგ მებ ზე (the Loan 
Plan) (კერ ძო და ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის დი დი 

გა ერ თი ან ება / a massive pooling of individual and 
national savings).ამ დრო ის თვის, FILPი აკ ონ ტრო
ლებ და მსოფ ლი ოში უდ იდ ესი კო მერ ცი ული ბან კის 
ოთხჯერ მეტ და ნა ზო გებს.ამ ფი ნან სუ რი სიძ ლი
ერ ით FILPმა შეძ ლო შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნა იაპ ონი ის 
სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ებ ის უჩ ვე ულ ოდ მა ღა ლი 
რა ოდ ენ ობა (ორ ჯერ მე ტი სამ შე ნებ ლო კომ პა ნია, 
ვიდ რე სხვა მსგავ სი მშპის მქო ნე ქვე ყა ნა ში).

დას კვნა
მე ორე მსოფ ლიო ომ ში იაპ ონია ძლი ერ და ზი ან და. 

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ქვეყ ნის სწრა ფად აღ დგე ნის უნ
არი ან ობ ამ, ,,იაპ ონ ური ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ულ ით“ 
მა ინც გააოცა მა შინ დე ლი მსოფ ლიო. მთლი ან ობ აში, 
ომ ის შემ დგო მი პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში, მთელ 
მსოფ ლი ოში შე ინ იშ ნე ბა გარ კვე ული ინ დუს ტრი ული 
ზრდა იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ მაც გა ნი ცა დეს სამ რეწ
ვე ლო წარ მო ებ ის მკვეთ რი ვარ დნა ომ ით მი ყე ნე ბუ
ლი ზი ან ის გა მო. მა გა ლი თად, იაპ ონი ამ, და სავ ლეთ 
გერ მა ნი ამ და იტ ალი ამ, მი აღ წი ეს უკ იდ ურ ეს ად 
სწრაფ (ეკ ონ ომ იკ ურ) აღ დგე ნას. იაპ ონი აში, 1946 
წელს სამ რეწ ვე ლო წარ მო ება, ომ ამ დელ პე რი ოდ თან 
შე და რე ბით შემ ცირ და 27.6%ით , მაგ რამ აღ დგა 
1951 წელს და 1960 წელს 350% ს მი აღ წია.[14]

რე კონ სტრუქ ცი ის (აღ დგე ნის) პე რი ოდ ში და 
1973 წლის ნავ თო ბის კრი ზი სამ დე, იაპ ონი ამ შეძ
ლო და ემ თავ რე ბი ნა თა ვი სი ინ დუს ტრი ალ იზ აცი
ის პრო ცე სი, ცხოვ რე ბის დო ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა უმ ჯო ბე სე ბი თა და მოხ მა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ზრდით. 1955 წლი დან 1970 წლამ დე, ურ ბა ნუ ლი 
ოჯ ახ ებ ის სა შუ ალო ყო ველ თვი ური მოხ მა რე ბა 
გა ორ მაგ და.[15] გარ და ამ ისა, შე იც ვა ლა იაპ
ონი აში მოხ მა რე ბის პრო პორ ცი ებ იც. შემ ცირ და 
ყო ველ დღი ური სა ჭი რო ებ ები ის ეთ სა სა ქონ ლო 
ერ თე ულ ებ ზე, რო გო რი ცაა საკ ვე ბი, ტან საც მე ლი 
და ფეხ საც მე ლი. ამ ის სა პი რის პი როდ, გა იზ არ და 
ავ ეჯ ის, სატ რან სპორ ტო, სა კო მუ ნი კა ციო და სამ
კითხვე ლო (წიგ ნე ბი, ჟურ ნალგა ზე თე ბი) სა შუ ალ
ებ ებ ის მოხ მა რე ბა. ხარ ჯვით მა წილ მა მკვეთ რად 
იმ ატა აგ რეთ ვე დას ვე ნე ბი სა და გარ თო ბის აქ ტი
ვო ბებ ში. მოხ მა რე ბის დიდ მა ზრდამ ხე ლი შე უწყო 
მშპს ზრდას, რად გან ის წარ მო ად გენ და სტი მულს 
წარ მო ებ ის ათ ვის.

იაპ ონი ის ფი ნან სუ რი გა ჯან სა ღე ბა გაგ რძელ და 
SCAPის წას ვლი სა და კო რე ის ომ ით წარ მოქ მნი ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური ბუ მის შე ნე ლე ბის შემ დე გაც. იაპ
ონი ის ეკ ონ ომ იკა გა და ურ ჩა ღრმა რე ცე სი ას, რაც 
გა მოწ ვე ული იყო ა.შ.შ.იდ ან სამ ხედ რო შეს ყიდ ვე
ბის და ნა კარ გით და აგ რძე ლებ და რენ ტა ბე ლურ დი
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ნა მი კას. 1960იანი წლე ბის ბო ლოს იაპ ონია აღ დგა 
მე ორე მსოფ ლიო ომ ის ფერ ფლი დან, რა თა მი ეღ წია 
გა სა ოც რად სწრა ფი და სრულ ყო ფი ლი ეკ ონ ომ
იკ ური აღ მავ ლო ბის თვის. ნოქს კო ლე ჯის (Knox 
College) პრო ფე სო რის მი კი სო ჰა ნე (Mikiso Hane), 
ამ პე რი ოდ ის ფე ნო მენს აღ წერს ხა ტოვ ნად: ,,აყ ვა
ვე ბის (კე თილ დღე ობ ის) უდ იდ ესი წლე ბი იაპ ონი ამ 
იხ ილა მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც მზის ქალ ღმერ თი 
(Sun Goddes) ჩა იკ ეტა ქვის კა რის მიღ მა, მი სი ვე ძმის, 

სუ სა ნოოს (Susanoo) მცდა რი საქ ცი ელ ის გა საპ
რო ტეს ტებ ლად“.[16] ქვეყ ნის მთავ რო ბამ ხე ლი 
შე უწყო ომ ის შემ დგო მი იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ურ სას
წა ულს, კერ ძო სექ ტო რის ზრდის სტი მუ ლი რე ბით. 
პირ ველ რიგ ში, შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა ინ სტი ტუ ცი ური 
რე გუ ლა ცი ები და პრო ტექ ცი ონ იზ მი, რი თაც ეფ
ექ ტუ რად მოხ და ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზი სებ თან გამ
კლა ვე ბა, ხო ლო მოგ ვი ან ებ ით, ქვე ყა ნა ვაჭ რო ბის 
გა ფარ თო ებ აზე ორი ენ ტირ და.
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