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1. Podsumowanie  
 

Po wyborach w grudniu 2012 roku, po których Partia Liberalno-Demokratyczna wróciła 

do władzy, premierem Japonii po raz drugi w swojej karierze politycznej został Shinzo 

Abe. Jego rząd zapoczątkował politykę gospodarczą, którą od nazwiska premiera 

nazywa się abenomiką. Głównym celem tej polityki jest przełamanie impasu, w jakim od 

lat znajduje się gospodarka japońska poprzez reflację i pobudzanie eksportu, a także 

reformy strukturalne. Miałoby to przynieść Japonii poprawę sytuacji gospodarczej  

i umożliwić jej uzyskanie przewagi w rywalizacji z Chinami i Koreą Południową, a także 

zapobiec potencjalnemu wypadnięciu Japonii z czołówki światowej. Niniejsze 

opracowanie omawia oraz ocenia główne elementy abenomiki i japońskiej polityki 

monetarnej, a także poświęca uwagę wyzwaniom i szansom dla gospodarki japońskiej.  

 

Mimo zapewnień rządu i niemałych oczekiwań obywateli, abenomika nie stała się iskrą, 

od której ruszyła cała japońska gospodarka. Rząd japoński stara się niwelować porażkę 

wizerunkową poprzez kreatywną prezentację danych gospodarczych. Nominalnie 

bowiem gospodarka Japonii wykreowała duży wzrost. Jeżeli jednak uwzględni się dużą 

deprecjację jena wobec dolara w latach 2012-2017, zauważy się, że w cenach 

światowych realnie japońska gospodarka skurczyła się. Dodatkowo na abenomice 

najwięcej zyskały największe firmy. Dokonało się to kosztem małych i średnich 

przedsiębiorstw, które nie eksportują, ale ponoszą większe koszty importu. Mimo to 

abenomika pozostaje polityką gospodarczą rządu Japonii. Dlatego można domniemywać, 

że rządowi bardziej zależy na efektach wizerunkowych niż efektach gospodarczych. 

Premier Shinzo Abe jest bowiem coraz bliżej najważniejszego celu swojej kariery 

politycznej, czyli zmiany konstytucji Japonii.  

 

Abenomika miała być odpowiedzią na fundamentalne wyzwania dla gospodarki 

japońskiej i przełamać wieloletnią stagnację, ale trudno oczekiwać, że polityka ta 

przyniesie założone efekty. Ekspansywna polityka japońskiego banku centralnego –  

w szczególności wykup negatywnie oprocentowanych obligacji rządowych – przenosi  

w dość szybkim tempie zadłużenie rządowe na bank centralny. Nadużywanie tej 

techniki może grozić technicznym bankructwem banku centralnego i zachwianiem 

zaufania do jena japońskiego. Klęska abenomiki może odbić się na zdolności Japonii do 

realizacji jej strategicznych celów politycznych i wizerunkowych, jak również przyczynić 

się do spadku Japonii do drugiej ligi światowej, czyli ostatecznie przynieść rezultat 

odwrotny do zamierzonego. Jest tak dlatego, że abenomika nie dość uwagi poświęca 

fundamentalnym wyzwaniom dla Japonii, choćby takim jak kwestia demograficzna czy 

reforma japońskiego modelu gospodarczego. Zamiast tego stanowi ona jedynie ponowne 

zastosowanie starej polityki stymulacji, która zdaniem części ekonomistów tylko 

przedłużyła japońską recesję.  
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Z przypadku japońskiego wypływają pewne wnioski dla Polski. Obserwując interesujący 

przypadek japoński teraz i w przyszłości, rząd polski powinien zdawać sobie sprawę  

z szans i zagrożeń, jakie dla kraju niesie chybiona polityka monetarna. W szczególności 

powinien mieć świadomość, że polityka niskich stóp procentowych i słabej waluty jest 

bardzo ryzykowna, a wszelki interwencjonizm gospodarczy, choć na pierwszy rzut oka 

atrakcyjny, rzadko przynosi zakładane efekty. Polska powinna ponadto ze szczególną 

uwagą badać przypadki, w których kształtowanie kursu walutowego, stóp 

procentowych i manipulacje na rynku surowców były stosowane jak broń (tzw. broń 

ekonomiczna), a w szczególności poświęcić więcej uwagi problematyce cykli 

koniunkturalnych i konserwatywnej polityki monetarnej. Rząd powinien liczyć się z tym, 

że ewentualny kryzys finansowy i gospodarczy w Japonii może bezpośrednio  

i negatywnie wpłynąć na poziom i znaczenie japońskich bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w naszym kraju. Może również stać się iskrą do wybuchu kolejnego 

światowego kryzysu finansowego, który spowoduje częściowy odpływ kapitału  

z polskiego systemu bankowego. Rząd polski powinien również wzmóc wysiłki na rzecz 

zażegnania kryzysu demograficznego w Polsce. Wieloletni przypadek Japonii pokazuje, 

że nie da się tego kryzysu zażegnać poprzez reflację i wydatki socjalne. Dlatego, tam 

gdzie to możliwe, autor rekomenduje likwidację i obniżanie opodatkowania, deregulację, 

a także stworzenie systemu dla kontrolowanej imigracji specjalistów, naukowców i osób 

przedsiębiorczych do Polski.  
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2. Wprowadzenie i cel raportu 
 
Japonia jest z jednej strony wciąż traktowana jako jeden z wiodących krajów świata 

jeżeli chodzi o wielkość gospodarki i jej siłę oddziaływania1. Z drugiej strony coraz 

częściej mówi się o poważnych problemach Japonii, wynikających m.in. z bardzo 

zaawansowanego starzenia się społeczeństwa i opóźniających się reform modelu 

gospodarczego, jak również poważnej konkurencji międzynarodowej w postaci Chin  

i Korei Południowej. W tym kontekście mówi się w relacjach medialnych i tekstach 

źródłowych o dwóch „straconych dekadach” (ushinawareta nijunen2), jak również 

przedstawianymi jako typowe dla Japonii patologicznych zjawiskach społecznych, takich 

jak karoshi3 i hikikomori4. Z drugiej strony zaś wspomina się szeroko promowaną 

ekspansywną politykę monetarną Banku Japonii i politykę gospodarczą premiera Shinzo 

Abe jako przykład sukcesu, a także podaje informacje o większym niż zazwyczaj 

wzroście gospodarczym5.  

 

Zwiększone zainteresowanie tym tematem nie dziwi, dlatego, że dobra lub zła sytuacja 

gospodarcza Japonii może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo całego regionu, 

szczególnie w świetle niedawnych napięć na Półwyspie Koreańskim i Morzu 

Wschodniochińskim (m.in. o wyspy Senkaku/Diaoyu 6 ), a także innych sporów 

terytorialnych, w których stroną jest Japonia. Pytanie o kondycję gospodarki japońskiej 

nabiera również większego znaczenia w świetle coraz śmielej artykułowanych przez 

premiera Shinzo Abe planów rewizji pacyfistycznej konstytucji i systematycznego 

zwiększania zdolności bojowych japońskich Sił Samoobrony7. Słabość lub siła Japonii 

powinna długoterminowo oddziaływać na układ sił w regionie i pośrednio wpływać 

także na zdolności reagowania Stanów Zjednoczonych. Choć w niniejszym opracowaniu 

autor będzie przede wszystkim koncentrować się na sprawach gospodarczych, mają one, 

rzecz jasna, przełożenie na potencjał obronny i sytuację bezpieczeństwa tego kraju8. 

Dodatkowo potencjalne poważne załamanie się gospodarki japońskiej mogłoby 

doprowadzić do wybuchu kryzysu finansowego i gospodarczego na całym świecie,  

a zatem również w Polsce. 

 

Dlatego niniejsze opracowanie stawia sobie następujące cele: (1) dokonanie wstępnej 

oceny polityki gospodarczej rządu premiera Shinzo Abe (szczególnie od 2013) oraz 

towarzyszących jej posunięć Banku Japonii; (2) prezentację i omówienie w szerszym 

kontekście najważniejszych wyzwań i szans dla gospodarki japońskiej w jej obecnym 

stadium rozwoju oraz w niedalekiej przyszłości; (3) odniesienie sytuacji japońskiej do 

Polski i tam, gdzie jest to możliwe i zasadne, przedstawienie rekomendacji dla rządu 

polskiego.  

 

Chociaż Japonia i Polska nie wydają się być podobne, gdyż dzieli je ogromny dystans 

geograficzny i gospodarczy, autor wierzy, że oba państwa stawiają czoła podobnym 
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wyzwaniom. Chodzi przede wszystkim o starzenie się społeczeństwa i problemy z tym 

związane, a także kwestie bezpieczeństwa. Z tego powodu wydaje się, że warto bliżej 

przyjrzeć się położeniu Japonii w tym i innych obszarach oraz przeanalizować, jak 

Japonia próbuje sobie poradzić z tymi wyzwaniami.  
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3. Abenomika i polityka Banku Japonii od 2013 roku do dziś 
 
Po wyborach w grudniu 2012 roku, po których Partia Liberalno-Demokratyczna wróciła 

do władzy, premierem Japonii po raz drugi w swojej karierze politycznej został Shinzo 

Abe9. Jego rząd zapoczątkował politykę gospodarczą, którą od nazwiska premiera 

nazywa się abenomiką10. Głównym celem tej polityki jest przełamanie impasu, w jakim 

od lat znajduje się gospodarka japońska poprzez reflację i pobudzanie eksportu, a także 

reformy strukturalne. Miałoby to przynieść Japonii poprawę sytuacji gospodarczej  

i umożliwić jej uzyskanie przewagi w rywalizacji z Chinami i Koreą Południową, a także 

zapobiec potencjalnemu spadkowi Japonii do drugiej ligi światowej. Polityka ta ma 

również mocny wydźwięk wewnętrzny, ponieważ w założeniach dąży do 

przezwyciężenia głębokich strukturalnych problemów gospodarki Japonii (niektóre  

z nich zostaną szerzej omówione w niniejszym opracowaniu). Problemy te wpływały  

i wciąż wpływają na pogarszający się standard życia dużej części ludności. W wymiarze 

wizerunkowym polityka ta zmierza do przywrócenia Japonii znaczenia, jakie państwo to 

miało w gospodarce światowej jeszcze kilkanaście lat temu. W pewnym sensie 

abenomika nawiązuje do praktyki z czasów Meiji11 pod nazwą fukoku kyohei12. Silniejsza 

gospodarczo Japonia stałaby się również mniej zależna od Stanów Zjednoczonych  

w sprawach wojskowych i mogłaby prowadzić bardziej suwerenną politykę zagraniczną, 

stając się być może bardziej odporna na zagrożenie chińskie. Byłoby tak dlatego, że 

lepsza kondycja krajowej gospodarki umożliwiłaby pokrycie dużych nakładów 

inwestycyjnych w dziedzinie obronności. Wszystko to miałoby służyć budowie pozycji 

międzynarodowej i podwyższenia statusu państwa japońskiego do poziomu mocarstwa. 

Innymi słowy, wydaje się, że abenomika, podobnie jak postulowana rewizja konstytucji, 

nie jest (lub nie była) celem samym w sobie, ale drogą do większego celu. Między innymi 

to uzasadnia zwiększone zainteresowanie abenomiką w mediach zachodnich. Od 

wprowadzenia w życie podstawowych założeń abenomiki mija już prawie pięć lat, 

dlatego warto spróbować dokonać oceny tej polityki i sprawdzić, czy spełniła stawiane 

przed nią oczekiwania. Zanim to nastąpi, przedstawmy jej aspekty techniczne. 

 

3.1. Trzy Strzały abenomiki 

 

Abenomika opiera się na trzech głównych elementach, tzw. Trzech Strzałach13 . 

Pierwszym z nich jest luzowanie ilościowe, czyli presja rządu na bank centralny, by ten 

zwiększał stymulus monetarny, czyli mówiąc prościej drukował pieniądze i w jakiś 

sposób wprowadzał je do gospodarki. Zamierzeniem tej polityki jest pobudzenie popytu 

wewnętrznego, a także wywołanie wzrostu cen (inflacji cenowej), żeby przezwyciężyć 

deflację i spowodować wzrost gospodarczy. Drugim elementem jest elastyczna14 

polityka wydatkowa rządu, co w przypadku abenomiki oznacza zwiększanie wydatków 

socjalnych jak również finansowanie robót publicznych. To teoretycznie również 

przyczynia się do zwiększenia popytu. Trzecim elementem są bodźce prorozwojowe, 
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takie jak wprowadzane niemal chirurgicznie zachęty podatkowe, które w zamierzeniu 

mają doprowadzić do wzrostu inwestycji prywatnych. Do tego elementu zalicza się także 

eliminacja zbędnych i szkodliwych regulacji (m in. znoszenie barier dla handlu 

zagranicznego i inwestycji zagranicznych w Japonii, w tym dążenie do podpisywania 

umów o wolnym handlu). Towarzyszy temu również polityka mająca na celu 

aktywizację zawodową kobiet oraz bardziej przychylne spoglądanie na cudzoziemców. 

W założeniu kobiety oraz wysoko wykwalifikowani cudzoziemcy mogliby wypełnić lukę 

na japońskim rynku pracy. Oprócz tego rząd japoński stara się o dodatkowe źródła 

finansowania. Musi również zmniejszyć swoją zależność od długu. W tym celu 

zaplanowano podwyżkę podatku konsumpcyjnego, którą jednak odłożono w czasie. 

Zmniejszono także pomoc zagraniczną. Zwiększono natomiast promowanie eksportu,  

a premier Abe z różnym skutkiem zachęcał zagranicznych partnerów do nabywania 

japońskich technologii jądrowych i transportowych.  

 

3.2. Monetarne aspekty abenomiki 

 

Przejdźmy teraz do oceny niektórych elementów abenomiki. Nieodłącznie towarzyszy 

jej ekspansywna polityka monetarna Banku Japonii. Jest ona obliczona na wywołanie 

inflacji cenowej, czyli ujmując rzecz bardziej medialnie, walkę z deflacją. Tymczasem dla 

racjonalnego rachunku ekonomicznego i wzrostu gospodarczego ważniejszy od wzrostu 

przychodów wydaje się być wzrost dochodów, a więc zwiększenie różnicy między 

przychodem a kosztem. Można tę różnicę zwiększać na dwa sposoby: albo sprzedawać 

drożej, co w warunkach powszechnego spadku cen jest niemożliwe, albo zmniejszać 

koszty stałe, na przykład przenosząc produkcję za granicę, korzystając z możliwości 

wykorzystania taniej siły roboczej. To również naturalnie następowało w gospodarce 

japońskiej już od lat 90. Zjawisko to nosi nazwę kakaku hakai15. Większa istotność 

dochodów od przychodów z punktu widzenia przedsiębiorcy udowadnia jednak, że 

wzrost gospodarczy, rozumiany jako wzrost dochodów, a nie przychodów, jest możliwy 

również w warunkach deflacji. Wystarczy, że przychody spadają wolniej niż koszty,  

a marża rośnie. Łatwiej dzieje się tak w gospodarkach mocno opartych na wiedzy,  

w których szybko wdraża się innowacje, a Japonia jest taką gospodarką. Prowadzi to do 

wniosku, że walka z deflacją jest bezcelowa i może być szkodliwa, gdyż dodruk 

pieniędzy ostatecznie zawsze godzi w siłę nabywczą całego społeczeństwa  

i długoterminowo nie stwarza dla gospodarki żadnych produktywnych bodźców.  

 

Z tego punktu widzenia należy negatywnie ocenić sam cel pierwszego elementu 

abenomiki: wywołania inflacji cenowej. Negatywnie należy ocenić również próby jego 

realizacji – jak do tej pory przez blisko pięć lat stosowania abenomiki, nie udało się 

osiągnąć celu inflacyjnego założonego przez Bank Japonii na poziomie 2 proc.  

W przypadku Japonii dodatkowo dużą presję deflacyjną od lat najprawdopodobniej 

stwarza dynamiczny, rokroczny spadek liczby ludności i związany z tym spadek liczby 

transakcji. Istnieje więc ryzyko, że negatywna demografia wyprzedzi stymulus banku 
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centralnego i cel ten nie zostanie długo osiągnięty. Niektórzy komentatorzy zauważają, 

że polityka luzowania ilościowego nie jest niczym nowym, a Japonia stosowała ją już  

w przeszłości i negatywnie odbiło się to na jej gospodarce. Dlatego istnieje ryzyko, że 

Bank Japonii będzie zmuszony kontynuować stymulus aż do chwili całkowitego spadku 

zaufania do jena albo będzie się musiał liczyć z jeszcze głębszą recesją. 

 

3.4. Dlaczego rząd japoński potrzebuje inflacji? 

 

Gdyby nawet cel inflacyjny został osiągnięty, również to nie powinno przynieść wzrostu 

gospodarczego. Ekspansywna polityka monetarna jest bowiem zawsze zaspokajaniem 

potrzeb na kredyt, jako że najpierw powstaje gratyfikacja finansowa, a dopiero potem 

dobra i usługi, którym ta gratyfikacja powinna towarzyszyć w drugiej kolejności. Jeżeli 

dodamy do tego obserwację, że pieniądz rozchodzi się w gospodarce nierównomiernie, 

zauważymy, że nie wszyscy uczestnicy rynku tracą na inflacji po równo. Ci uczestnicy 

rynku, którzy dostają pieniądze w pierwszej kolejności, na przykład uprzywilejowani 

kredytobiorcy albo rząd ponoszą mniejsze koszty wzrostu cen niż reszta uczestników.  

W dłuższym terminie powoduje to niesprawiedliwy wzrost rozwarstwienia 

majątkowego w całej populacji. Nie powoduje jednak bezpośrednio natychmiastowego 

zwiększenia ilości dóbr i usług w gospodarce, a więc nie prowadzi do wzrostu 

dobrobytu. Tłumaczy to jednak dlaczego rządom – w tym rządowi japońskiemu – zależy 

na wzroście cen i dlaczego dominująca (choć niekoniecznie słuszna) praktyka polityki 

gospodarczej nakazuje ten wzrost cen kreować.  

 

Należy tu jednak wspomnieć, że obecna polityka Banku Japonii nie jest zwykłym 

dodrukiem pieniędzy, choć w szerszej skali powinna przynieść te same efekty. Presja 

deflacyjna wymusza na bankach, a ostatecznie na banku centralnym, wstrzymanie akcji 

kredytowej oraz podwyżki stóp procentowych, żeby zabezpieczyć się przed utratą 

płynności. Podwyżka stóp procentowych byłaby gwoździem do trumny dla każdego 

japońskiego rządu, ponieważ skarb państwa jest zadłużony na ponad 200% PKB. Już 

dzisiaj obsługa tego zadłużenia pochłania ogromną ilość pieniędzy z budżetu państwa. 

Na korzyść Japonii działa jednak fakt, że większość tego zadłużenia to dług wewnętrzny. 

Nie trzeba go więc spłacać z nadwyżki eksportowej bądź zadłużenia zagranicznego. 

Wielkość zadłużenia tłumaczy jednak, dlaczego stopy procentowe w Japonii od lat 

utrzymują się na nienotowanych nigdzie indziej w świecie niskich poziomach. Należy tu 

dodać, że właściwy brak inflacji cenowej w ciągu ostatnich dwudziestu lat w warunkach 

tak niskich stóp jest bardzo nietypowy z punktu widzenia teorii ekonomii. Zdaniem 

autora za tak niską inflację lub jej brak odpowiadają raczej bodźce społeczne niż 

monetarne, a przede wszystkim wspomniany już wcześniej regres demograficzny. 

Gdyby w Japonii mimo wszystko wybuchła inflacja cenowa wywołana inflacją 

monetarną, to banki i bank centralny musiałyby podnieść stopy procentowe lub rząd 

musiałby ściągnąć pieniądze z rynku za pomocą wyższych podatków, co oznaczałoby 

spłatę zadłużenia rządowego w bezwartościowej walucie lub bankructwo rządu. Sama 
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polityka luzowania ilościowego nie zabezpiecza przed takim ryzykiem, gdyż kiedyś 

trzeba będzie i tak podnieść stopy procentowe. To, jak szybko będzie to musiało 

nastąpić, będzie zależało od realnego wzrostu gospodarczego w Japonii, poziomu 

oszczędności, ogólnej koniunktury na świecie oraz percepcji jena japońskiego jako 

waluty typu safe haven i jej kursu wobec innych walut, przede wszystkim dolara 

amerykańskiego16. Najprawdopodobniej zdecyduje o tym jednak decyzja polityczna, być 

może oderwana od fundamentów gospodarczych. 

 

3.5. Bank Japonii jako de facto dłużnik rządu 

 

W kwestii japońskiego zadłużenia pojawiły się informacje, że japoński bank centralny 

wykorzystuje nowo wyemitowane pieniądze do skupowania negatywnie 

oprocentowanych obligacji rządowych oraz ETF na akcje przedsiębiorstw17. Od 2013 

roku prawdopodobnie właśnie to spowodowało ogromne, nienotowane od blisko 30 lat 

wzrosty japońskich indeksów Nikkei i Topix. Jednocześnie spadł kurs jena wobec dolara 

amerykańskiego. Jest to korzystne dla rządu Japonii, który oddłuża się kosztem swojego 

własnego banku centralnego. Bank ów albo umorzy kiedyś negatywnie oprocentowany 

dług albo zostanie technicznym bankrutem. Słaby jen powinien zaś czynić japoński 

eksport bardziej konkurencyjnym 18 . Ponadto rząd Japonii poprzez ekspansywną 

działalność Banku Japonii na rynku kapitałowym może również kreować pozytywny 

sentyment u inwestorów, którzy ulegną pokusie łatwego zysku i uwierzą, że wycena 

najważniejszych indeksów oparta jest na solidnych fundamentach. Należy być jednak 

być sceptycznym wobec takich entuzjastycznych interpretacji. Posiadając ETF na akcje 

przedsiębiorstw, Bank Japonii może jednak pośrednio przyczyniać się do utrzymania 

wysokich kursów prawdziwych akcji spółek i w ten sposób ochronić wartościowe 

japońskie aktywa będące w ich posiadaniu (w tym bezcenne patenty i know-how) przed 

wykupem przez podmioty zagraniczne. Powinno być tak szczególnie w sytuacji, gdyby 

zaufanie do jena spadło na tyle, że japońskie spółki stałubu się tanie dla zagranicy. Być 

może zabezpieczenie się przed tą sytuacją stanowi ukryty cel tej polityki, ale jest ona 

bardzo ryzykowna.  

 

Formalnie jednak rząd japoński na razie redukuje swoje zadłużenie, przerzucając je na 

bank centralny. Kiedyś może to jednak odbić się na wycenie jena wobec innych walut,  

a w najgorszym przypadku wymusić przeprowadzenie reformy walutowej, szczególnie 

w sytuacji, gdyby FED zaczął stosować konserwatywną politykę monetarną i w dalszym 

ciągu podnosił stopy, a Bank Japonii nie był w stanie robić tego samego. Ten 

oddłużeniowy aspekt abenomiki należy póki co ocenić w najlepszym przypadku 

neutralnie, gdyż redukcja zadłużenia nie wynika z poprawy sytuacji gospodarczej  

i redukcji wydatków rządowych. Przeprowadzana techniką luzowania ilościowego 

redukcja może kiedyś zagrozić wymienialności jena, a przez to podstawom gospodarki 

japońskiej, która tradycyjnie musi importować, by wyżywić populację19.  
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3.6. Abenomika a ceny akcji i ceny surowców 

 

Ekspansywna polityka Banku Japonii wywołała bańkę na rynku akcji, co spowodowało 

wzrost zainteresowania inwestycjami na giełdzie. Szczególnie mocno indeks Nikkei 225 

wzrastał pod koniec 2017 roku20. Wydawało się, że indeks będzie rósł jeszcze długo, co 

groziło włączeniem się do gry inwestorów inwestujących na kredyt i niebezpieczny 

rozrost bańki. Jednakże informacja o podwyżce stóp procentowych w Stanach 

Zjednoczonych z początku 2018 roku oraz słabsze dane z giełdy amerykańskiej, 

spowodowały powrót indeksu do poziomów z połowy 2017 roku. Widać jednak, że 

poziom indeksu Nikkei jest bardzo zależny od polityki Banku Japonii. Wywołany przez 

bankowy stymulus spadek wartości jena wobec innych walut przyczynił się w ciągu 

ostatnich pięciu lat do lepszych wyników japońskich spółek eksportowych, ale 

spowodował też zmniejszenie siły nabywczej ludności w walutach zagranicznych21. 

Można to traktować jak transfer siły nabywczej do wielkich korporacji kosztem 

przedsiębiorstw, które nie eksportują oraz kosztem zwykłych konsumentów. Jen 

osłabiał się wyjątkowo dynamicznie szczególnie na początku abenomiki przez cały 2013 

rok, kiedy stracił do dolara blisko 30 procent. Był to również czas, kiedy wciąż nie było 

wiadomo, czy Japonia odejdzie od energetyki nuklearnej na rzecz paliw kopalnych  

i źródeł odnawialnych i zachodziła poważna obawa, że ewentualny wzrost zysków 

japońskich przedsiębiorstw zostanie ograniczony przez wysokie ceny surowców. Tak się 

jednak nie stało. Spadek cen ropy w kolejnych latach uratował gospodarkę japońską. 

Japonia bowiem musi importować wszystkie surowce i znaczną część żywności z 

zagranicy. Dalszy spadek kursu jena wobec dolara połączony z galopującymi cenami 

surowców energetycznych prawie na pewno spowodowałby jeszcze głębszą stagnację 

gospodarki japońskiej i w krótkim czasie przełożył się na odczuwalny spadek stopy 

życiowej ludności. 

 

3.7. Abenomika a fundamenty gospodarki japońskiej 

 

Jednym z fundamentów gospodarki japońskiej jest eksport zaawansowanych 

technologicznie dóbr. W ciągu ostatnich pięciu lat mocno osłabiający się jen zwiększał 

atrakcyjność cenową produktów japońskich, co pozwoliło dużym japońskim 

korporacjom zanotować nominalnie większe przychody. Dzięki poprawiającej się 

koniunkturze produkcję zwiększyły również na przykład japońskie fabryki samochodów 

w Chinach, które zyskały też na spadku kosztów importu części od swoich kooperantów 

w Japonii. W pierwszym roku abenomiki (2013) eksport wyrażony w jenie wzrósł o 11,5 

procenta rok do roku. Jeżeli jednak spojrzymy na tę samą wartość wyrażoną w dolarach, 

okazuje się, że eksport zmalał. W tym samym roku import wzrósł o 16,5 procenta, co 

ostatecznie pogorszyło bilans handlowy Japonii. W kolejnym roku nadwyżka importu 

nad eksportem była jeszcze wyższa, przy ogólnym spadku wyrażonego w dolarach 

poziomu eksportu. W roku 2015 i 2016 nadwyżka eksportowa Japonii topniała22.  

W styczniu 2018 roku Japonia znów miała przewagę importu nad eksportem. 



Raport Ośrodka Badań Azji | marzec 2018 

14 | 

Przewiduje się, że wyrażony w jenie japońskim bilans handlu zagranicznego Japonii 

będzie się pogarszał w kolejnych miesiącach. Przedłużający się negatywny bilans 

handlowy może spowodować dalszy wzrost zadłużenia zagranicznego Japonii, które  

i tak wzrosło w latach 2006-2016 z 34 do 74% PKB. Ponadto rosnące koszty importu 

stopniowo przełożą się na wzrost kosztów życia i – w połączeniu z malejącymi 

wynagrodzeniami – zauważalny spadek poziomu życia znacznej części społeczeństwa. 

Realnego wzrostu poziomu wynagrodzeń nie przynosi nawet najlepsza w dziejach 

sytuacja na rynku pracy. Sytuację na pewno pogorszy zaplanowana na niedaleką 

przyszłość i wciąż odkładana podwyżka podatku konsumpcyjnego z 8 do 10 procent, 

która w założeniu ma pomóc rządowi walczyć z deficytem budżetowym. Walka z tym 

deficytem będzie tym trudniejsza, im więcej pieniędzy z budżetu rząd będzie musiał 

przeznaczyć na spłatę zadłużenia zagranicznego, a także na lawinowo rosnące koszty 

opieki medycznej i emerytalnej starzejącego się japońskiego społeczeństwa. Ambitna 

polityka zwiększania wydatków publicznych, w tym wydatków socjalnych oraz na 

realizację wielkich projektów – igrzysk olimpijskich w Tokio i programu zbrojeń – przy 

jednocześnie zmniejszającej się stopie oszczędności będzie musiała zostać ograniczona, 

żeby nie spowodować ryzyka bankructwa państwa. W aspekcie obronnym stawia to pod 

znakiem zapytania możliwość realizacji mocarstwowych planów japońskich  

i skutecznego opierania się ekspansji chińskiej. Jeżeli negatywny trend nie zostanie na 

czas zahamowany, być może będziemy nawet świadkami jakiejś formy bankructwa 

państwa japońskiego po igrzyskach w Tokio w 2020 roku23. 

 

3.8. Ocena abenomiki 

 

Mimo zapewnień rządu i niemałych oczekiwań części opinii publicznej, abenomika jak 

dotychczas nie przyniosła Japonii większego wzrostu gospodarczego. Rząd japoński 

stara się niwelować porażkę wizerunkową poprzez kreatywną prezentację danych 

gospodarczych. Nominalnie bowiem gospodarka Japonii wykreowała duży wzrost. Jeżeli 

jednak uwzględni się dużą deprecjację jena wobec dolara w latach 2012-2017, zauważy 

się, że w cenach światowych realnie japońska gospodarka skurczyła się. Dodatkowo na 

abenomice najwięcej zyskały największe przedsiębiorstwa, kosztem małych i średnich, 

które nie eksportują, ale ponoszą większe koszty importu.  

 

Abenomika nie stała się więc iskrą, od której ruszyć miała cała japońska gospodarka. 

Mimo to pozostaje nadal aktualną polityką gospodarczą rządu Japonii. Dlatego można 

domniemywać, że rządowi zależy bardziej na efektach wizerunkowych niż 

gospodarczych. Premier Shinzo Abe jest bowiem coraz bliżej najważniejszego celu 

swojej kariery politycznej, czyli zmiany konstytucji Japonii. Dzięki położeniu przez rząd 

nacisku na abenomikę, abstrahując od jej realnych następstw, Japończycy na chwilę 

uwierzyli, że Japonia może wrócić do wysokiego wzrostu gospodarczego oraz na równi 

rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Ujmując rzecz metaforycznie, 

abenomika staje się szyldem, na którym wymalowany jest japoński sen o potędze. 
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Prowadzący intensywną promocję abenomiki za granicą Japończycy próbują również 

przekonać do swojej wizji także kraje Zachodu. Część tej promocji należy jednak 

traktować jak świadomą dezinformację opinii publicznej i zagranicznych partnerów.  

Z umiarkowanym sceptycyzmem należy również traktować oficjalne japońskie 

statystyki gospodarcze. Ostatnie lata przyniosły bowiem przynajmniej kilka sytuacji, w 

których udowodniono japońskim przedsiębiorstwom fałszowanie statystyk24. Nie ma 

powodu uważać, by rząd czy bank centralny postępowały w trudnej sytuacji inaczej niż 

prywatne przedsiębiorstwa. 

 

Ekspansywna polityka japońskiego banku centralnego, a w szczególności wykup 

negatywnie oprocentowanych obligacji rządowych przenosi jednak w dość szybkim 

tempie zadłużenie rządowe na bank centralny. Może to zostać potraktowane jako 

kreatywna metoda oddłużania rządu. Jak już stwierdzono wcześniej, nadużywanie tej 

techniki może jednak grozić technicznym bankructwem banku centralnego  

i zniszczeniem zaufania do jena japońskiego. Słaba kondycja waluty krajowej może zaś 

doprowadzić do wygaszenia i tak nadszarpniętego potencjału japońskiego eksportu, jeśli 

koszty produkcji japońskich dóbr eksportowych związane z importem surowców  

i półproduktów wzrosną szybciej niż Japonia będzie w stanie wyprodukować dobra i 

usługi, które sprzeda za waluty zagraniczne. Takie ryzyko staje się bardziej realne, gdyż 

nie udaje się wypełnić luki na rynku pracy, a japońskie przedsiębiorstwa z roku na rok 

wykazują się relatywnie niską produktywnością25. To wszystko hipotetycznie zwiększa 

zagrożenie inflacją znacznie przewyższającą założony przez Bank Japonii cel na 

poziomie 2 procent i destrukcją oszczędności Japończyków26. 

 

Abenomika miała być odpowiedzią na fundamentalne wyzwania dla gospodarki 

japońskiej i przełamać ponad dwudziestoletnią stagnację, ale nic takiego jeszcze nie 

zaszło i trudno oczekiwać, że polityka ta przyniesie założone efekty. Klęska abenomiki 

może odbić się na zdolności Japonii do realizacji jej strategicznych celów politycznych  

i wizerunkowych, jak również przyczynić się do spadku Japonii do drugiej ligi światowej, 

czyli ostatecznie przynieść rezultat odwrotny do zamierzonego. Jest tak dlatego, że 

abenomika nie dość uwagi poświęca fundamentalnym wyzwaniom dla Japonii, choćby 

takim jak kwestia demograficzna czy reforma japońskiego modelu gospodarczego,  

a stanowi jedynie nową aplikację starej polityki stymulacji, która zdaniem części 

ekonomistów tylko przedłużyła japońską recesję. W kolejnej części niniejszego 

opracowania przedstawione zostaną te najważniejsze wyzwania i szanse dla gospodarki 

japońskiej, które rzeczywiście mogą pomóc Japonii wyjść z błędnego koła 

nieskutecznych polityk i zwiększyć szanse na urzeczywistnienie ideału silnej Japonii.  
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4. Wyzwania i szanse dla gospodarki Japonii dziś i w przyszłości 

 

W tej sekcji zostaną zaprezentowane wyzwania i szanse dla gospodarki Japonii teraz  

i w przyszłości. Niektóre z nich mają charakter fundamentalny i bezpośrednio 

niezależny od przyjętej polityki rządu; rząd jednak będzie musiał się z nimi zmierzyć, by 

przetrwać. Inne z nich wynikają bezpośrednio z błędnej polityki rządu. Przedstawione 

zostaną także szanse, które mogą pomóc Japonii wrócić kiedyś do grona czempionów 

gospodarczych świata i radykalnie polepszyć jej status międzynarodowy. 

 

4.1. Kryzys demograficzny i nieelastyczny rynek pracy 

 

Mediana wieku w społeczeństwie japońskim należy do najwyższych w świecie. Procent 

osób powyżej 65 roku życia wynosi 27 i również jest najwyższy w świecie. Ludność 

Japonii zmniejsza się w szybkim tempie już od 2008 roku. Już dziś w Japonii jest osiem 

milionów pustych domów, a według szacunków, do 2033 roku będzie ich 20 milionów27. 

Oznacza to, że jedna trzecia obecnie istniejących nieruchomości mieszkalnych będzie w 

niedalekiej przyszłości niezamieszkana. Prawie na pewno przełoży się to na ogromną 

przecenę nieruchomości poza wielkimi aglomeracjami miejskimi. Bardzo 

zaawansowane starzenie się społeczeństwa z dużym prawdopodobieństwem wywoła 

również dalszy, skokowy wzrost kosztów opieki zdrowotnej i emerytalnej28, jak również 

bankructwo wielu samorządów29. Być może negatywne trendy na rynku nieruchomości 

przyniosą również bankructwo wielu kredytobiorców i lokalnych banków, jako że wraz 

z przeceną nieruchomości spadnie wartość zabezpieczenia istniejących kredytów 

hipotecznych. Może to już w niedalekiej przyszłości zaowocować kryzysem bankowym. 

 

Skrajnie niekorzystna sytuacja demograficzna przy malejącej aktywności zawodowej 

Japończyków tworzy bezprecedensową sytuację na rynku pracy. W 2017 roku liczba 

kandydatów na miejsce przy ubieganiu się o ofertę pracy była najniższa od 25 lat30. 

Wywiera to znacznie większą presję płacową na przedsiębiorców, której nie mogą 

sprostać małe i średnie firmy japońskie31. Mimo braku kadr na rynku, wynagrodzenia 

nie rosną bądź rosną nieznacznie, a według niektórych szacunków, nawet obniżają się 

już piętnasty rok z rzędu. Coraz więcej osób zatrudnianych jest również na zasadach 

uproszczonych, które można porównać do polskich umów cywilnoprawnych. Kryzys 

demograficzny zmniejsza również japoński potencjał obronny, bowiem stawia pod 

znakiem zapytania możliwości zwiększenia liczebności japońskich Sił Samoobrony  

w razie takiej konieczności. Grozę sytuacji zwiększają nieelastyczne i anachroniczne 

zasady rynku pracy, które od lat owocują jedną z najniższych mobilności zatrudnienia  

w krajach OECD32  i zdaniem niektórych ekspertów przyczyniają się do jednego  

z największych w świecie odsetków samobójstw. Niemożność łatwej zmiany pracy bez 
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kilkuletniego doświadczenia – nawet pomimo występowania przesłanek za „rynkiem 

pracownika" – powoduje nasilenie patologii kojarzonych od dawna z japońską 

gospodarką. Do takich zjawisk należą: chroniczne niewykorzystywanie urlopów 

wypoczynkowych oraz wielogodzinna praca ponad siły. Częściowo za taki stan rzeczy 

należy obwiniać zwyczajową praktykę pod nazwą ikkatsu shinsotsu saiyo33, a częściowo 

mentalność i niską świadomość samych Japończyków. Wszystkie te czynniki 

demograficzne i społeczne przekładają się na malejącą co roku produktywność 

przedsiębiorstw japońskich34. 

 

Abenomika próbuje odpowiedzieć na te wyzwania poprzez zwiększenie nacisków na 

łamiące prawa pracy przedsiębiorstwa i publiczne ich napiętnowanie oraz większą 

aktywizację zawodową kobiet i zniechęcanie ludzi starszych do przechodzenia na 

emeryturę. Pojawiają się również pewne ułatwienia w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców. Próby zażegnania kryzysu należy jednak uznać za niezadowalające. 

Główna oprócz demografii przyczyna patologii na japońskim rynku pracy –praktyka 

shinsotsu saiyo – cały czas jest bowiem dominującym zwyczajem większości japońskich 

przedsiębiorstw. Wydaje się, że rząd premiera Abe nie zamierza tego zmieniać. Polityka 

ta prowadzi do nieefektywnego wykorzystania japońskiej siły roboczej. Co więcej, 

przyjęta przez rząd i bank centralny luźna polityka monetarna, mająca na celu 

nominalny wzrost wynagrodzeń, może paradoksalnie spowodować realny ich spadek. 

 

4.2. Niewykorzystany potencjał imigracji 

 

Zdaniem autora jedynym sposobem poradzenia sobie z katastrofą demograficzną  

w Japonii jest zwiększenie napływu imigrantów. Nawet jeśli automatyzacja produkcji  

i rozwój robotyki wyeliminuje potrzebę istnienia większości etatów na najniżej płatnych 

stanowiskach, co w naturalny sposób zmniejszałoby również lukę na rynku pracy, 

należy zauważyć, że roboty nie mają potrzeb, a zatem nie generują popytu na dobra  

i usługi, ani same z siebie nie tworzą idei, więc najprawdopodobniej nigdy w pełni nie 

zastąpią człowieka i jego roli dla gospodarek. Dlatego przyjmowanie migrantów będzie 

na dłuższą metę dla Japonii jedynym wyjściem. Chociaż tradycyjnie niechętni imigracji 

Japończycy powoli zmieniają swoją percepcję, a w Japonii pracuje już ponad milion 

cudzoziemców, wydaje się, że potencjał imigracji nie jest w pełni wykorzystany. Przede 

wszystkim rozwiązania japońskie dają jedynie ograniczone możliwości adaptacji  

i socjalizacji oraz nie dają większości przyjezdnych pracowników możliwości stałego 

osiedlenia się w Japonii35. Japonia nie jest również postrzegana jako kraj przyjazny dla 

imigrantów. Dlatego chętniej wybierają oni inne państwa rozwinięte, wielokulturowe, 

przede wszystkim z angielskim jako językiem urzędowym, z bardziej elastycznym 

rynkiem pracy i niższymi podatkami. Stworzenie dobrego dla Japończyków, ale też 

imigrantów systemu imigracyjnego nadal jest dużym wyzwaniem dla japońskiego rządu. 

Osobnym problemem będzie redefinicja japońskiej tożsamości narodowej w sposób 

umożliwiający koegzystencję Japończyków i cudzoziemców. 
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4.3. Duże podatki i regulacje oraz niewystarczająca wolność gospodarcza 

 

Według wskaźnika wolności gospodarczej fundacji Heritage Japonia w 2018 roku jest 

trzydziestą najbardziej wolną gospodarką na świecie36. Daje to lepsze wyniki niż średnia 

światowa i średnia w regionie, ale gorsze niż bezpośredni rywale Japonii: Korea 

Południowa (27. miejsce), Tajwan (13. Miejsce), czy Singapur (2. miejsce). Japonia 

wypada przeciętnie jeżeli chodzi o ogólną wysokość obciążeń podatkowych oraz 

politykę fiskalną rządu. Autorzy rankingu zauważają, że Japonia traci atrakcyjność na 

rzecz krajów, które przeprowadzają śmiałe reformy liberalizujące rynek. Krytykowane 

jest też japońskie prawo pracy i nieelastyczny system rekrutacji pracowników. Eksperci 

zauważają, że rząd premiera Abe podjął pewne kroki na rzecz liberalizacji rynku energii, 

a także zmniejszenia subsydiów dla gospodarstw rolnych, uważają jednak, że reformy 

powinny być szersze i głębsze. Chociaż Japonia jest dość otwarta na inwestycje 

zagraniczne i popiera globalizację, eksperci wskazują, że inwestycje są hamowane przez 

nadmierne regulacje. Kondycja sektora finansowego została oceniona jako generalnie 

dobra, ale wskazuje się przy tym, że pozycja państwowego holdingu finansowo-

pocztowego Japan Post jest zbyt duża i może prowadzić do wynaturzeń rynku.  

 

W rankingu łatwości prowadzenia działalności przygotowywanym co roku przez Bank 

Światowy Japonia w 2017 została umieszczona na 34. miejscu (znacznie gorzej niż 

Korea Południowa – miejsce czwarte, Singapur – drugie, Tajwan – piętnaste, Stany 

Zjednoczone – szóste)37. Szczególnie nisko Japonia została oceniona pod kątem łatwości 

otwierania działalności gospodarczej (106. miejsce na 190 sklasyfikowanych 

jurysdykcji). Słabo wypada również pod kątem przejrzystości i dokuczliwości systemu 

podatkowego (68. miejsce; Korea Południowa zajęła 24. miejsce), czy dostępności 

kredytu dla przedsiębiorstw (77. miejsce). Ogólny ciężar opodatkowania w Japonii jest 

duży. Rząd planuje jednak zredukować stawkę podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT) z 30 do 20 procent (jednak pod warunkiem podwyżek płac dla 

pracowników i zwiększenia inwestycji krajowych)38. Poważnym problemem są podatki 

spadkowe, które mogą wynosić od 10 do 55 procent masy majątkowej i skutecznie 

odstraszają zagranicznych specjalistów od osiedlania się w Japonii.  

 

Wszystkie te informacje pokazują, że Japonia wypada gorzej od swoich bezpośrednich 

azjatyckich konkurentów o podobnym profilu gospodarki i zaufaniu inwestorów. 

Oznacza to, że rząd japoński powinien poświęcić więcej uwagi deregulacji oraz 

dostosowaniu systemu podatkowego do wymogów globalizacji, jeżeli chce, by 

gospodarka japońska przetrwała trudny dla niej okres. 
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4.4. Reforma walutowa i polityka wysokich stóp procentowych 

 

Jak wspomniano, abenomika dąży do osłabiania waluty krajowej i zmniejszania stóp 

procentowych, żeby powodować sztuczny wzrost eksportu, czyniąc japońskie produkty 

przejściowo tańszymi od innych (różnica ta najczęściej ginie po uwzględnieniu kosztów 

importu; prowadzi to do zmniejszenia rentowności inwestycji albo strat). Podobnie 

nierozważnie postępują inne państwa rozwinięte. W dłuższej perspektywie taka 

polityka prowadzi jednak do zniszczenia waluty krajowej i deficytu handlowego. Jest to 

klasyczny przykład wojny cenowej, na której w długim terminie stracą wszyscy 

uczestnicy. Ubocznym rezultatem jest wzrost długu osobistego w kraju oraz długu 

rządowego w walutach obcych. 

 

Tymczasem Japonia powinna raczej prowadzić politykę odwrotną, to znaczy 

powstrzymać dodruk jena i doprowadzić ostrożnie do stopniowego zwiększania stopy 

procentowej. Przejściowe wyhamowanie wzrostu eksportu powinno zostać 

zrekompensowane napływem kapitału zagranicznego w formie inwestycji 

bezpośrednich, ze względu na większą jego rentowność w Japonii39. Bez przejścia tych 

trudnych, ale potrzebnych procesów dostosowawczych gospodarka japońska nie będzie 

mogła rozwijać się w oparciu o zdrowe fundamenty, takie jak zwiększona oszczędność 

obywateli, rozsądna konsumpcja, wysublimowana produkcja oparta na systematycznym 

zwiększaniu wartości dodanej i niewymuszony eksport, który konkuruje jakością,  

a niekoniecznie ceną. Jeśli Japonia będzie próbowała rozwijać swoją gospodarkę  

w oparciu o systematycznie dewaluowaną walutę i niskie stopy procentowe, 

najprawdopodobniej i tak nie będzie w stanie w dłuższym terminie wykreować 

nadwyżki eksportowej (z powodów omówionych już pokrótce w niniejszym 

opracowaniu). Będzie tak szczególnie dlatego, że Japonia systematycznie traci efekt skali 

(na korzyść Chin). Powinna się zatem skupić na podtrzymywaniu i rozwijaniu przewagi 

w obszarach, w których taka przewaga istnieje niezależnie od kursu walutowego albo 

kreowaniu zupełnie nowych, rewolucyjnych branż, które mają charakter pionierski. 

Takim innowacjom w długim terminie sprzyja jednak mocny, a nie słaby jen. Bank 

Japonii takiej polityki jednak prawdopodobnie nie podejmie.  

 

Gdyby jednak w celu ratowania się przed hiperinflacją Japonia musiała bądź chciała 

kiedyś umocnić walutę krajową i zwiększyć stopy procentowe – ze względu na rozmiary 

zadłużenia wewnętrznego przerzuconego na bank centralny – konieczna mogłaby 

okazać się reforma walutowa. Oznacza to, że zniszczony skalą dodruku jen musiałby 

zostać zastąpiony inną walutą japońską, albo inną walutą w ogóle. Statystyczne 

prawdopodobieństwo tego rozwiązania rośnie40. W gorszych od obecnych warunkach, 

na przykład w sytuacji niebezpiecznego wzrostu zadłużenia zagranicznego, taka opcja 

będzie stawała się coraz atrakcyjniejsza, jako że mocniejszy wobec innych walut jen 

powinien pozwolić rządowi łatwiej spłacać odsetki od zagranicznych kredytów.  
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4.5. Rozwój turystyki  

 

Dużą i do tej pory zaniedbywaną szansą dla Japonii jest też z pewnością rozwój turystyki 

międzynarodowej. Dotychczas w Japonii rozwijała się przede wszystkim turystyka 

krajowa. Japonia jest więc traktowana jako jedno z państw, w którym istnieje 

największy potencjał rozwoju międzynarodowej branży turystycznej. Branża ta istotnie 

rozwija się dynamicznie. Liczba przyjeżdżających do Japonii cudzoziemców41 notowała 

dwucyfrowe wzrosty w ostatnich latach, czemu wyjątkowo sprzyjała deprecjacja jena 

wobec głównych walut, ale wzrost był widoczny również w czasie wzrostu wartości 

waluty krajowej. 

 

Rząd japoński dostrzega potencjał branży turystycznej i potrzebę inwestycji w ten 

sektor. Rozwojowi branży ma również służyć organizacja letnich igrzysk olimpijskich  

w Tokio w 2020 roku. Z organizacją imprezy wiążą się jednak problemy. Oprócz kilku 

głośnych afer, szczególnie niepokojący jest fakt ponad dwukrotnego przekroczenia 

budżetu. Już dziś wiadomo, że przygotowanie i organizacja igrzysk pochłonie 

przynajmniej 17 miliardów dolarów (podczas gdy na początku koszty miały wynieść 7 

miliardów)42. Dlatego wielu poddaje w wątpliwość sens wydawania takich funduszy, 

podczas gdy turystyka i tak się dobrze rozwija. Niewykluczone, że wielkie wydatki 

związane z imprezą nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i położą się cieniem na 

kondycji gospodarki japońskiej w kolejnych latach. Prawie pewne spowolnienie 

koniunktury tuż po igrzyskach będzie szczególnie dotkliwe dla zmobilizowanej do 

budowy infrastruktury olimpijskiej branży budowlanej.  

 

Rozwój turystyki zdaje się być dla Japonii jedną z niewielu wartościowych propozycji 

zaistnienia w obszarach, w których to państwo było dotychczas niedowartościowane 

bądź nieobecne. Sceptycznie należy jednak podejść do możliwości dużego zwiększenia 

rozpoznawalności japońskiej marki narodowej i wykreowania jeszcze większego soft 

power dzięki inwestycjom w ten sektor. Temu ma między innymi służyć rozwijany na 

peryferiach abenomiki program Cool Japan, który ma służyć promocji kultury, 

popkultury i rzemiosła japońskiego43 . Po pierwsze, Japonia już od dawna jest 

rozpoznawana i ceniona jako marka. Po drugie, bezpośrednio zagraża jej niesłabnąca 

konkurencja w postaci coraz silniejszej marki południowokoreańskiej. Niezależnie od 

tego, co stanie się z gospodarką japońską jako całokształtem, zwiększone 

zainteresowanie cudzoziemców Japonią pozytywnie przełoży się na część gospodarki  

i będzie stanowić coraz ważniejsze źródło dewiz, a z czasem zapewne konkurencyjne 

wobec mniej dochodowego eksportu dóbr przemysłowych. Osobną i zupełnie 

nieodkrytą szansą w tej kwestii jest rozwój turystyki hazardowej. Hazard musiałby 

jednak stać się całkowicie legalny w Japonii.  
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4.6. Rozwój nowych produktów i usług w oparciu o technologię blockchain 

 

Technologie oparte na rozproszonych bazach danych, z których najbardziej znaną jest 

łańcuch bloków (ang. blockchain) są w tej chwili bodajże najdynamiczniej rozwijającą 

się dyscypliną w branży wysokich technologii. Niemały wpływ wywiera na to 

niesłabnąca popularność kryptowalut (które są tylko jedną z wielu potencjalnych 

aplikacji łańcucha bloków), w tym Bitcoina. Przewiduje się, że przedsięwzięcia  

i przedsiębiorstwa związane z łańcuchem bloków będą dynamicznie rozwijać się 

również w kolejnych latach.  

 

Japonia bardzo wcześnie zaczęła uczestniczyć w tym, co dzisiaj nazywa się rewolucją 

blockchain. Ocenia się, że w tej chwili największy wolumen transakcji Bitcoinem 

dokonuje się właśnie w Japonii i bywa ona określana jako światowa stolica blockchaina. 

Bitcoin i inne kryptowaluty są przychylnie traktowane przez rząd japoński: jest on tam 

traktowany jak normalna waluta i szeroko akceptowany. Przedsiębiorstwa japońskie 

(przede wszystkim banki) cechuje duży potencjał zakresie badań i rozwoju, a w Japonii 

występuje niesłabnące zainteresowanie tematem technologii blockchain. Z tych 

względów można spodziewać się ożywionego rozwoju tej technologii w Japonii. 

Niezależnie od pozycji i rozwoju kryptowalut (które wciąż są ryzykownym aktywem 

spekulacyjnym w fazie bańki), technologia łańcucha blokowego daje bardzo wiele 

możliwości w zakresie weryfikacji prawdziwości danych, zarządzania łańcuchem 

dostaw, tworzenia nowych systemów płatniczych, publicznych rejestrów, e-

administracji oraz wszelkich form obrotu informacją. Wczesne zaadaptowanie  

i rozwijanie tych technologii w przyszłości może zaowocować powstaniem zupełnie 

nowych przedsiębiorstw i usług, które będą motorem gospodarki japońskiej – tak samo 

jak kiedyś był nim eksport elektroniki i urządzeń użytkowych. Wydaje się, że rząd 

japoński rozumie tkwiący w tej technologii potencjał. Blockchain jest przykładem 

pionierskiego rynku, który jeszcze nie został podzielony między zbyt wielu silnych 

graczy i dlatego stwarza szanse dla wszystkich, którzy się nad nim zawczasu pochylą. 

Jeżeli Japonii i japońskim przedsiębiorstwom uda się zająć jak najwięcej tego rynku dla 

siebie, będzie to dla niej korzystne. 



Polityka banku centralnego i rządu Japonii... | 23 

 

5. Rekomendacje dla Polski 
 

Obserwując interesujący przypadek japoński teraz i w przyszłości, rząd polski powinien 

zdawać sobie sprawę z szans i zagrożeń, jakie dla kraju niesie chybiona polityka 

monetarna. W szczególności powinien mieć świadomość, że polityka niskich stóp 

procentowych i słabej waluty jest bardzo ryzykowna, a wszelki interwencjonizm 

gospodarczy, choć na pierwszy rzut oka atrakcyjny, rzadko przynosi zakładane efekty. 

Polityka osłabiania własnej waluty jest ponadto szczególnie niebezpieczna dla państw, 

które większość swojego zadłużenia mają w walutach obcych, a Polska się do takich 

państw zalicza. Oprócz tego należy pamiętać, że ekspansywna polityka banku 

centralnego i niskie stopy procentowe prowadzą do niebezpiecznego zwiększenia akcji 

kredytowej banków, co zwiększa podaż pieniądza w gospodarce i tworzy sztuczny 

wzrost gospodarczy i złudny dobrobyt. Efektem ubocznym tej polityki prawie zawsze 

jest jednak wzrost długu rządowego i osobistego, kryzys gospodarczy oraz recesja.  

W przypadku państw o słabszych fundamentach rozwojowych oraz takich, w których 

znaczna część aktywów należy do właścicieli zagranicznych (znowu przypadek Polski), 

wywoływanie kryzysów w ten sposób może dodatkowo doprowadzić do wyprzedaży 

majątku narodowego i trwałej utraty suwerenności.   

 

Dlatego rząd polski powinien ze szczególną uwagą badać przypadki, w których 

kształtowanie kursu walutowego i stóp procentowych, a także manipulacje na rynku 

surowców były stosowane jak broń (tzw. broń ekonomiczna). Powinno się także w 

szczególności poświęcić więcej uwagi problematyce cykli koniunkturalnych  

i konserwatywnej polityce monetarnej. Wydaje się bowiem, że niektóre kryzysy, o ile nie 

wynikają z błędnej polityki rządu bądź banku centralnego, są z rozmysłem indukowane 

przez różne grupy interesu. Kryzysy finansowe czy poważne kryzysy gospodarcze mogą 

nie tylko doprowadzać do usunięcia przedstawicieli tej czy innej partii politycznej lub do 

upadku rządów, ale mogą również stwarzać bezpośrednie zagrożenie majątku, 

ludzkiego zdrowia i życia, powodować konflikty społeczne i wojny. Prapoczątkiem 

wszystkich tych kryzysów zawsze jest dług. 

 

W zakresie stosunków z Japonią Polska powinna liczyć się z tym, że ewentualny kryzys 

finansowy i gospodarczy w Japonii może bezpośrednio i negatywnie wpłynąć na poziom 

i znaczenie japońskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Może 

również stać się iskrą do wybuchu kolejnego światowego kryzysu finansowego, który 

spowoduje częściowy odpływ kapitału z polskiego systemu bankowego.  

 

Rząd polski nie powinien ponadto ulegać wrażeniu, że wszystkie dane ekonomiczne  

i gospodarcze są mierzalne, a więc możliwe jest racjonalne planowanie gospodarcze  

i skuteczny interwencjonizm państwowy. Należy popierać te środowiska w 
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administracji, które należycie rozumieją problem kalkulacji ekonomicznej oraz rolę 

deficytu informacji w polityce gospodarczej.  

 

Rząd polski powinien również liczyć się z tym, że wiele danych gospodarczych 

podawanych przez państwa obce może być zmanipulowanych i służyć dezinformacji. 

Podobnie może być również z umowami międzynarodowymi. Odróżnianie recept 

dobrych od recept złych jest kwestią bezpieczeństwa narodowego. W polityce 

gospodarczej i monetarnej być może lepiej nie robić nic niż popełnić błąd. Szczególnie w 

polityce monetarnej wszelkie kroki podejmowane przez bank centralny będą zawsze 

trudno odwracalne i w dużej części nieprzewidywalne. 

 

Rząd polski powinien także wzmóc wysiłki na rzecz zażegnania kryzysu 

demograficznego w Polsce. Wieloletni przypadek Japonii pokazuje, że nie da się tego 

osiągnąć poprzez reflację i wydatki socjalne. Dlatego tam gdzie to możliwe, autor 

rekomenduje likwidację i obniżanie opodatkowania, deregulację, a także stworzenie 

systemu dla kontrolowanej imigracji specjalistów, naukowców i osób przedsiębiorczych 

do Polski.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 W 2017 roku Japonia była czwartą gospodarką świata. 
2 失われた二十年, dosł. „stracone dwudziestolecie”. Termin oznacza 20 lat „straconych" przez gospodarkę 
japońską (od 1991 do 2010), kiedy nominalnie PKB tego kraju spadło o około 1/5, płace realne 
zmniejszyły się o ponad pięć procent, a gospodarka nie wróciła do fazy wysokiego wzrostu. Początkowo 
mówiono jedynie o straconej dekadzie, ale rozszerzono to pojęcie na kolejne lata.  
3 過労死, dosł.  „śmierć z przepracowania”. 
4 Od lat 80 XX wieku tak określa się po japońsku osobę, która chorobliwie i na długo (powyżej sześciu 
miesięcy) wycofuje się z jakichkolwiek kontaktów społecznych i samotnie spędza czas we własnym 
pokoju bądź mieszkaniu, bardzo rzadko je opuszczając. Nasilenie się tego zjawiska jest nieodłącznie 
związane z problemami gospodarczymi lat 90. XX wieku, które z jednej strony spowodowały lawinowy jak 
na warunki japońskie wzrost bezrobocia i zwiększenie liczby osób zatrudnionych na niepełnych 
umowach, a z drugiej strony wzmogły tendencje eskapistyczne, gdyż od zatrudnionych bądź uczących się i 
spędzających już i tak długie godziny w biurach i szkołach Japończyków zaczęto wymagać jeszcze 
większych poświęceń.  
5 Third-quarter GDP growth revised up to annualized 2.5% as Japan’s economy continues to mark steady rise, 
Japan Times, 8.12.2017, https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/08/business/economy-
business/third-quarter-gdp-growth-revised-annualized-2-5-japans-economy-continues-mark-steady-rise 
[dostęp: 20.02.2018]. 
6 Spór graniczny między Japonią i Chinami o wyspy Senkaku na Morzu Wschodniochińskim(chiń. Diaoyu) 
trwa od lat 70 XX wieku. Podejrzewa się, że na wyspach znajdują się złoża ropy naftowej. Nieuznawane 
przez Japonię i Chiny pretensje do wysp zgłasza również Tajwan. Od 2013 roku w okolicach wysp, które 
Japonia zalicza do prefektury Okinawa, obserwuje się zwiększoną aktywność chińskich okrętów  
i lotnictwa. 
7 Narzucona przez Stany Zjednoczone po zakończeniu II wojny światowej i przyjęta w 1947 roku 
konstytucja Japonii formalnie zakazuje jej korzystania z wojny jako sposobu rozwiązywania sporów 
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międzynarodowych oraz zabrania utrzymywania sił zbrojnych. Powstałe w 1954 roku Siły Samoobrony 
(jap. 自衛隊 Jieitai) wywodzą się z jednostek policyjnych utworzonych na rozkaz Douglasa MacArthura 

krótko po wybuchu wojny koreańskiej, dla zabezpieczenia terytorium Japonii po zaangażowaniu 
większości stacjonujących tam sił amerykańskich w operacje w Korei. Siły Samoobrony, mimo siódmego 
co do wielkości budżetu wojskowego na świecie, do dzisiaj formalnie niczym nie różnią się od formacji 
cywilnych, są również pozbawione niektórych elementów ofensywnych, charakterystycznych dla innych 
armii świata, na przykład lotniskowców. Dynamiczna i coraz bardziej niekorzystna dla Japonii sytuacja 
międzynarodowa jest jednak katalizatorem systematycznego zwiększania nakładów na obronność, a także 
wydawania nowych interpretacji konstytucji bądź dążenia do całkowitej jej zmiany. Zmiana konstytucji  
w kierunku zadowalającym rewizjonistyczne kręgi japońskiej prawicy jest też jednym ze stałych 
priorytetów kariery politycznej premiera Shinzo Abe. 
8 Tę zdroworozsądkową zależność uwzględnia, choć nieco niedoskonale, wskaźnik CINC (Composite Index 
of National Capability) stworzony przez J. Davida Singera w 1963 roku na potrzeby pracy przy projekcie 
Correlates of War. Spośród sześciu zmiennych potrzebnych do uzyskania wyniku, dwie zmienne są 
związane z demografią, a kolejne dwie z gospodarką. Wynik jest średnią arytmetyczną procentowych 
stosunków ludności, ludności miejskiej, produkcji żelaza i stali, konsumpcji energii, wydatków obronnych 
i liczby żołnierzy do całości świata. Według opartych na tym wskaźniku danych z 2007 roku, Japonia 
(0,42675) była czwartą potęgą świata, a pierwszą były Chiny (0,198578). Hipotetyczne państwo, którego 
wynik CINC wynosi 1 skupiałoby w sobie 100 procent ludności świata, 100 procent ludności 
zurbanizowanej, całą światową produkcję żelaza i stali, całą światową konsumpcję energii, a także całość 
wydatków obronnych i wszystkich żołnierzy świata. Polska w 2007 roku znalazła się w tym zestawieniu 
na 29. miejscu, między Wietnamem (28. lokata), a Mjanmą, ale wyżej na przykład niż Izrael. Wydaje się, że 
można byłoby ulepszyć ten wskaźnik, dodając do niego nowe zmienne albo przyporządkowując inne wagi. 
Jednak również inne wskaźniki, jak np. NPI (bierze pod uwagę HDI) albo CNP (bierze pod uwagę 
gospodarkę i technologię) uwzględniają zmienne związane z gospodarką. 
9 Partia Liberalno-Demokratyczna wygrała również kolejne wybory w 2014 roku. W trakcie tej kadencji, 
wokół premiera wybuchł skandal korupcyjny, po którym poparcie dla rządu zaczęło spadać. Jednak 
zagrożenie ze strony Korei Północnej i problemy partii opozycyjnej pozwoliły powstrzymać ten trend. 
Widząc to, w październiku 2017 premier Abe doprowadził do wcześniejszych wyborów, które również 
wygrał, a jego partia znów zdobyła dwie trzecie mandatów. Niniejszy raport dotyczy wydarzeń od 2012 
roku do dziś, a więc odnosi się do trzech kadencji rządów Shinzo Abe. Obecna kadencja jest czwartą 
kadencją na stanowisku premiera w karierze tego polityka i już teraz jest on jednym z najdłużej 
urzędujących premierów Japonii. Pierwsza kadencja trwała dokładnie rok, od 26 września 2006 do 26 
września 2007 roku. Wówczas Abe zrezygnował ze stanowiska ze względu na zły stan zdrowia i spadające 
poparcie.  
10 Nazwa abenomika (ang. abenomics) powstała na wzór reganomiki, choć sama polityka nie ma z nią 
wiele wspólnego, będąc w dużej części raczej jej przeciwieństwem. 
11 Nazwa ery w historii Japonii (1867-1912), kiedy obalono siogunat i przywrócono rangę władzy 
cesarskiej (restauracja Meiji - 1868), a Japonia rozpoczęła modernizację na wzór zachodni, w tym 
intensywną industrializację, budowę armii i państwa narodowego.  
12 富国強兵, dosł. „bogaty kraj, silna armia ” albo „wzbogacaj państwo i wzmacniaj armię”. 
13 アベノミクス「３本の矢」(Trzy strzały abenomiki), Strona Internetowa Premiera i Rządu Japonii,  

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/seichosenryaku/sanbonnoya.html [dostęp: 20.02.2018]. 
14 W oryginalnych materiałach pojawia się słowo 機動的 (kidoteki), co oznacza mniej więcej połączenie 
dynamiki i elastyczności z mechanicyzmem. 
15 価格破壊, dosłownie zniszczenie cen. Obniżki cen zastosowane przez przedsiębiorstwa japońskie na 
początku lat 90 XX wieku dla podtrzymania konsumpcji po pęknięciu bańki na rynku nieruchomości i akcji. 
Obniżki były możliwe dzięki liberalizacji handlu i pojawieniu się możliwości outsourcingu produkcji  
i wielu innych procesów za granicę, które umożliwiły znaczną redukcję kosztów. Ujemnym skutkiem był 
wzrost bezrobocia do wysokich jak na Japonię poziomów i spadek nominalnych wynagrodzeń. 
16 Kurs jena jest też częściowo zabezpieczony faktem, że Japonia jest drugim co do wielkości posiadaczem 
denominowanych w dolarach obligacji amerykańskich, ale i tak nie gwarantuje to stabilności jena wobec 
skali dodruku. 
17 Masahiro Hidaka, Toru Fujioka, Japan Central Bank’s ETF Shopping Spree is Becoming a Worry, 
Bloomberg, 18.07.2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-18/boj-s-etf-buying-is-
said-to-raise-concern-among-some-officials [dostęp: 20.02.2018]. 
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18 Jednakże zbyt słaby jen w pewnym momencie uniemożliwi Japonii niezbędne zakupy surowców  
i półproduktów, od których uzależniony jest japoński przemysł, co mogłoby oznaczać zachwianie 
zdolności eksportowych i klęskę abenomiki. 
19 Ta zasada nie musi być aktualna w nieskończoność. Rozwój robotyki, a także nowych metod upraw 
(aeroponika, hydroponika) w skomputeryzowanych farmach, przy jednoczesnym spadku populacji Japonii 
może wywołać sytuację, w której będzie ona w większym stopniu samowystarczalna żywnościowo. Już 
dzisiaj z sukcesami wykorzystuje się komercyjnie wiele takich farm, które zapewniają dostawy świeżych 
warzyw do supermarketów. Z drugiej strony nie brak przykładów na uzależnienie Japonii od importu 
żywności. Na przykład słabe zbiory ziemniaków spowodowały w 2017 roku wstrzymanie produkcji  
i sprzedaży kilku marek chipsów. Wyjątkowo niedobór pokryto zwiększonym importem ze Stanów 
Zjednoczonych. Innym razem strajk amerykańskich dokerów wywołał utrzymujący się około miesiąc brak 
frytek w japońskiej sieci restauracji McDonald’s.  
20 Nikkei 225, notowania ciągłe, Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/chart/%5EN225 [dostęp: 
20.02.2018]. 
21 Japonia - wskaźniki ekonomiczne, Trading Economics, 
 https://pl.tradingeconomics.com/japan/indicators [dostęp: 20.02.2018]. 
22 Japan, OEC, https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/jpn/ [dostęp: 20.02.2018]. 
23 Szacuje się, że przy niezmienionym tempie wzrostu PKB i rentowności obligacji, bezpośrednie odsetki 
od długu rządowego przewyższą zakładane przychody podatkowe w 2041 roku. Właśnie niemożność 
terminowego spłacania odsetek, bardziej nawet od wielkości samego zadłużenia, jest najbardziej 
niebezpieczna dla gospodarki Japonii. Biorąc pod uwagę, że nominalnie japoński dług publiczny zmniejsza 
się w stosunku do PKB (dzięki zakupom obligacji przez bank centralny i sztucznie wykreowanemu 
wzrostowi PKB), ale poprzez deprecjację jena i negatywny bilans w handlu zagranicznym, zwiększa się 
dług zewnętrzny, a populacja nie rośnie, zakłada się, że taka niewypłacalność może nastąpić znacznie 
wcześniej.  
Więcej na ten temat: Peter Pham, When Will Japan’s Debt Crisis Implode?, Forbes, 11.12.2017, 
https://www.forbes.com/sites/peterpham/2017/12/11/when-will-japans-debt-crisis-
implode/#6fad9fb14c6d [dostęp: 20.02.2018].  
24 New corporate scandal shakes Japan Inc, CNN Money, 10.10.2017, 
 http://money.cnn.com/2017/10/10/investing/kobe-steel-fake-data-japan/index.html  
[dostęp: 20.02.2018]. 
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Bloomberg, 25.04.2017,  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-25/even-japan-s-automated-factories-can-t-fix-
worst-g7-productivity [dostęp: 20.02.2018].  
26 Niegdyś Japończycy byli jednym z najbardziej oszczędnych narodów. Dzisiaj blisko 31 procent ludzi nie 
ma żadnych oszczędności i jest to najgorszy wynik od 1963, kiedy rozpoczęto zbieranie tych danych. 
Zniszczenie oszczędności w tym kontekście oznacza jednak ich dewaluację poprzez inflację, podobnie jak 
stało się to w Polsce pod koniec lat 80.  
27 Philip Brasor, Masako Tsubuku., Abandoned buildings still house problems, Japan Times, 3.12.2016, 
https://www.japantimes.co.jp/community/2016/12/03/how-tos/abandoned-buildings-still-house-
problems/#.WpWE64POWUk [dostęp: 20.02.2018].  
28 Pod tym względem szczególnie trudny będzie rok 2025, kiedy przedstawiciele powojennego wyżu 
demograficznego osiągną 75 rok życia. Ocenia się, że będzie ich 6,5 miliona, a w tym samym czasie 
ubędzie 5 milionów ludzi w wieku produkcyjnym.  Jeszcze trudniejsze mogą okazać się kolejne lata. 
29 Na dochody japońskich samorządów składają się w części podatki dochodowe od przedsiębiorstw  
i osobiste, obliczane na podstawie dochodu podatki mieszkaniowe, podatki od pojazdów, od wartości 
ziemi oraz podatek katastralny. Ocenia się, że wpływy ze wszystkich tych podatków spadną z przyczyn 
demograficznych. 
30 Shoko Oda, Isabel Reynolds, Tokyo Has More Than Two Job Openings for Every Applicant, Bloomberg, 
16.03.2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-16/japan-s-matrix-like-dilemma-too-
many-jobs-too-few-immigrants [dostęp: 20.02.2018]. 
31 Mimo że liczba ogłoszonych upadłości spada, rośnie liczba firm, które zbankrutowały de facto. 
Szczególnie trudna jest sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw. Dwie trzecie z nich nie zarabiają 
wystarczająco dużo, by opłacić podatki. Zombie Hordes: Thousands of Japanese Firms Dodging Bankruptcy, 
Bloomberg, 12.03.2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-12/zombie-hordes-
thousands-of-japanese-firms-dodging-bankruptcy [dostęp: 20.02.2018]; Kajimoto T., Japanese companies 
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plan lower pay hike this year: Reuters poll, Reuters, 27.03.2017, https://www.reuters.com/article/us-
japan-companies-labour/japanese-companies-plan-lower-pay-hike-this-year-reuters-poll-
idUSKBN16X14E [dostęp: 20.02.2018]. 
32 OECD Economic Surveys: Japan, April 2015, OECD http://www.oecd.org/eco/surveys/Japan-2015-
overview.pdf, [dostęp: 20.02.2018].  
33一括新卒採用, dosł. „rekrutacja wszystkich nowych absolwentów za jednym zamachem”. Japoński 
system rekrutacji przypomina rekrutację do wojska bądź na studia, a stosunek pracy bywa de facto 
podobny do służby wojskowej. Firmy rekrutują w tym samym okresie roku kalendarzowego według kwot 
ilościowych i rocznika bardziej niż na konkretne stanowiska i według jakiegoś klucza umiejętności. 
Występuje jawna dyskryminacja osób, które z różnych przyczyn później kończą studia. Proces jest długi, 
żmudny, mało transparentny i bardzo konkurencyjny. Podobne zasady stosują prawie wszystkie firmy na 
rynku. Skutkiem ubocznym tych zwyczajów jest dla wielu Japończyków niemożność zdobycia 
doświadczenia zgodnego z kwalifikacjami i praca na niepełny etat, co prowadzi do nieefektywnej alokacji 
zasobów i wielu problemów społecznych. System jest też źródłem mitycznej lojalności Japończyka wobec 
pracodawcy. Przez pierwszych kilka lat pracownik jest szkolony i nie jest delegowany do wartościowych 
zadań. Na rynku pracy osoby ze stażem mniejszym niż 3-5 lat w jednej firmie uważa się za 
niedoświadczone. Poza tym niewiele firm prowadzi rekrutację poza tym specyficznym systemem w 
innych okresach roku. Japończyk, któremu nie uda się zdobyć pracy jeszcze w trakcie studiów w ramach 
systemu, może mieć trudności ze znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia w średnich i dużych 
przedsiębiorstwach oraz administracji rządowej i być skazanym na wykonywanie prostych prac 
tymczasowych albo pracy poniżej kwalifikacji w małych firmach. Jeżeli zaś wejdzie do firmy w ramach 
systemu, musi w niej zostać wiele lat, żeby móc łatwo przejść do innej, a często w ogóle nie ma realnie 
takiej możliwości, ponieważ w innej firmie będzie musiał zaczynać wszystko od początku (senioralny 
system płac). Według tej samej kultury rekrutuje większość firm zagranicznych. Te same zasady 
obowiązują Japończyków i chcących pracować w Japonii cudzoziemców. Ze względu na problemy 
gospodarki japońskiej system ulega powolnym przeobrażeniom. 
34  Liderem produktywności w przemyśle jest posiadająca silną walutę Szwajcaria. Do spadku 
produktywności w Japonii przyczynił się słaby jen. Por. Japan falls to 14th in manufacturing productivity: 
survey, Nikkei Asian Review, 27.12.2017, https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Japan-falls-
to-14th-in-manufacturing-productivity-survey [dostęp: 20.02.2018].  
35 Realnym świadectwem pewnego przełomu jest wprowadzenie i rozwijanie przez Japonię systemu 
preferencyjnego traktowania wykształconych imigrantów na podstawie zdobytych przez nich punktów 
(system zbliżony posiada np. Australia). Wysoki wynik umożliwia szybsze i łatwiejsze uzyskanie 
długoletniej wizy i stałego pobytu w Japonii.  
Więcej na ten temat: Points-Based Preferential Immigration Treatment for Highly-Skilled Foreign 
Professionals, anglojęzycza elektroniczna wersja ulotki Japońskiego Urzędu Imigracyjnego, 17.11.2017, 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/pdf/171110_leaflet.pdf [dostęp: 20.02.2018].  
36  2018 Heritage Index of Economic Freedom, Heritage, https://www.heritage.org/international-
economies/commentary/2018-index-economic-freedom [dostęp: 20.02.2018].  
37 Doing Business. Measuring Business Regulations, Bank Światowy, 2017, 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan [dostęp: 20.02.2018].  
38 Tetsushi Kajimoto, Teruo Yamaguchi, Japan's ruling bloc approves big corporate tax cut to encourage 
wage hikes, Reuters, 14.12.2017, https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-tax/japans-ruling-
bloc-approves-big-corporate-tax-cut-to-encourage-wage-hikes-idUSKBN1E80KR [dostęp: 20.02.2018].  
39 Proceder odwrotny do opisanego tutaj nosi nazwę carry trade. Od wielu lat, dzięki niższym niż gdzie 
indziej stopom procentowym i wysokiemu statusowi jena jako waluty typu save haven (w okresie 
zawirowań jen zachowywał się podobnie do złota) inwestorzy zagraniczni w okresie kryzysów masowo 
pożyczali pieniądze na niski procent w japońskich bankach (wcześniej kupując jena, co podnosiło jego 
cenę wobec innych walut) i starali się inwestować je na rynkach, gdzie rentowność kapitału jest większa. 
Była to sytuacja korzystna dla międzynarodowego kapitału i japońskich banków inwestycyjnych.   
Uważam, że korzystniejsze byłoby pozyskiwanie depozytów z zagranicy dzięki wysokim stopom, co nie 
obciąża ryzykiem depozytów krajowych, a być może nawet lepiej gwarantuje dopływ walut zagranicznych 
do krajowego systemu finansowego. 
40 Biorąc pod uwagę dane historyczne, średni czas przetrwania waluty papierowej w systemie rezerwy 
cząstkowej wynosi 28 lat. Jen w obecnej formie jest już w obiegu prawie dwa razy dłużej. Jego podaż 
zwiększyła się w okresie dodruku o więcej niż w tym samym czasie podaż dolara. W odniesieniu do 
wielkości gospodarki blisko cztery razy więcej. Jen jest zatem jedną z najszybciej psutych walut na 
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świecie. Kwestią czasu i pewnego przełomu jest dostrzeżenie tego faktu przez inwestorów i utrata 
zaufania do jena. 
41 Według danych Japońskiej Organizacji Turystycznej w 2017 roku Japonię odwiedziło 28,7 mln 
turystów. Aż 75% z tej liczby to obywatele państw Azji Wschodniej – Chin oraz Korei Południowej.  
W sumie daje to blisko dwudziestoprocentowy wzrost w stosunku do 2016 roku. Wpływy z turystyki w 
2017 roku wyniosły 41,6 mld USD (ponad 4,46 biliona jenów). To największe wpływy w historii. Oprócz 
słabego jena, wzrostowi sprzyjało rozluźnienie regulacji wizowych dla cudzoziemców, a także rozwój 
połączeń tanich linii lotniczych. 
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Star, 2.06.2017, https://www.thestar.com/sports/2017/06/02/cost-of-2020-tokyo-olympics-has-nearly-
doubled-to-17-billion.html [dostęp: 20.02.2018].  
43Cool Japan Strategy , METI, wrzesień 2012, 
 http://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/creative_industries/pdf/121016_01a.pdf 
[dostęp: 20.02.2018].  


