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СIСТЭМНЫ  КРЫЗIС I  ЯГО  ЎПЛЫЎ 
НА  ЗНЕШНЮЮ  ПАЛIТЫКУ  ЯПОНII  Ў  1990-я  гг. 

Я. А. Фурс 

Апошняе дзесяцiгоддзе ўвойдзе ў гiсторыю як перыяд рэвалю-
цыйных зменаў у розных галiнах сусветнай эканомiкi i палiтыкi. Ме-
навiта ў 1990-я гады сфармавалася так званая новая эканамiчная сiс-
тэма, заснаваная на iнфармацыйных тэхналогiях, якiя зрабiлiся не-
ад�емным атрыбутам развiцця чалавецтва ў эру глабалiзацыi, калi ве-
ды i навука ператварылiся ў асноўную частку сусветнай вытворчасцi. 

Аднак гэтыя змены, што вельмi спрыяльна адбiлiся на развiццi 
ЗША i краiн Еўропы, маюць цяжка прадказальныя наступствы, адным 
з якiх стаў крызiс у Японii, якi вельмi зацягнуўся i якi ўжо называюць 
першай паразай гэтай дзяржавы пасля Другой сусветнай вайны. 

Пры вывучэннi гэтай праблемы неабходна ў першую чаргу звяр-
нуць увагу на публiкацыi такiх аўтараў, як М. Крупянко, Е. Ляонцье-
ва, В. Паўляценка, В. Пшэннiкаў, В. Рамзес, А. Семiн, А. Сенатараў i 
г.д. Значную цiкавасць прадстаўляюць таксама артыкулы Э.Дж. Лiн-
кальна i Н.Д. Крыстофа ў «Foreign Affairs», а таксама асобныя публi-
кацыi ў «Economist». Мiж тым трэба адзначыць, што многiя матэрыя-
лы, перш за ўсё тыя, што змяшчаюцца ў часопiсе «Япония сегодня», 
якi фiнансуецца японскiм урадам, маюць пераважна прапагандысцкi i 
ангажаваны характар. У англамоўных выданнях, наадварот, даволi часта 
перабольшваецца i «месiнiзуецца» сапраўдная роля ЗША ў рэгiёне. 

Неабходна нагадаць, што японская дзяржава далёка не ўпершыню 
ў сваёй гiсторыi аказваецца ў вельмi цяжкiх абставiнах, i кожны раз 
гэтая краiна была вымушана з вялiкiмi ахвярамi пераадольваць iх. Так, 
пасля рэвалюцыi Мэйдзi без працы апынулiся 1,5 млн самураяў, якiя ў 
часы сегунату з�яўлялiся ключавым элементам дзяржаўнай структуры 
Японii; падчас амерыканскай акупацыi пасля паразы гэтай краiны ў 
Другой сусветнай вайне сваiх працоўных месцаў пазбавiлiся 200 ты-
сяч чыноўнiкаў [13, с. 9]. Цi здолее цяпер Японiя прадэманстраваць 
рашучасць да карэнных зменаў у механiзме дзяржаўнага кiравання? Цi 
адбудзецца трэцяя ў японскай гiсторыi радыкальная рэформа па-
лiтычнай сiстэмы? Гэтыя пытаннi пакуль застаюцца без адказу. 

Прынята лiчыць, што крызiс ахапiў толькi Японiю i ён носiць вы-
ключна эканамiчны характар, аднак насамрэч сiмптомы цяперашняй 
хваробы праглядаюцца амаль ва ўсiх развiтых краiнах. Тым не менш, 
менавiта ў Японii яго праявы носяць найбольш яскравы характар. Ас-
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ноўным чыннiкам комплекснага крызiсу можна лiчыць размыванне 
вобразаў, якiя ляжаць у аснове кожнай краiны. 

Гэтыя вобразы з�явiлiся яшчэ ў час стварэння адной з першых 
дзяржаў у сусветнай гiсторыi � Егiпта i з таго часу з невялiкiмi варыя-
цыямi паўтараюцца пры фармаваннi дзяржаўнасцi ва ўсiм свеце. Iх тры: 
• вобраз справядлiвага i мудрага цара; 
• вобраз шчаслiвай сям�i i як яе наступства � усяго грамадства ў цэ-
лым; 
• вобраз гарманiчных умоў жыцця ў дзяржаве. 

З гэтай нагоды трэба адзначыць, што ў палiтычнай сферы Японii 
крызiс праявiўся перш за ўсё ў тым, што ўжо больш за дзесяць гадоў 
прафесiйныя палiтыкi не могуць увасобiць вобраз мудрага кiраўнiка. 
За гэты перыяд змянiлася адзiнаццаць прэм�ераў, нiводзiн з якiх па-
куль не здолеў правесцi iстотныя рэформы дзяржаўнага апарата. Лiбе-
ральна-дэмакратычная партыя, якая трымае ўладу ўжо больш за пяць-
дзесят гадоў, не ўнушае больш веры простым японцам, якiя стамiлiся 
ад чыноўнiцкай шэрасцi i хабарнiцтва. Прызначэнне на пачатку вясны 
2001 г. Дзюн�iцiро Каiдзумi на пасаду кiраўнiка ўрада было ўспрынята 
з вялiкай надзеяй, аднак i да яго давер насельнiцтва паступова падае (з 
80 % у 2001 г. да 56 % у красавiку 2002 г.) [12, с. 11]. 

Што датычыцца эканамiчнага крызiсу, дык ён з�яўляецца вынiкам 
некалькiх тэндэнцый у развiццi краiны. У сярэдзiне 1980-х гадоў курс 
японскай валюты � йены пачаў памяншацца ў адносiнах да даляра, 
што вяло да рызыкi павелiчэння коштаў на экспартную прадукцыю. У 
японскiх чыноўнiкаў, якiя традыцыйна маюць вялiзны ўплыў на ўсе 
эканамiчныя працэсы, ёсць унiверсальнае правiла: не рэагаваць адразу 
на нейкую падзею ў эканамiчным альбо палiтычным жыццi i адцяг-
ваць такую рэакцыю, пакуль гэтая праблема не знiкне сама. У пасля-
ваенныя часы менавiта гэткiм чынам былi пераадолены такiя з�явы, як 
пасляваеннае беспрацоўе i неэфектыўны адзiнкавы гандаль. 

Але ў сiтуацыi сярэдзiны 1980-х гадоў палiтычная элiта ўжо не 
магла не ўлiчваць грамадскi настрой i была вымушана стымуляваць 
эканомiку з дапамогай грашовай масы. Так, Банк Японii павялiчыў яе 
прырост з 9 да 12 % штогод [3, c. 6]. Палiтыка ўзмацнення нацыяналь-
най эканомiкi з дапамогай так званых «лёгкiх грошай» працягвалася 
больш за два гады (1988�1990 гг.). За гэты час i ўзнiк штучны «пухiр», 
якi ў рэшце рэшт лопнуў. Гэта, у сваю чаргу, выклiкала такiя з�явы, як: 
• масавыя банкруцтвы кампанiй у сувязi з абясцэньваннем iх маё-
масцi i накапленнем пазык; 
• «дэфляцыйная спiраль» � знiжэнне коштаў на фоне падаючай вы-
творчасцi; 
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• нарошчванне дзяржаўнай пазыкi з нагоды таго, што ўрад, каб адна-
вiць рост вытворчасцi, «пампуе» грошы прыватных укладчыкаў i фiнан-
савых устаноў у эканомiку (у асноўным у сектар грамадскiх прац, каб 
яшчэ больш зменшыць беспрацоўе). 

Кардынальную змену фiнансавага сектара, якая атрымала назву 
«Бiг Бэнг» («Вялiкi выбух»), пачаў ажыццяўляць К. Абуцi i працягвае 
зараз са сцiплым поспехам Дз. Каiдзумi. 

У грамадска-сацыяльнай сферы дэпрэсiўныя паказчыкi былi звя-
заны з гэтак званай «пасткай добрага жыцця». Гэта абумоўлена тым, 
што цяперашняе пакаленне бацькоў у Японii цяжка i марудна праца-
вала, каб стварыць дзецям дастойную будучыню. Iх дзецi, пасталеў-
шы, згубiлi ў гэтым дабрабыце сэнс iснавання, i цяпер можна назiраць 
хуткае маральнае разлажэнее пакалення маладзенаў. Згодна з дадзе-
нымi японскiх журналiстаў, усё больш распаўсюджваецца звычка пад-
працовак замест пажыццёвага найму (ужо кожны дзесяты з маладых 
людзей), iмiдж сям�i зведзены да мiнiмуму, японцы бяруць шлюб усё 
пазней i г.д. Гэта выклiкае некалькi праблем, сярод якiх неабходна вы-
значыць такiя, як: 
• старэнне грамадства, што, у сваю чаргу, узвальвае пенсiйны цяжар 
на маладых i можа ўплываць на прадуктыўнасць працы; 
• знiшчэнне звыклай сiстэмы аплаты ў японскiх фiрмах (недаплата 
маладым i пераплата сталым); 
• замаруджванне працэсу рэформаў, бо сталыя людзi больш кансер-
ватыўныя [12, с. 10]. 

Такiм чынам, перад Японiяй зараз паўстаюць не вельмi аптымiс-
тычныя перспектывы. I калi рэформы ў эканомiцы ўсё ж памалу пра-
соўваюцца наперад, у грамадстве сiтуацыя больш складаная. Каб паз-
бегнуць iмклiвага старэння i вымiрання нацыi, а менавiта японцы старэ-
юць хутчэй за iншыя народы, краiна мусiць альбо адкрыць межы для 
iмiгрантаў, што выклiча значны пратэст насельнiцтва, альбо iстотным 
чынам змянiць асноўныя напрамкi грамадскага развiцця, а фактычна 
ўзмацнiць механiзм дзяржаўнага кантролю над iмi. 

У дадзеным выпадку гэта можа прывесцi да паступовага дэманта-
жу дэмакратычнага рэжыму ў гэтай краiне, што непазбежна абумовiць 
вельмi негатыўныя знешнепалiтычныя наступствы. Пераход Японii на 
такi шлях выклiча значныя канфлiкты ў адносiнах з iншымi краiнамi, i 
перш за ўсе з ЗША. Такое развiццё падзей было магчыма на пачатку 
стагоддзя i ў мiжваенны перыяд, але не для сённяшняй Японii, якая 
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без рэсурсаў i рынкаў сумежных краiн проста не здолее захаваць вы-
сокi ўзровень эканамiчнага i сацыяльнага развiцця. 

Гэтая праблема з�яўляецца звышактуальнай менавiта зараз, калi 
Японii, каб пазбегнуць iзаляцыi ў рэгiёне, неабходна ўсталяваць 
больш цёплыя адносiны з Кiтаем i Паўднёвай Карэяй, народы якiх до-
бра памятаюць японскую акупацыйную палiтыку, за якую Японiя да 
гэтай пары не прынесла прабачэнняў. Пры гэтым сiтуацыя з КНР уск-
ладняецца пазiцыяй гэтай дзяржавы адносна архiпелага Дзяоюйдао, 
якi спрэчна належыць Японii. Калi ягоны статус не вырашыцца 
мiрным шляхам, Кiтай можа ўзяць астравы сiлай (там знойдзены ра-
довiшчы нафты, i ўз�яднанне земляў дадасць палiтычны крэдыт ула-
дам КНР), а разлiчваць у гэтым выпадку толькi на ўмяшальнiцтва ў 
канфлiкт ЗША для Токiо вельмi небяспечна. 

Нявырашаным пакуль застаецца i пытанне наконт Паўднёва-
Курыльскiх астравоў, перадача якiх Японii пры сучаснай палiтычнай 
сiтуацыi ў Расii прадстаўляецца цалкам немагчымай. Апрача таго, да-
лёка не адназначна ацэньваюць японскую эканамiчную экспансiю ў 
краiнах Лацiнскай Амерыкi, i прыклад датэрмiновага заканчэння па-
лiтычнай кар�еры кiраўнiка Перу А. Фухiморы дастаткова яскрава дэ-
манструе гэтую тэндэнцыю. 

Менавiта таму можна прагназаваць, што ў далейшым Японiя так i 
не здолее iстотна пашырыць сваю прысутнасць у сусветнай палiтыцы 
i застанецца выключна рэгiянальнай дзяржавай, якая мае цэлы шэраг 
праблем у эканамiчнай i грамадска-палiтычнай сферах. 
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