
Японія після ДругоїЯпонія після Другої
світової війнисвітової війни



Після закінченняПісля закінчення
Другої світовоїДругої світової
війни верховнавійни верховна
влада в країнівлада в країні
перейшла доперейшла до
американськоїамериканської
окупаційної владиокупаційної влади
на чолі з ген.на чолі з ген.
Д.Макартуром.Д.Макартуром.



“Лінії Доджа”“Лінії Доджа”

Японія не платила репарацій в обмін наЯпонія не платила репарацій в обмін на
американські інвестиції.американські інвестиції.
Нова влада провела чистку державнихНова влада провела чистку державних
установ від фашистських елементів.установ від фашистських елементів.



У 1946 р. на основі загальногоУ 1946 р. на основі загального
виборчого права було проведеновиборчого права було проведено
вибори, на яких перемогли ліберали,вибори, на яких перемогли ліберали,
призначено уряд Сігеру Йосіди.призначено уряд Сігеру Йосіди.



Уряд пропонував розвиватиУряд пропонував розвивати
економіку Японії на основіекономіку Японії на основі
дешевої привізної сировини,дешевої привізної сировини,
орієнтуватися на США. Булоорієнтуватися на США. Було
зменшено податки на приватнихзменшено податки на приватних
підприємців, прийнятепідприємців, прийняте
антимонопольне законодавство.антимонопольне законодавство.
Аграрна реформа привела доАграрна реформа привела до
викупу 80 % поміщицькоговикупу 80 % поміщицького
землеволодіння.землеволодіння.
Піддалися розділу найбільшіПіддалися розділу найбільші
монополії. Проте владамонополії. Проте влада
залишилася в рукахзалишилася в руках
представників буржуазії іпредставників буржуазії і
верхівки, що взяли курс наверхівки, що взяли курс на
зміцнення позиційзміцнення позицій
монополістичного капіталу.монополістичного капіталу.



У порушенняУ порушення
конституції в країніконституції в країні
були створенібули створені
оснащені сучасноюоснащені сучасною
зброєю так звані "силизброєю так звані "сили
самооборони", щосамооборони", що
перетворилися пізнішеперетворилися пізніше
в регулярну арміюв регулярну армію
чисельністю 272 тис.чисельністю 272 тис.
осіб (за офіційнимиосіб (за офіційними
даними на 1987 р.).даними на 1987 р.).



По закінченню війниПо закінченню війни
американські урядовіамериканські урядові
кола на чолі зкола на чолі з
президентом Гарріпрезидентом Гаррі
Труменом збиралисяТруменом збиралися
притягти імператорапритягти імператора
Хірохіто до трибуналуХірохіто до трибуналу
за "воєнні злочини" таза "воєнні злочини" та
"злочини проти"злочини проти
людства".людства".



Однак голова американської окупаційноїОднак голова американської окупаційної
адміністрації генерал Дуглас Макартурадміністрації генерал Дуглас Макартур
наполягав на невинності Хірохіто і збереженнінаполягав на невинності Хірохіто і збереженні
його на імператорському престолі. Генералйого на імператорському престолі. Генерал
вбачав у ньому символ японської нації івбачав у ньому символ японської нації і
запоруку стабільності для окупаційної влади.запоруку стабільності для окупаційної влади.
Завдяки зусиллям Макартура, ХірохітоЗавдяки зусиллям Макартура, Хірохіто
вдалося уникнути Токійського трибуналу, навдалося уникнути Токійського трибуналу, на
якому воєнні лідери Японії були засуджені наякому воєнні лідери Японії були засуджені на
смерть.смерть.



За Конституцією 1946 р.За Конституцією 1946 р.
імператор не маєімператор не має
повноважень щодоповноважень щодо
здійснення державноїздійснення державної
влади. Він є "символомвлади. Він є "символом
держави і єдностідержави і єдності
народу".народу".



Законодавчу владуЗаконодавчу владу
здійснює парламентздійснює парламент
(складається з палати(складається з палати
представників - 512представників - 512
депутатів і палатидепутатів і палати
радників - 252радників - 252
депутата, що маютьдепутата, що мають
термін повноважень 4 ітермін повноважень 4 і
6 років відповідно).6 років відповідно).



Виконавча владаВиконавча влада
належить кабінетуналежить кабінету
міністрів, що формуєтьсяміністрів, що формується
прем'єр-міністром. Владапрем'єр-міністром. Влада
фактично належитьфактично належить
народу, оголошенонароду, оголошено
рівність всіх громадян,рівність всіх громадян,
демократичні права ідемократичні права і
свободи.свободи.



У 1951 р. ЯпоніяУ 1951 р. Японія
визналавизнала
незалежністьнезалежність
Кореї. ОкупаціяКореї. Окупація
основнихосновних
островівостровів
архіпелагуархіпелагу
силамисилами
американцямиамериканцями
тривала дотривала до
1952. У 19721952. У 1972
році СШАроці США
передали Японіїпередали Японії
її колишніїї колишні
володіння на о-володіння на о-
ві Окінава.ві Окінава.



У 1956 р. прийнятоУ 1956 р. прийнято
декларацію СРСР тадекларацію СРСР та
Японії про припиненняЯпонії про припинення
війни, але мирнийвійни, але мирний
договір не підписано,договір не підписано,
т. як СРСР відмовивсят. як СРСР відмовився
передавати Японіїпередавати Японії
окуповані йогоокуповані його
військами чотиривійськами чотири
острови Курільськоїострови Курільської
гряди та південнугряди та південну
частину о. Сахалін.частину о. Сахалін.



Японія увійшла до ООН і з 1992 р. єЯпонія увійшла до ООН і з 1992 р. є
учасником її миротворчих загонів.учасником її миротворчих загонів.



Вступивши в післявійськовий період зіВступивши в післявійськовий період зі
зруйнованою і дезорганізованоюзруйнованою і дезорганізованою
економікою, переживши затяжне іекономікою, переживши затяжне і
тривале відновлення, Японія в 50 - 60-хтривале відновлення, Японія в 50 - 60-х
роках продемонструвала швидкий ріст,роках продемонструвала швидкий ріст,
за своїми темпа випереджуючийза своїми темпа випереджуючий
розвиток інших великих капіталістичнихрозвиток інших великих капіталістичних
країн.країн.



японське "економічне диво", щояпонське "економічне диво", що
припало на кінець 60 - початок 70-хприпало на кінець 60 - початок 70-х
років.років.



Причиною «дива» стали заходи, щоПричиною «дива» стали заходи, що
були проведені внаслідок наказу 1952 р.були проведені внаслідок наказу 1952 р.
про обов‘язкову модернізаціюпро обов‘язкову модернізацію
виробництва.виробництва.



Було взято курс на перебудову головнихБуло взято курс на перебудову головних
галузей промисловості, використаннягалузей промисловості, використання
найсучаснішої техніки.найсучаснішої техніки.



Запроваджуються досягнення НТР,Запроваджуються досягнення НТР,
розвиваються нові галузі, відбуваєтьсярозвиваються нові галузі, відбувається
поглиблене використання науковихпоглиблене використання наукових
резервів, закупівля “розуму” та дешевихрезервів, закупівля “розуму” та дешевих
технологій за кордоном.технологій за кордоном.



Завдяки введенню доступних кредитівЗавдяки введенню доступних кредитів
посилюється ділова активністьпосилюється ділова активність
підприємців. Нові підприємствапідприємців. Нові підприємства
розміщуються в інших азіатськихрозміщуються в інших азіатських
країнах, де є дешева робоча сила.країнах, де є дешева робоча сила.



Ведеться змагання за ринки збуту міжВедеться змагання за ринки збуту між
машинобудівними підприємствамимашинобудівними підприємствами
Японії із США та Зх.Європою – т.зв.Японії із США та Зх.Європою – т.зв.
“автомобільна війна”. Винайдено“автомобільна війна”. Винайдено
нейлон, транзистори (50-і рр.), аудіо-,нейлон, транзистори (50-і рр.), аудіо-,
стерео-, відеосистеми (60-70-ті рр.),стерео-, відеосистеми (60-70-ті рр.),
робототехніку, мікросхеми - чіпи (80-іробототехніку, мікросхеми - чіпи (80-і
рр.).рр.).



Уряд К.ТанакаУряд К.Танака
(1972-1982 рр.)(1972-1982 рр.)
запровадивзапровадив
“будівельний бум” –“будівельний бум” –
створення новихстворення нових
індустріальних районів,індустріальних районів,
магістралей,магістралей,
проголошенняпроголошення
без‘ядерних зон,без‘ядерних зон,
зменшення воєннихзменшення воєнних
витрат до 1% ВНП,витрат до 1% ВНП,
підписав мир з Кореєю,підписав мир з Кореєю,
Китаєм і визнавКитаєм і визнав
китайськукитайську
приналежність Тайвані.приналежність Тайвані.



Прем‘єр ФукудаПрем‘єр Фукуда
(1976-1978 рр.)(1976-1978 рр.)
запропонував своюзапропонував свою
доктрину, якадоктрину, яка
передбачала, щопередбачала, що
Японія ніколи не станеЯпонія ніколи не стане
військовою державою івійськовою державою і
буде сприяти миру ібуде сприяти миру і
безпеці в Азії.безпеці в Азії.



Після подій 11 вересня 2001 р. Коізумі заявив проПісля подій 11 вересня 2001 р. Коізумі заявив про
підтримку США у їхній війні з тероризмом, а корабліпідтримку США у їхній війні з тероризмом, а кораблі
ВМФ японських сил самооборони з листопада 2001ВМФ японських сил самооборони з листопада 2001
р. беруть участь в антитерористичній операції вр. беруть участь в антитерористичній операції в
АфганістаніПомітна також участь Японії у заходахАфганістаніПомітна також участь Японії у заходах
по відновленню Афганістану.по відновленню Афганістану.



у вересні 2002 р. Коізумі здійсниву вересні 2002 р. Коізумі здійснив
перший в історії Японії візит до Північноїперший в історії Японії візит до Північної
Кореї, де він провів переговори зКореї, де він провів переговори з
лідером КНДР Кім Чен Іром,лідером КНДР Кім Чен Іром,



Новий прем'єр Японії Ясуо Фукуда (Новий прем'єр Японії Ясуо Фукуда (
посів посаду у вересні 2007 р.), напосів посаду у вересні 2007 р.), на
відміну від С.Абе, представляє помірневідміну від С.Абе, представляє помірне
крило ЛДПкрило ЛДП



Основою японськоїОсновою японської
зовнішньої політики як ізовнішньої політики як і
раніше залишиться тіснераніше залишиться тісне
військово-політичневійськово-політичне
партнерство з США, якіпартнерство з США, які
можуть використовуватиможуть використовувати
Японію як противагу неЯпонію як противагу не
лише Китаю, але відновитилише Китаю, але відновити
частину своїх колишніхчастину своїх колишніх
можливостей Росії.можливостей Росії.
Співпраця з Вашингтоном,Співпраця з Вашингтоном,
як і раніше позбавляє Токіояк і раніше позбавляє Токіо
від необхідності зближеннявід необхідності зближення
з Москвою в сфері безпекиз Москвою в сфері безпеки
для стримуваннядля стримування
зростаючих амбіцій Пекіну.зростаючих амбіцій Пекіну.



Дякую за увагу !Дякую за увагу !


