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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá geopolitikou Japonského císařství v období globalizace a 

geopolitických změn. Primárním cílem je zhodnotit rysy a proměny japonské geopolitiky 

v rámci globalizovaného a měnícího se světa a naznačit její perspektivní orientaci a nové 

výzvy. Práce se snaží odpovědět tyto zásadní otázky. Jak se vyvíjelo geopolitické smýšlení a 

směřování Japonska v poválečném období v kontextu měnící se architektury geopolitického 

systému? S jakými výzvami či konflikty se Japonsko snažilo vypořádat a jak reaguje na 

proměny systému v současnosti? Jak se poválečné změny a změny po konci studené války 

promítly do zapojení a postavení Japonska v rámci mezinárodního ekonomického systému 

v podmínkách stále intenzivnější globalizace? Práce je členěna do několika částí. Na začátku 

je krátké shrnutí geopolitických teorií a vymezení klíčových pojmů. Následující části jsou 

analytické, zabývající se popisem vývoje japonské domácí a zahraniční politiky, stejně tak 

vztahy ke klíčovým zemím, nejprve v politické, následně v ekonomické rovině. Nakonec 

následuje praktické uchopení získaných poznatků a jejich uvedení na konkrétních příkladech. 

Klíčová slova: geopolitika, Japonsko, zahraniční politika, OSN, globalizace, USA, EU, Čína, 

Rusko, mezinárodní ekonomika, ekonomické změny 

 

This thesis deals with the geopolitics of the Japanese Empire in the process of globalization 

and geopolitical changes. The primary objective is to evaluate the characteristics and changes 

of Japanese geopolitics in the context of a globalized and changing world and to outline it´s 

perspective orientation and new challenges. The thesis tries to answer these fundamental 

questions. How the geopolitical thinking and direction of Japan had developed in the postwar 

period in the context of a changing geopolitical architecture of the system? What challenges 

have Japan been through and how it reacts to changes in the present system? How the post-

war changes and the end of the Cold War had reflected in the participation and position of 

Japan in the international economic system under conditions of intensifying globalization? 

The thesis is divided into several parts. At the beginning, there is a short summary of 

geopolitical theories and definitions of key concepts. The following chapters are analytical, 

dealing with the description of the development of Japanese domestic and foreign policy, as 

well as relationships to key countries, first in the political, economic level subsequently. Final 

part is followed by a practical grasp of lessons learned and showing them on specific 

examples. 

 

Keywords: Japan, geopolitics, foreign affairs, UN, globalisation, USA, EU, China, Russia, 

international economy, economic changes 
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1. ÚVOD 

Svět se neustále proměňuje a to v řadě ohledů - za nejvýznamnější procesy, které 

proměňují svět, jeho geopolitický a hospodářský systém je považována v posledním období 

globalizace a zostřující se mezinárodní konkurence na jedné straně a procesy modernizace, jež 

produkují proměny (a často také odpor) tradičních společností a vyvolávají hnutí a politiky 

národní identity a revitalizace náboženství. Všechny tyto síly vedle nadějí také generují 

množství rizik a (staro)nového soupeření. Procesy globalizace a s nimi spojená geopolitika se 

opět dostaly do středu pozornosti odborné veřejnosti a politiků celého světa. Po konci studené 

války se stále diskutuje povaha nového vynořujícího se geopolitického systému a staré i nové 

mocnosti se snaží redefinovat svoje postavení v jeho rámci. Tyto procesy nemohou minout 

tak významnou hospodářskou mocnost jakou je Japonsko, i když tuto zemi téměř celé 

poválečné období charakterizoval v zahraničně politickém smyslu izolacionismus a absence 

angažovanosti (v mezinárodně politických záležitostech). Ekonomicky se však Japonsko do 

globalizace zapojilo velmi intenzivně a stalo se světovou exportní velmocí a v řadě ohledů i 

významnou hospodářskou mocností. Ale až obrovský ekonomický vzestup Číny a její 

geopolitické ambice začaly proměňovat japonské postoje. Právě tyto změny a jejich dopady 

na japonskou zahraniční politiku, resp. geopolitiku jsou předmětem zájmu této práce. Jejím 

cílem je zhodnotit jak se uvedené procesy (globalizace, zostřená mezinárodní konkurence a 

proměny geopolitické situace) odrážejí v japonské zahraniční politice a geopolitice. 

Japonsko je zemí, která kvůli své ostrovní poloze a izolovanosti od zbytku světa prošla 

unikátním historickým vývojem a vytvořila specifickou kulturu a silný pocit národní identity. 

Ta zahrnuje kulturní i jazykovou jedinečnost a také v dnešním globalizovaném světě 

specifické pracovní vlastnosti, odvětvové zaměření a hospodářské postavení. Přesto se tato 

země dokázala v průběhu dvacátého století vypracovat ze zaostalé zemědělské země na jednu 

z nejvíce prosperujících ekonomik a zařadit se tak po bok vyspělých západních států. 
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Takto rozsáhlá poválečná obnova země je ve světě považována za tzv. Japonský zázrak. 

Zároveň je japonský národ známý tím, že dokáže výborně přejímat cizí znalosti a přizpůsobit 

si je vlastním podmínkám. Mentalita Japonců je i v dnešním stále více propojeném světě 

poměrně izolacionistická a konzervativní, přestože cizí vlivy na ekonomiku i kulturu 

vyhledává s velikým nadšením. Díky právě zmíněným skutečnostem je i geopolitické myšlení 

a úsilí Japonska velmi specifické a může vyvolávat ambivalentní dojem. 

Japonsko v poválečném vývoji prodělalo razantní obrat v pojetí své role v rámci 

světového systému, zavrhlo nacionalismus a imperialismus a stalo se podobně jako Německo 

státem, jehož základní zahraničně politickou doktrínou byl pacifismus. Okupace vojsky USA 

nebyla vnímána jako odplata za japonské válečné zločiny. To umožnilo společnosti se snáze 

vyrovnat s vojenskou porážkou, šokem z použití jaderných zbraní a ztrátou božského statusu 

císaře Hirohita. Japonsko se stalo životně důležitým opěrným bodem USA v regionu 

východní Asie a významnou oporou americké strategie zadržování komunismu šířícího se 

ze Sovětského svazu a Číny.  

Přitom se však Japonsko nikde během Studené války vojensky neangažovalo, protože 

v jeho nové poválečné ústavě bylo zakotveno zamezení jakéhokoli použití ozbrojených sil 

s výjimkou obrany státu. Redukce vojenské složky v období geopolitického soupeření je 

dalším specifickým znakem Japonska, přestože toto pravidlo již není uplatňováno tak striktně 

jako ještě v nedávné minulosti. Současně probíhala dramatická obnova japonského 

hospodářství, která spočívala v transformaci hlavních odvětví průmyslu. Z chemického 

průmyslu a těžkého (zbrojního) strojírenství se Japonsko začalo orientovat na moderní 

technologie, elektroniku a výrobu dopravních prostředků. Tento vývoj vyprofiloval jak 

japonské silné stránky, tak i slabiny, protože země je stále výrazně závislá na dovozu surovin, 

mnohdy z problematických zemí.  
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Současně vzrůstal na domácí scéně vliv nacionalistického smýšlení a sílila 

nespokojenost s americkým vlivem, což nakonec vedlo až k navrácení ostrova Okinawa 

Japonsku v 70. letech a silnější orientaci na země makroregionu (východní a jihovýchodní 

Asie). Během 90. let se hospodářský růst zastavil a dodnes se plně neobnovil. Současně 

rozpad komunistického bloku znamenal snížení světového geopolitického významu Japonska, 

zejména z amerického pohledu. USA vzešly ze studené války jako vítěz, následkem čehož 

administrativa prezidenta Clintona jednak oslabila americký geopolitický tlak (proces 

odzbrojení, omezení masivního zbrojení) a také do určité míry zaměřily svoji pozornost i na 

jiné části světa. Hospodářská stagnace, vzrůstající nestabilita ve světě a vzestup tradičních 

regionálních rivalů Japonska vyvolávají střet názorů na téma budoucího pojetí a orientace 

japonské geopolitiky. 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je analyzovat současnou geopolitiku, resp. zahraniční politiku Japonska v 

procesu stále intenzivnější ekonomické globalizace a významných geopolitických změn, tj. 

především jak se Japonsko přizpůsobilo nové situaci po 2. světové válce, v rámci systému 

studené války, jak se jeho zahraniční politika měnila v souvislosti (a důsledku) jeho sílícího 

ekonomického postavení a jak se mění v souvislosti se změnami geopolitického systému po 

rozpadu bipolárního světa. Základní ideové východisko práce pramení z teze, že geopolitika 

státu jako Japonsko (tj. země s postavením významné mocnosti), se v dlouhodobém horizontu 

příliš nemění, pouze přehodnocuje prostředky v kontextu měnícího se světa. Jinými slovy, 

mění se přístup a prostředky, nikoliv zájmy a cíle.  
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1.2 Struktura práce 

V úvodní části jsou definovány cíle práce, na jejichž základě jsou stanoveny 

výzkumné otázky a hypotézy. Poté je proveden rozbor literatury k tématu. Teoretická část 

diplomové práce se nejprve zabývá teoretickým rámcem, v němž se téma práce pohybuje. 

Součástí této kapitoly je vymezení klíčových pojmů a představení základních přístupů ke 

studiu problematiky. V nadcházející kapitole se práce zabývá poválečným vývojem pojetí 

domácí a zahraniční politiky Japonska, která je základem pro pochopení dnešních 

zahraničních vztahů země a dodnes také významně ovlivňuje její vývoj v mnoha oblastech. 

Zmapování zásadních historických myšlenkových proudů, událostí a procesů je nutné pro 

úspěšné pozdější posuzování japonských aktivit.  

Na téma o zahraniční politice navazuje kapitola věnující se konkrétním geopolitickým 

aktivitám Japonska a jejich reformování v rámci měnícího se světa. Předposlední část práce je 

zaměřena na analýzu zapojení japonského hospodářství do světových struktur, hodnocení jeho 

exportní struktury a faktorů vedoucích k dnešní situaci. Součástí této kapitoly je i studie 

ekonomických aktivit se zaměřením na japonské investice ve světě a roli, kterou 

z geopolitického hlediska hrají. Pro zhodnocení míry souvislosti ekonomických a 

geopolitických aktivit je součástí této kapitoly korelační analýza. Obsahem poslední kapitoly 

je hodnocení současné situace Japonska a problémů, kterým země čelí. Poznatky získané 

v práci jsou konfrontovány s výzkumnými otázkami a hypotézami v závěru.  

1.3 Výzkumné otázky  

Základním tématem této práce je otázka jak se proměnila geopolitika Japonska, a to  

1) po konci 2. světové války,  

2) v souvislosti s jeho hospodářským rozvojem a  

3) po konci studené války v éře intenzivní globalizace a formování nového 

geopolitického systému.  
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Tyto základní otázky rozvíjí řadu dílčích otázek: 

 - Ve kterých ohledech se Japonsko projevuje jako mocnost? 

 - Donutil světový vývoj Japonsko přehodnotit tradiční (expanzionistickou) geopolitiku?  

- Ve kterých oblastech je pro Japonsko klíčové uplatňovat svůj vliv či kontrolu?  

- Mají historické vztahy a zkušenosti stále zásadní vliv na tvorbu zahraniční politiky? 

- Jakým způsobem se Japonsko angažuje v rámci světového (mezinárodního) systému?  

-Jak se mění teritoriální zaměření japonské geoekonomiky? 

-Jak se Japonsku daří naplňovat hlavní geopolitické cíle?  

-V jakých ohledech či oblastech lze považovat japonskou geopolitiku za úspěšnou? 

Na základě uvedených otázek byly stanoveny následující hypotézy:  

H1:  Prioritou japonské zahraniční politiky je zvyšování významu a postavení země v rámci 

světového systému  

H2:  Klíčové problémy geopolitického charakteru se týkají makroregionu východní Asie  

H3: Geopolitické aktivity Japonska jsou silně provázány s ekonomickou sférou  

1.4 Charakteristika literatury a zdrojů 

Pro zpracování této práce bylo využito velké množství zdrojů od českých, japonských 

a západních autorů, které se věnují různým aspektům této problematiky. Základním úkolem 

bylo rozlišit tematické okruhy těchto zdrojů pro využití v různých částech práce. Tyto okruhy 

jsou zobrazeny, spolu s příklady publikací, v tabulce 1. Využito bylo tedy množství 

odborných i veřejných publikací, stejně tak statistická data z oficiálních dokumentů a 

databází. Prameny byly zpracovávány jak primární, tak sekundární, s empiricko-analytickým 

přístupem. V teoretické části práce bylo využíváno rešerší publikací autorů zabývajících se 

tématy globalizace, geopolitiky a zahraniční politiky.  
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Jelikož literatury na tato témata existuje obrovské množství, bylo klíčové používat 

zdroje kompatibilní s geografickou podstatou této práce.  Nedostatečný geografický přístup a 

přílišná politizace jsou přitom největší slabiny, které se ve studiích na toto téma vyskytují. 

Statistické a grafické výstupy byly zpracovány při využití množství primárních dat 

z oficiálních zdrojů, mezi které se počítají jak statistické databáze japonské vlády, tak její 

obchodní a diplomatické ročenky. V celé práci byly pro doplnění využívány komentáře 

vojensko-politických analytiků z akademických a žurnalistických kruhů. Pro vyšší aktuálnost 

jsou využity také zdroje světových zpravodajských agentur. Pro doplnění údajů v této práci 

byly také použity zdroje odborných periodik a výzkumných center (Pew Research Center, 

Global policy journal atd.). 

Tab. 1: Základní rozdělení literatury použité v této diplomové práci 

literatura 

historiografická 

(faktografická) 

literatura metodologická literatura 

geopolitická 

literatura 

mezinárodních 

vztahů 

Reischauer, Craig 

(2000): Dějiny 

Japonska. 

 

Labus, D. (2001): 

Japonsko 

 

Gordon, A. 

(2003): A 

Modern History 

of Japan; From 

Tokugawa to 

Present  

Drulák, Druláková. (2007): 

Tvorba a analýza zahraniční 

politiky 

Jackson, R., Sorensen, G. 

(2013): Introduction to 

International Relations; 

Theories and Approaches 

Clarke,M. 

(1989):Understanding 

Foreign Policy 

ÓTuathail, 

Dalby (1998): 

Rethinking 

geopolitice 

 

Ištok, R. (2004): 

Politická geografia 

a geopolitika 

 

Blouet, B. (2001): 

Geopolitics and 

Globalization in 

the Twentieth 

Century 

Tanaka, Liff (2009): 

Japan’s Foreign 

Policy and East 

Asian Regionalism  

Giddens, A. (1990): 

Důsledky modernity 

Cooney, K. (2002): 

Japan´s Foreign 

Policy; A Quest for 

Normalcy 
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2. TEORETICKÝ RÁMEC 

V problematice, kterou se tato práce zabývá, se vyskytuje velké množství odborných 

pojmů, jejichž správné chápání je základním předpokladem pro výzkumnou činnost. Mezi 

nejdůležitější pojmy, o nichž tato práce pojednává, však patří i ty, jejichž význam je 

mnohoznačný nebo přímo sporný. Definování klíčových pojmů je tedy nezbytné. 

2.1 Globalizace  

Přestože proces globalizace není předmětem studia této práce, je nutné charakterizovat 

významné (kontextuální) procesy, v jejichž rámci jsou geopolitické aktivity Japonska 

zkoumány a faktory, které. V nejobecnějším slova smyslu se globalizací rozumí proces 

integrace společenských a ekonomických vazeb na vyšší geografické úrovni a ve vyšší 

intenzitě, než tomu bylo kdykoli dříve v historii (Sýkora 2000). Další možnou interpretací je 

proces zvyšující propojenost, provázanost a vzájemnou závislost různých lokalit světa 

z hlediska ekonomického, kulturního, sociálního, politického a technologického. Soudě dle 

historického vývoje společností, je globalizace nevyhnutelný proces a představuje přirozený 

jev – k propojování různých sfér dochází téměř neustále. Průvodním jevem jsou však 

v moderním globalizovaném světě komplikované struktury řízení a vlastnictví. Tyto složité 

vztahy jsou často vydávány za symbol moderního globalizačního procesu. Zvláštní druh 

globalizace, který je pro tuto práci nejdůležitější, je globalizace ekonomická. Ta je definována 

jako intenzivní zvyšování vzájemné ekonomické závislosti ekonomik (států, regionů, měst a 

firem) v rámci celého světa. Při ekonomické globalizaci dochází k rychlému růstu pohybu 

zboží, služeb a kapitálu (Mohan 2009). Tento proces bývá spojen s odstraňováním 

mezinárodních bariér, jako jsou cla, daně a regulace. Ekonomickou globalizací se tedy obecně 

chápe posunutí výrobně-odběratelských vztahů nad úroveň národních států a následně 

vytvoření jednotného globálního trhu. 
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2.2 Geografické rozměry globalizačního procesu 

Řada autorů (Dicken, Swyngedouw) dokumentuje jak je globalizace a geografie 

propojena. Dicken (2004) tvrdí, že globalizace je inherentně geografická – představuje 

geografický proces. Swyngedouw (1997) tvrdí, že v rámci procesu globalizace dochází 

k propojování globálního s lokálním a přichází s termínem glokalizace
1
. Jako důsledek 

globalizace dochází k prostorové (geografické) proměně procesů výroby, dopravy (surovin a 

zboží), obchodu, resp. proměně pohybu všech výrobních faktorů a jejich vztahů. Právě 

geografický obraz těchto změn představuje důležitý předmět zkoumání, neboť naznačuje či 

dokladuje projev geopolitických zájmů a aktivit hlavních aktérů globalizace. Přestože 

globalizační proces na jedné straně vede k propojování světa, tedy i intenzivnějšímu přejímání 

různých procesů, poznatků a vzorců chování a celkově přispívá k integraci světové 

společnosti, na straně druhé způsobuje řadu negativních důsledků. Za jeden z hlavních se 

považuje prohlubování rozdílů mezi vyspělými a chudými zeměmi (i když to neplatí všude), 

které vedou k masové ekonomické migraci. Některé země a oblasti globalizace zapojuje, 

některé opomíjí.  V rámci vyspělých společností, jejichž velké společnosti (nadnárodní 

korporace včetně těch japonských) z globalizace významně těží, se ozývá silná kritika. Tyto 

firmy často za účelem snížení nákladu přemisťují výrobu i jiné činnosti (tzv. outsourcing) do 

zemí s levnějšími náklady a tím přispívají k růstu nezaměstnanosti v zemích původu. Právě 

tyto makro-geografické dopady globalizace, jež přesahují rozměr národních států, jsou 

hlavním předmětem zkoumání (Giddens 1990). Zároveň představují součást studia 

geopolitických aktivit mocností a jejich největších společností. 

 

                                                           
1
 Japonci jsou často považováni za mistry v umění si přizpůsobit cizí vlivy. Samotný termín 

„glokalizace“ zřejmě  pochází z Japonska z 80. let 20. století a je odvozen z výrazu 

"dochakuka", což znamená přizpůsobení si globálních poznatků místním podmínkám, v tomto 

případě zemědělským. 
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Za nejvýznamnější dopady globalizace se z hlediska geografie považují: 

 Překreslení stávajících vazeb mezi městy a státy podle obchodních vazeb a zájmů 

nadnárodních společností 

 Zintenzivnění vzájemného ekonomického propojení a závislosti vyspělých zemí 

 Reorganizace prostorové dělby práce. 

 Zrychlující se úpadek zemí periferie 

 Pokles významu a moci národních států 

2.3 Geopolitika 

Protože se tato práce zabývá zejména zkoumání geopolitických aktivit Japonska, je z 

tohoto důvodu zásadní si nejprve vyjasnit chápání tohoto sporného termínu a z jakých 

teoretických konceptů práce vychází. Následující subkapitola se věnuje stručné diskusi této 

problematiky.  

Geopolitika pro řadu autorů i praktiků představuje dlouhodobě sporný, rozmanitě 

používaný, interpretovaný a nejasně definovaný pojem (viz např. Tomeš 2000). Avšak právě 

pro tuto významovou mnohoznačnost, geopolitika přitahuje pozornost řady odborníků 

různých vědních oborů, stejně však i laiků a politiků. Asi nejdůkladnější rešeršní analýzu 

fenoménu geopolitika provedli pro období do roku 1945 Klaus Kost a v současnosti zejména 

G. Ó Tuathail. Kost (1988) zdokumentoval 13 různých interpretací a užití geopolitiky: 1. 

politicko-geografická věda; 2. aplikovaná politická geografie; 3. světová politika; 4. politika 

moci; 5. politické prognózování na geografickém základě; 6. vzdělávací obor; 7. studium 

prostorových projevů politiky; 8. ideologie; 9. prostorové projevy státní politiky; 10. nástroj 

pro vymezování hranice potřeb; 11. mezioborová sociální věda; 12. nástroj geografického 

přístupu ke studiu vývoje forem politiky; 13. materialismus v geografii.  
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V tradičním akademickém přístupu je geopolitika popisována jako vědní disciplína, a 

to konkrétně geografie mezinárodní politiky, resp. vztahů. Důraz je kladen na vztahy mezi 

přírodními faktory (poloha, zdroje surovin, tvar a rozloha území) a zahraniční politikou států. 

Pojetí geopolitiky jako vědy zejména vyhovovalo militaristicky a expanzivně laděným 

režimům, díky čemuž byla geopolitika v poválečném období odsouzena jako pseudověda 

sloužící imperialistickým snahám států (Ó Tuathail 1998). Tento přístup rezonuje dodnes, často 

jsou totiž ta geopolitiku vydávána studia geografických vlivů na politické aktivity. Častým 

jevem jsou přístupy, které pojímají geopolitiku jako součást politické geografie, zaměřenou na 

studium mezinárodních vztahů a vývoje světového systému.  

Na tyto přístupy navázal americký diplomat Henry Kissinger, který významně přispěl 

k obnovení světového zájmu o geopolitiku díky své knize Umění diplomacie. V jeho pojetí je 

geopolitika vnímána již moderním způsobem. Kissingerovo pojetí se zakládá na chápání 

geopolitiky coby procesu, skrz něj dochází k nastolení světové rovnováhy (ekvilibria
2
). 

Kissinger geopolitiku také popsal jako umění, schopnost zvládat a řídit proces zajištění 

mírové rovnováhy s využitím kombinace diplomacie a vojenské konfrontace. Kissingerův 

přínos geopolitickému myšlení je patrný v posunu od teorií strategických koncepcí a doktrín k 

politice mezinárodních vztahů a ke konkrétní praktické zahraniční politice a diplomacii – 

Kissinger v praxi i v rámci vytvářených koncepcí ztotožňoval geopolitiku se zahraniční 

politikou (Tomeš 2000). 

 Podle Kofroně není geopolitika klasickou vědní disciplínou, ale spíše způsobem 

uvažování o různých jevech (Kofroň 2012). Tomeš (2000) odmítá vědecký základ tohoto 

pojmu a geopolitiku prezentuje výslovně jako širší (široce podmíněnou) převážně zahraničně 

orientovanou politickou aktivitu, která má za cíl (re)organizaci prostoru na různých úrovních-

od světa, přes makroregiony až po vnitřní uspořádání států.  

                                                           
2
 Tento pojem přesahuje svým významem několik oborů, ve všech ale znamená rovnováhu či 

přesnou vyváženost sil nebo vlivů. 
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Správné pochopení a přístup k používání pojmu geopolitika představuje zásadní 

předpoklad pro pochopení a zkoumání geopolitických aktivit všech států včetně Japonska. Pro 

co nejlepší zvládnutí dané tematiky této práce je tedy nejvhodnější nahlížet na geopolitiku 

jako na souhrn zahraničně-polických a také geoekonomických aktivit s cílem udržování a 

posilování pozic ve světovém systému, a prostřednictvím rozmanitých (obchodních a 

vojensko-politických vazeb) kontrolovat zájmová území. Tento pohled je konkrétně shrnut 

takto: „Geopolitika představuje jak prostředek politické a společenské diferenciace a 

proměny světa, regionů a států, tak zároveň proces, v jehož rámci se sama vyvíjí, a to jako 

specifický fenomén - konglomerát představ, teorií, konceptů, programů i konkrétních aplikací, 

tj. politiky, a nabývá rozmanitých a stále složitějších forem.“  (Tomeš 2000, s. 175).   

2.4 Geopolitika a globalizace 

Geopolitické procesy dostaly s nástupem globalizace, zejména ekonomické, zcela 

nový rozměr. Předně, po rozpadu jasného bipolárního rozdělení světa dvou bloků se počet 

států rozšířil a světový systém se takto propojil a zkomplikoval. Zároveň se s rozvojem 

ekonomické globalizace změnily priority států pro zajištění hospodářského růstu. Nově státy 

začaly vyvíjet větší aktivitu pro kontrolu přírodních zdrojů a snižování nákladů výroby 

v průmyslu (Blouet 2001). 

Další typickou změnou prostředí pro geopolitické aktivity byl vstup nových aktérů do 

tvorby mezinárodního systému, jako jsou např. nadnárodní korporace či nevládní organizace. 

To vše přineslo mimo jiné i pokles významu národních států a tradiční geopolitiky, která měla 

ve státní moci základ. Celkově tak nástup globalizace znamenal pro geopolitiku nutnost 

přehodnocení toho, co je vnímáno jako „globální a lokální“ (Ištok 2003). Díky nové 

propojenosti světa byly státy nyní mnohem více ovlivnitelné děním kdekoli na světě. 
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  Buček (1995) zastává názor, že chápání geopolitiky v globalizovaném světě je tedy 

velice komplexní a diverzifikované a vedlo k rozvětvení tohoto pojmu a různé specializované 

druhy geopolitiky (např. geoekonomika, geodemografie, geostrategie). Baar (1999) dodává, 

že v novém geopolitickém přístupu je znatelný přechod od chápání kontroly nad prostorem 

v kontextu jeho polohy (resp. vojenské kontrole území státem), k důrazu na získávání vlivu 

v dynamických aspektech světového systému, mezi něž patří zejména ekonomika. 

V globalizovaném světě je v důsledku těchto změn základem moci schopnost společenské 

mobilizace v ekonomickém kontextu, takže je prosazován nový, geoekonomický přístup. 

Tento přístup popisuje Robejšek (2003) takto: „V moderní zahraniční politice jsou hybnou 

silou hospodářské zájmy. Hospodářská konkurence je civilizovanou formou územní agrese, 

obchodní politika se stává zahraničně politickým mocenským nástrojem a prosperita země je 

důkazem jeho úspěšného nasazení.“ 

Nejvýznamnější znaky globalizace z hlediska geopolitiky podle UNCTAD (2012) jsou: 

 Vysoká míra ekonomické integrace 

 Zvyšující se nevyváženost světové ekonomiky 

 Zranitelnost ekonomickými krizemi a nerovnoměrné zotavování 

 Světový nárůst PZI je vyšší než HDP a obchodu 

 Vzrůstající zapojení rozvojových zemí do geopolitických aktivit 

 Konkurenceschopnost zemí se odvíjí od ceny pracovní síly 

 Závislost některých zemí na exportním řešení krizí 

 Ceny na finančních trzích mají tendenci vytvářet „bubliny“ 
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2.5 Význam globalizace pro ekonomiku státu 

Proces globalizace představuje přirozenou a nevyhnutelnou součást vývoje tržního 

hospodářství, do jisté míry vlastně vrcholný stupeň jeho vývoje. Hlavními hybateli tohoto 

procesu jsou nadnárodní korporace, díky kterým dochází k oslabování vazeb ekonomických 

procesů na ekonomiku národního státu (Bernášek 2002). Motivací pro rozvoj globalizace je 

snaha využít otevřeného světa k  zefektivnění procesů výroby a odbytu zboží, a tak 

maximalizovat ekonomický růst. Další faktor ovlivňující pozici státu v procesu globalizace je 

rozvoj moderních technologií komunikace a dopravy (kontejnerová doprava, počítačové 

řízení výroby, internet, satelity a GPS apod.). Všechny tyto inovace vyvolávají efekt 

zmenšujícího či smršťujícího se světa. Celkově tyto procesy tak nadále zvyšují mobilitu 

ekonomických faktorů a aktivit a oslabují jejich tradiční teritoriální vazby. Nejdůležitější 

významný faktor globalizace je novodobá fáze liberalizace ekonomiky světa. Podstata 

liberalizace spočívá v odstraňování překážek v mezinárodním obchodování (cla, embarga, 

regulace, restrikce investic).  

Tento vývoj je pak využíván nadnárodními korporacemi, které posunují světové 

ekonomické aktivity na nadnárodní úroveň. Tento proces určuje zásadní vztah mezi národním 

státem a ekonomickou globalizací (Bernášek 2002). V případě Japonska a jeho poválečné 

historie bylo prosazování globalizačních tendencí složitější a probíhalo postupně, to vše díky 

kombinaci japonských specifik, zejména tradičních izolacionistických tendencí, které např. 

vůči asijským zemím přetrvaly až do 80. let (Cihelková, Neumann 2002). Globalizační 

tendence se projevovaly hlavně nárůstem zahraničního obchodu, zejména exportu (viz příloha 

č. 4). V 90. letech se v Japonsku začal vytvářet specifický nadnárodní (avšak spíše regionální) 

systém dělby práce se státy východní a jihovýchodní Asie. 
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 Jeho součástí byly tyto specifické rysy: import surovin a využívání levné pracovní 

síly, naopak export výrobků, investic a v některých případech také politická podpora. 

V Japonsku se tedy globalizační proces rozvinul do jisté formy nadnárodní regionální 

spolupráce, jelikož mu v tomto případě chyběly některé další typické aspekty, jako např. 

snaha o hegemonní postavení a kontrolu zájmových oblastí (USA, Rusko), nebo silná snaha o 

integrační mírový proces jako v případě západní Evropy (Cihelková, Neumann 2002). 

2.6 Teoretické přístupy k tvorbě zahraniční politiky 

Pro správné pochopení procesu tvorby (formulování, změn) zahraniční politiky, je 

nutné uvést a vymezit, v jakém prostředí (kontextu) a pod jakými vlivy tyto koncepce 

vznikají. Na tento proces má vliv celá řada faktorů (poloha, historické dědictví, vztah 

k sousedům, orientace politických stran a jejich vlád a další). Tyto faktory se však pohybují 

v rámci množiny hodnot a zásad vlastní danému státu (Allison 1969). Následující přístupy 

představují základní rámce chápání takových vlivů na proces tvorby zahraniční politiky. 

2.6.1 Racionální přístup 

Tento přístup je založen na teorii o racionální volbě a předpokládá, že stát je hlavním 

subjektem mezinárodních vztahů. Stát je podle tohoto přístupu vnímán jako osamocený, 

jednolitý subjekt schopný racionálního rozhodování založeného na možnosti volby, prioritách 

zájmů a maximalizaci jejich efektivity v rámci tohoto rozhodování (Allison 1969). Součástí 

tohoto procesu je vytyčování a řazení cílů, zvažování možností, předpokládaných následků a 

maximalizace zisku. Tento proces tedy poskytuje možnost tvorby modelových situací pro 

rozhodování. Základním předpokladem racionálního přístupu je, že vlády jednají 

konzistentně, racionálně a v tomto směru usilují o realizaci pečlivě naplánovaných a dobře 

definovaných cílů zahraniční politiky. V tomto směru je racionální přístup nejvíce realistický 

v popisování analytického procesu tvorby zahraniční politiky vlád.  
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Kritika racionálního přístupu spočívá v malém počtu proměnných (faktorů) 

ovlivňujících rozhodovací proces (Clarke 1989). K těmto zanedbávaným proměnným patří: 

politická a nepolitická rozhodnutí, byrokracie, reziduální vliv předchozích politických proudů 

a nepředvídatelné události. U individuálních účastníků také pomíjí jejich osobní emoční vklad 

do rozhodovacího procesu (Clarke 1989). 

2.6.2 Byrokratický přístup 

Tento přístup zamítá pojetí státu jako jednolitého či homogenního subjektu. Naopak 

předpokládá, že stát je tvořen množinou různých zájmových skupin usilujících o posilování 

svého postavení, a to jak ve smyslu ekonomickém, tak politicko-mocenském. Podle 

byrokratického přístupu je hlavní motivací účastníků rozhodovacího procesu vzájemné 

soupeření o vliv a prosazení individuálních zájmů. Pojetí a tvorba zahraniční politiky, stejně 

jako celé vlády, je tak vnímáno jako hra s nulovým součtem, ve které partikulární vítězství 

jedné strany je vyváženo ztrátou vlivu nebo prostředků ostatních stran. V tomto přístupu je 

rozhodování a aktivity v zahraniční politice vytvářeno v prostředí soupeřících stran, které 

používají aktivity v rámci zahraniční politiky jako způsob, kterým mohou posilovat svůj vliv 

(Jackson, Sorensen 2010). 

2.6.3 Model organizačních procesů 

Tento přístup je založen na existenci množství vládních organizací sdružených ve 

shlucích, které sledují své zájmy a operují v rámci standardních operačních metod, ale každá 

strana se v použití svých každodenních metod liší.  (Jackson, Sorensen 2010). 
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2.6.4 Ostatní přístupy 

Mimo hlavní proud přístupů k tvorbě zahraniční politiky existuje také množství dalších, 

které ale nenabývají takového významu a jsou uplatňovány spíše v nestandardních situacích, 

nebo jako součást širšího kontextu v rámci rozhodovacího procesu. Mezi tyto přístupy patří: 

 mezioborový rozhodovací přístup 

 samo podpůrný model – jeden vůdce rozhoduje podle vlastních osobních zájmů 

 model politického procesu – hlavní rozhodovací orgán je ovlivněn množstvím dalších 

nevládních organizací nebo médii 

 víceúrovňový přístup – studia a analýzy aspektů rozhodovacího procesu jsou svěřeny 

akademickým odborníkům, kteří posuzují využití hlavních teorií ve svých oborech 

 sociálně-konstruktivistický přístup – akademičtí odborníci se zaměřují na význam 

idejí, dialogu a identity pro analytickou část rozhodovacího procesu (Clarke 1989; 

Jackson, Sorensen 2010) 

Ve skutečnosti se samozřejmě objevují u každého státu a jeho zahraniční politiky 

charakteristické znaky více přístupů, které se mění v souvislosti s vnějším i vnitřním 

politickým vývojem. I japonská zahraniční politika byla a je vystavena vlivům, procesům a 

faktorům globálního i regionálního významu. Následkem toho se neustále mění v souvislosti 

se změnami toho globálního a makroregionálního rámce.  

2.7 Tradiční cíle japonského geopolitického snažení 

Podle tradičních deterministických koncepcí staré geopolitiky je Japonsko kvůli své 

nevýhodné geografické predispozici (omezená plocha hornatých ostrovů a zejména 

nedostatečné zdroje půdy i dalších surovin při velmi vysoké hustotě zalidnění) přirozeně 

puzeno k teritoriální expanzi, resp. expanzi, která zabezpečí jeho životaschopný rozvoj. 
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 Tyto zdánlivě staré a překonané, resp. odmítnuté přístupy se však v dílech řady autorů 

stále objevují často v duchu proslulého Spykmanova tvrzení
3
, že geografické podmínky jsou 

neměnné a na budou stále ovlivňovat chování států.  

V duchu těchto premis byla japonská geopolitika (zejména v minulosti) formulována 

následovně: 

 Zajistit a udržet ústřední moc a jednotu na domovských ostrovech 

 Získat suverenitu nad okrajovými moři a ostrovy 

 Zajistit nezávislost a bezpečnost kontrolou strategických přístupů k domovským 

ostrovům, konkrétně od Koreje, Taiwanu a také ze Sachalinu a Kurilských ostrovů 

 Zabezpečit zdroje potřebných surovin, zboží a pracovní síly vojenskou (v minulosti) a 

ekonomickou (merkantilistickou) expanzivní politikou zaměřenou na Sibiř, Dálný 

východ, Mandžusko, Čínu a jihovýchodní Asii (Stratfor 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Nicholas Spykman považoval ve svém díle Geografie míru (1944) geografické podmínky 

dokonce za základní faktor tvorby zahraniční politiky, a to proto, že jsou neměnné v čase. 

V Jeho pojetí se nemění geografické podmínky, pouze jejich význam pro zahraniční politiku.  
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3. ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JAPONSKOU GEOPOLITIKU 

Každá země disponuje vlastním - unikátním souborem vlastností a faktorů, které určují 

(možnosti) jejího zahraniční působení. Geopolitiku či zahraniční politiku státu tedy můžeme 

definovat či hodnotit na základě zkoumání aktivit, reakcí na světové události a vývoje 

ideologických koncepcí, které vytvářejí teoretické přístupy k tvorbě zahraniční politiky. 

Proměny těchto unikátních vlastností v čase představují klíčový obraz pro studium 

geopolitiky mocnosti. V této kapitole budou popsány základní skutečnosti a faktory, které 

určují směřování a vývoj japonské zahraniční politiky, resp. geopolitiky. Tyto skutečnosti 

vymezují rámec, ve kterém se japonská zahraniční politika či geopolitika pohybuje.   

3.1 Proměny světového geopolitického systému a pozice velmocí 

K oživení geopolitických aktivit dochází zejména při nejvýznamnějších změnách, 

které představují období tzv. geopolitického přechodu. Tím posledním byl konec bipolárního 

systému studené války. Ten byl zejména ve své počáteční a finální fázi spojen s masivním 

zbrojením a soupeřením dvou hlavních velmocenských bloků a představoval hlavní faktor 

určující roli různých zemí v jeho rámci. Během studené války byly státy světa rozděleny více 

či méně na dvě skupiny, které spolu soupeřily a které se neustále předháněly ve zbrojení, 

průmyslové výkonnosti či vesmírných objevech. Jednotlivé (méně významné) státy měly tedy 

velice málo možností, jak prosazovat vlastní národní zájmy. Mimo dva velmocenské bloky 

vyvíjelo spíše nevýznamnou aktivitu Jugoslávií a později zejména Indií organizované Hnutí 

nezúčastněných zemí. V rámci každého z bloků měly státy tu nevýhodu, že jejich zahraniční 

politika a národní zájmy se musely více či méně podřizovat společnému zájmu, resp. zájmům 

a cílům hegemona bloku, proti čemuž některé země z obou stran občas protestovaly
4
. 

V případě Japonska se dá uvést trvalé úsilí o skutečné navrácení ostrova Okinawa a zrušení 

zdejších amerických základen, které trvá dodnes. 

                                                           
4
 Konkrétně se jedná např. o vystoupení Francie z vojenských struktur NATO v roce 1966 

nebo odtržení Jugoslávie od Východního bloku. 
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Rozpad bipolárního světa znamenal pro většinu zemí nové možnosti při prosazování 

svých zájmů, na druhé straně také jistou ztrátu tradičního zázemí a opory v ostatních 

partnerech bývalých vojensko-politických bloků. Nové rozložení sil také podle většinového 

názoru přineslo vítězství liberální demokracie a znamenalo, že ve světě výrazně pokleslo 

riziko konfliktu.  

Na tuto situaci nebyly všechny státy stejně připraveny. Ze studené války vyšly vítězně 

USA, které se staly jedinou světovou supervelmocí, která je však pomalu na ústupu. Ztrátou 

jasného nepřítele v podobě SSSR se zkomplikovala pozice USA jako vojensky dominantní 

síly. Vydržování tak obrovského vojenského potenciálu, surovinová nesoběstačnost, drahé a 

nákladné války s nejistým výsledkem, rostoucí zadlužení a v poslední době také rostoucí 

etnické napětí způsobují jistý ústup USA z pozice nezpochybnitelného hegemona. USA se 

v poslední době musí velmi často ohlížet na názory a zájmy ostatních zemí, dokonce i 

spojenců. Přes to všechno zůstávají USA světovým lídrem na poli vojenském, 

technologickém a lidskoprávním a jsou státem, který je nejvíce schopen ovlivňovat 

směřování ostatního světa. 

Rozpad SSSR způsobil v nástupnických státech velký chaos. Jeho pokračovatelským 

státem se stala Ruská federace, která je však mocensky mnohem slabší než bývalý SSSR a 

postrádá možnosti své postavení supervelmoci obnovit. Část nástupnických států a zemí 

bývalého sovětského bloku se přeorientovala do struktur Západu a k Rusku se staví 

přinejmenším rezervovaně. Vývoj v ostatních částech bývalého SSSR, zejména v Rusku, byl 

po konci studené války velmi negativní a spojený s obrovským nárůstem korupce, 

organizovaného zločinu a etnických konfliktů. Tyto události vedly k velkým škodám na 

ekonomice těchto zemí, které vyvrcholily finanční krizí na konci 90. let.  
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Po nástupu Vladimira Putina k moci se podařilo ekonomickou situaci stabilizovat, 

avšak ekonomika Ruska stále závisí na vývozu několika málo surovin, na kterých jsou naopak 

závislé některé okolní státy, čehož Rusko využívá. Geopoliticky se tak Rusko snaží změnit 

současný nevyhovující stav a obnovovat své velmocenské postavení, zaměřující se zejména 

na kontrolu tzv. „blízkého zahraničí“
5
. 

Nově vzniklý světový systém se ukázal jako dobré prostředí pro Čínu, která se 

vzpamatovala z hrozivých zkušeností Velkého skoku a Kulturní revoluce, přičemž si 

zachovala komunistický režim a zároveň začala prosperovat jako ekonomická mocnost. 

Moderní Čína je zvláštním hybridem mezi tvrdým kapitalismem a komunistickou diktaturou, 

který si zachoval výhody obou systémů. Čína těží ze svého obrovského lidského kapitálu, 

který však nepožívá plných lidských práv v západním smyslu. Tato obrovská masa lidí se 

vyznačuje nízkou cenou své pracovní síly. Díky tomu se Čína stala atraktivní pro množství 

zahraničních korporací, které zde levně vyrábějí své produkty a je jim umožněno šetřit 

nedodržováním zaměstnaneckých práv a ochrany životního prostředí. Čína je také na rozdíl 

od Ruska nebo USA etnicky relativně homogenní, nemusí se tedy v jádru svého území 

vypořádávat s etnickými nepokoji, které se převážně odehrávají jen na řídce obydleném 

západě země. Celkově je Čína považována za velmi vážného konkurenta jak USA, tak 

Ruskem i mnoha ostatními zeměmi včetně Japonska, se kterým má tradičně špatné vztahy. 

Rychlý ekonomický rozvoj Číny však přinesl i stinné stránky v podobě tvrdých poměrů 

v Tibetu a Ujgursku, velmi poškozeného životního prostředí a také velké demografické škody 

způsobené drastickými reformami. 

 

                                                           
5
 Termín blízké zahraničí označuje bývalé země SSSR, které se Rusko stále aktivně snaží 

ovlivňovat. Tento termín se tedy na Japonsko nevztahuje, ač leží také relativně blízko ruského 

území. 
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Japonsko samotné prošlo po druhé světové válce přelomovým vývojem. Zásadními 

změnami byly naprostá demilitarizace a ústavní zákaz ozbrojeného zasahování mimo obrany 

vlastního území. Císař byl přinucen vzdát se svého božského titulu a země se politicky 

přeorientovala na spojenectví s USA. Americká okupační správa se vyznačovala velmi 

vstřícným přístupem, což zajistilo japonské spojenectví v americkém snažení o zadržování 

komunismu. Ekonomicky prodělalo Japonsko společně s Německem zázračnou obrodu 

hospodářství, která v 60. a 70. letech znamenala rychlý rozvoj obou zemí. Japonsko se 

přeorientovalo na vývoz kvalitních strojírenských výrobků a optiky a stalo se opět 

ekonomickou velmocí, postupně i konkurentem samotným USA.  

Japonsko v 2. polovině 20. století pochopilo, že k prosazování svých strategických cílů 

již nelze použít tradiční silovou geopolitiku, jelikož postrádá, stejně jako Německo, dostatek 

zdrojů na dlouhou opotřebovávací válku. Rekvalifikací na geoekonomiku, tedy prosazování 

svých zájmů ryze ekonomicky, se Japonsko stalo hráčem mnohem schopnějším. 

V jistém aspektu se však Japonsko od Německa liší. Zatímco Německo dokázalo 

postupně své vztahy s okolními zeměmi normalizovat, v Japonsku je rozchod s minulostí 

mnohem komplikovanější. Historicky špatné vztahy dodnes ovlivňují vztahy Japonska k jeho 

nejbližším sousedům, tj. Číně, Rusku a Jižní a Severní Koreji
6
. K těmto zemím má samo 

obyvatelstvo Japonska dodnes spíše negativní vztah, což platí i obráceným směrem a je to 

původem mnoha diplomatických roztržek. Japonsko vidí ve vzestupu Číny a Ruska ohrožení, 

takže používá množství politických a ekonomických taktik k překonání a podkopání rozvoje 

těchto zemí a provázání jejich ekonomických zájmů do závislosti s japonskými.  

 

 

                                                           
6
  Právě tyto země, nebo jejich podstatné části, byly součástí japonské koloniální říše a území 

okupovaných za 2. světové války (viz obr. 1). Ačkoli japonské válečné zločiny postihly 

mnoho jiných zemí, zdroj dnešních protijaponských nálad můžeme určit na území, které 

Japonsko okupovalo už před vypuknutím 2. světové války.  
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Obr. 1: Rozsah japonské koloniální říše včetně území okupovaných za 2. světové války 

 

Zdroj: Japanfocus.org 2014 

3.2 Proměny politické situace v Japonsku v poválečném období 

Po skončení 2. světové války byla společenská a politická situace v Japonsku nejvíce 

ovlivněna okupačními silami USA, které se na jistou dobu staly i vnitřní politickou silou. 

Americká správa však neplnila pouze funkci restriktivní a pořádkovou, ale aktivně se snažila 

vytvořit v Japonsku nový společensko-politický systém, který by usměrňoval japonské 

politické směřování a zajistil, že Japonsko se už nestane znovu nepřítelem. Mezi tyto činnosti 

patří např. to, že císař Hirohito byl ponechán v úřadě, ale byl nucen zříci se svého božského 

titulu. Američané také pomáhali zavádět do japonské společnosti dosud neznámou ideu 

pacifismu a snažili se bránit novému nástupu nacionalistických a militaristických myšlenek 

(Oros 2008).  
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První poválečné demokratické volby v Japonsku proběhly v roce 1947 a vyhrála je 

Japonská socialistická strana (JSP). Tato strana měla v programu kromě rezolutního zřeknutí 

se militarismu, odzbrojení a vyhlášení neutrality také řadu vyloženě levicových reforem, např. 

kolektivizaci. Její levicový program tedy posouval Japonsko politicky blíže k Sovětskému 

svazu. Americká okupační správa však svým působením bránila diplomatickým pokusům o 

sblížení Japonska a SSSR, takže se Japonsko stalo důležitým opěrným bodem USA v regionu 

východní Asie (Jansen 2000). Ještě tvrději byly americkou správou potlačovány 

nacionalistické a militaristické kruhy, které měly v plánu obnovu velmocenského postavení 

Japonska a jeho pokud možno autonomní postavení v mezinárodním systému (Pyle 2007).  

Politika pacifismu a omezení role armády byla přijímána japonskou společností nejen 

pod tlakem ze shora, tj. od USA, ale také z vlastního přesvědčení. Každodenní bezvýsledné 

utrpení milionů Japonců se stalo důvodem pro zásadní obrat ve smýšlení o válce a všem 

spojeném s armádou a zbrojením. Atomové bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki začaly 

být vnímány jako národní trauma, které se nikdy nesmí opakovat. Výsledkem toho byl odklon 

od militarismu naprosté většiny veřejnosti a politické scény, kde byl militarismus chápán jako 

zdroj utrpení a ponížení Japonska (Berger 1998). V této situaci se vynořilo velké množství 

politických směrů, které se snažily v nastalé situaci vytvořit nové pojetí politického postavení 

Japonska ve světě. Tyto směry se v mnohém lišily, ale nevedly k zásadní politické nestabilitě. 

Později se stal dominantním směr reprezentovaný politikem Šigeru Jošidou, který 

v nadcházejících desetiletích určoval směřování země.  
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3.2.1 Pacifistický idealismus 

Levicové kruhy se v poválečném prostředí snažily o co možná nejtvrdší odsouzení 

války a rozchod s militaristickou minulostí země. Jejich ideje pacifismu jsou unikátní tím, že 

vycházejí zejména ze západního uvažování a ideologií marxismu či socialismu
7
 (Bukh 2009).  

Tyto myšlenkové proudy se projevují snahou se co nejvíce vymezit vůči expanzivní 

historii a snahou o ohleduplnější přístup v mezinárodním působení Japonska (Oros 2008, 

Bukh 2009).  Zastánci těchto myšlenek samozřejmě nebyli jednotní. Jejich radikálnější 

proudy, zastupované komunistickou stranou (JCP), byly orientované na spolupráci hlavně se 

SSSR. Vlivnější proudy existovaly ve spojení s JSP, která v poválečných dějinách Japonska 

představuje jednu z hlavních politických stran v zemi. Jsou charakterizovatelné jako reformní 

představy o novém fungování Japonska ve světovém systému coby obchodním národě. 

Společné rysy se nachází v odvržení militaristické minulosti a rovném přístupu k ostatním 

zemím se snahou nezatěžovat vzájemné vztahy historickými událostmi. Liší se pojetí 

mezinárodní aktivity Japonska v mírovém procesu. Tradicionalističtěji založení členové 

těchto proudů prosazovali roli Japonska coby neutrálního státu švýcarského typu, který se 

zdrží vměšování do většiny mezinárodních záležitostí jako jistou formu vyrovnání se 

s minulostí. Zastánci aktivnějšího přístupu prosazovali koncepci Japonska coby státu, který se 

bude aktivně zasazovat ve světovém mírovém procesu, humanitární pomoci, ale také reformě 

uspořádání mezinárodního systému. Zároveň zde existovala silná snaha o odčinění válečných 

zločinů císařské armády ve 2. světové válce, tudíž tyto pacifistické proudy byly oproti jiným 

významněji politicky orientovány na regiony východní a jihovýchodní Asie. Zároveň je na 

nich výjimečný jejich relativně vstřícný vztah k SSSR (Oros 2008, Stockwin 2003). 

Nejednotnost, nejasné formulace přesných cílů a vznik bipolárního světa zapříčinili, že tyto 

myšlenkové proudy nezískaly nakonec výraznější vliv na formování japonské politiky. 

                                                           
7
 Ač tomu název napovídá, součástí ideologií těchto proudů zpravidla nebyl třídní boj nebo 

socialistická revoluce. 
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3.2.2 Nový militarismus 

Zástupci militaristického smýšlení byli před válkou a během ní ve společnosti 

dominantní, avšak po nastolení míru se situace zásadně obrátila a jejich pozice byla velice 

oslabena. Militarismus byl vnímán jako viník národní tragédie a ti, kteří se k němu nadále 

hlásili, byli téměř vyloučeni z veřejného života.  

Pro výkon veřejných funkcí bylo takové smýšlení nemyslitelné a stalo se častou 

příčinou ztráty zaměstnání a veřejné ostrakizace (Jansen 2000).  Typickým postojem 

neomilitaristů bylo, že považovali válku jako běžnou součást mezinárodních vztahů a podle 

jejich názorů neudělalo Japonsko ve válce nic, co by mělo vést k tomu, že se již nebude 

připravovat na nový konflikt (Yamazaki 2006). Neomilitarismus neměl na formování 

novodobého Japonska výraznější vliv, nicméně nikdy zcela nevymizel a jeho postoje čas od 

času rezonují ve smýšlení lidí nespokojených se současnou politickou situací. 

3.2.3 Střet středových konzervativců 

Nejdůležitější dění na poválečné politické scéně se odehrávalo v rámci 

centristických konzervativních kruhů, jež reprezentovala zejména Liberálně demokratická 

strana (LDP). LDP se po svém vzniku v roce 1955 stala až do 90. let dominantní politickou 

stranou v zemi. Toto dění bývá charakterizováno jako střet zastánců koncepcí
8
 “ Malého“ a 

„Velkého Japonska“ (Christensen 2000). „Malé Japonsko“ znamenalo v pojetí tehdejší doby 

příklon k pacifismu a razantní okleštění vojenského arzenálu. „Velké Japonsko“ bylo 

revizionistickým termínem pro plnoprávné obnovení předválečného postavení Japonska 

v mezinárodním systému. (Samuels 2007). Zastánci „malého Japonska“ sázeli na ekonomický 

vzestup a vývoz, jejich oponenti sázeli zejména na tradiční sílu a kontrolu nad územími a 

zdroji, což byl největší zdroj rozepří mezi zastánci těchto vizí (Samuels 2007, Pyle 2007). 

                                                           
8
 „Malé a Velké Japonsko“ nepředstavují oficální, ani zavedené a přesněji definované 

koncepce, jedná se spíše o pracovní termíny shrnující myšlenkové jejich zástupců, podobně 

jako v případě Velké Albánie. 
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3.2.4 Stabilizace a konsensus 

Nejvýraznější osobností poválečných dějin Japonska se stal liberální premiér Šigeru 

Jošida, který stál v čele vlády téměř nepřetržitě od roku 1946 až do svého definitivního 

odstoupení na konci roku 1954. Za jeho vlády došlo k zásadní stabilizaci země, obnově její 

svrchovanosti a nastartování hospodářského růstu.  

Mezi jeho hlavní úspěchy se počítá ukončení americké okupační správy a vytvoření 

konsensu mezi nejednotnými politickými proudy v otázce omezení role armády a pojetí 

zahraničního směřování Japonska. Jošidův konsensus byl unikátní v tom, že byl vytvořen 

poměrně rychle, když vezmeme v úvahu počet zúčastněných názorových stran. Bylo to proto, 

že účastníci si přes své rozdíly uvědomovali, že je třeba zásadní přeměna a tradiční 

geopolitika není nadále možná (Sýkora 2000).  

Proti snaze o konsensus vystupovali pouze neomilitaristé, jejich hlasy byly však 

umlčeny veřejným míněním a také americkým dohledem. Jošidův konsensus by se dal 

charakterizovat jako přijetí odzbrojení a pacifismu, který byl však chápán ne jako cíl snažení, 

nýbrž jako norma chování. Dále se jednalo o příklon k USA jako novému klíčovému 

partnerovi, razantní odmítnutí komunismu a zapojení se do závodů ve zbrojení. Jako nový 

základ zahraniční politiky byla ustanovena ekonomika merkantilistického typu a široké 

zapojení Japonska do světového ekonomického systému. Tato koncepce začala být nazývána 

jako „obchodní národ“. Snaha o roli Japonska ve světě měla být zredukována z velmoci na 

middle power 
9
(Gordon 2003, Yamazaki 2006). 

 

 

 

 

                                                           
9
 Middle power je stát s vlivem dostačující k tomu, aby měl silný (nikoli dominantní) význam 

v regionu. 
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3.2.5 Změny ve vývoji a současný stav 

Merkantilistická koncepce obchodního národa byla po většinu poválečného vývoje 

Japonska velice úspěšná, díky čemuž Japonsko v 60. a 70. letech zažilo obrovský rozvoj. 

Tento stav trval až do konce 80. let, kdy začalo období dlouhé stagnace. Zahraničně- politická 

orientace byla po většinu poválečného vývoje směřována na USA, jelikož expanze 

komunistických režimů v Číně a SSSR bylo v Japonsku vnímáno jako citelné ohrožení.  

Účast na konfliktech a politickém napětí byla však ze strany Japonska velmi omezená 

a měla charakter poskytování základen a logistického zabezpečení vojskům OSN a USA, 

hlavně během konfliktů v Koreji a Vietnamu. Americká přítomnost se však Japonsku i tak 

zdála příliš silná, proto soustavným diplomatickým snažením bylo dosaženo navrácení 

souostroví Rjúkjú pod správu Japonska v roce 1972. Rozpad sovětského bloku a tím pádem 

menší nutnost americké ochrany, ekonomická stagnace a naopak vzestup komunistické Číny 

jsou faktory, které nutí Japonsko k přehodnocení idejí, které byly přijaté v Jošidovské éře. 

Situace v dnešním světě ukazuje, že některá rozhodnutí, zejména o omezení militarismu, byla 

příliš radikální. Bez jejich výrazných liberalizujících reforem bude Japonsko pravděpodobně 

čelit v budoucnu velkým problémům (Cooney 2002, McCargo 2004).  
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4. ZAHRANIČNÍ POLITIKA JAPONSKA 

Japonská zahraniční politika se v období od konce 2. světové války po současnost 

vyvíjela různými směry a s různou intenzitou. Proces tvorby zahraniční politiky se oproti 

minulosti zásadně změnil a také více než kdy dříve začala být zahraniční politika určována 

také vnějšími vlivy. Pro zahraničně-politické aktivity celého poválečného období je 

charakteristické pomalé uvolňování (reformování) dříve přijatých zásadových přístupů, které 

takto postupně reagují na změny v mezinárodní situaci. K těmto aktivitám patří jak proměny 

vztahů vůči globálním spojencům a regionálním rivalům, tak i japonský postoj k 

vlastní armádě, vojenské síle a její roli v mezinárodním systému.   

4.1 Tvorba zahraniční politiky v Japonsku 

Podle ústavy je japonská zahraniční politika vytvářena vládou a podléhá parlamentní 

kontrole. Premiér je povinen podávat v pravidelných intervalech hodnotící zprávy oběma 

komorám parlamentu, podle nichž mohou členové parlamentu vznášet dotazy a připomínky 

vůči premiérovi a odpovědným ministrům (Dolan 1994). Samotný proces tvorby zahraniční 

politiky je v praxi velice komplikovaný a závislý na mnoha dalších faktorech. Tyto faktory se 

dají rozdělit na vnitřní a vnější. 

4.1.1 Vnitřní vlivy 

Vnitřní faktory jsou primárně dány aktivitou a cíli hlavních a relevantních aktérů, tj. 

vlády, velkých firem a politických stran, jež se na formování i realizaci zahraniční politiky 

podílejí. Z vlády se jedná zejména o ministerstva zahraničních věcí, financí, průmyslu a 

obchodu a množství dalších úřadů a výborů. Ministerstvo zahraničních věcí má zde provozní 

funkci starající se o každodenní rozhodování o chodu diplomatických styků (Hook 2005). 

Dalším vlivným aktérem jsou velké japonské firmy. Jedná se jak o japonské nadnárodní 

korporace, tak velké domácí koncerny.  
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Tyto firmy mají prostředky a motivaci ovlivňovat domácí a zahraniční politiky, 

většinou prostřednictvím lobbingu. Podobným způsobem mohou do tohoto procesu vstupovat 

různé nevládní organizace a think-tanky (Hook 2005). Třetím z nejpodstatnějších aktérů jsou 

politické strany. V Japonsku se zejména jedná o středopravou LDP, která od svého vzniku 

v roce 1955 byla u vlády víceméně neustále.  

Takto velká a rozštěpená strana samozřejmě nikdy nebyla organizací, ve které by 

nějaký názorový proud vysloveně převládal a tak v určitých obdobích byla v tvorbě politiky 

do jisté míry závislá na ostatních stranách, ale až do 90. let si udržela dominantní podíl 

v politickém systému. Teprve v průběhu 90. let v období ekonomické stagnace byla poprvé 

poražena levicovou Demokratickou stranou (DPJ). To ji přinutilo přehodnotit přístup 

k zahraniční politice zejména v oblasti východní Asie.  Toto se u voličů LPD, orientované 

tradičně na USA, nesetkalo s velkým nadšením. Po období vlády levice se LPD k moci 

vrátila, ovšem už ne s tak silnou pozicí. Od té doby v případě potřeby tvoří kabinety s další 

středopravicovou stranou Komeito (Hook 2005). 

V rámci stran se občas vyskytují osobnosti, které mají ambice vést samostatnou 

politiku nebo činit zásadní politická rozhodnutí bez podpory svých stran. V období po roce 

2000 je navíc japonská politická scéna charakteristická poměrně častými výměnami premiérů, 

z nichž se delší dobu udrželi jen dva, Džuničiró Koizumi a současný premiér Šinzó Abe. 

Koizumiho vláda je poznamenána množstvím kontroverzních rozhodnutí, které vyvolaly 

silnou odezvu v sousedních zemích.
10

 Premiér Šinzo Abe je charakteristický neobvykle silnou 

pozicí, kterou jeho vláda má. Jeho pozici navíc potvrdily parlamentní volby v polovině 

funkčního období, které ho v roce 2014 legitimizovaly na další období v úřadě. Toto 

prodloužení období využil pro pokračování Koizumiho reforem zahraniční politiky a 

představení nového plánu pro oživení japonské ekonomiky.  

                                                           
10

 Jedná se zejména o návštěvy svatyně Jasukuni v Tokiu, což je místo uctívání významných 

postav japonské vojenské historie, včetně některých válečných zločinců. 
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4.1.2 Vnější vlivy 

Vnějšími vlivy se rozumí vývoj či fungování mezinárodního politického 

(geopolitického) systému, proměny jeho organizace, aktivity velmocí, mocností a zejména 

sousedů. V poválečném období se jedná zejména o nastavení v rámci systému studené války a 

bipolárního světa, následně pak nejistota po jeho rozpadu. V posledních desetiletích je 

Japonsko nuceno zaujmout svou roli také v tzv. Válce proti terorismu. V ekonomické sféře 

hrají nejdůležitější roli novodobé trendy obklopující trend globalizace. Celkově se tedy vnější 

vlivy dají chronologicky rozdělit do období během studené války a období po jejím skončení, 

což bude předmětem následujících subkapitol.  

4.2 Vývoj japonské zahraniční politiky v průběhu studené války 

Základním kamenem celého poválečného směřování japonské zahraniční politiky je 

nová ústava přijatá v roce 1946. Součástí této ústavy je článek 9, ve kterém se Japonsko zříká 

práva vést válku a provozovat armádu (Constitution of Japan 1946). Tato rozhodnutí 

dlouhodobě určují směřování japonské zahraniční politiky a zároveň jí stanovují jasné limity. 

Díky přítomnosti Američanů se logicky Japonsko začlenilo během začínající studené války do 

okruhu Západu a v zahraniční politice se řídilo podle Jošidova konsensu. Ten se vyznačuje 

jasnou orientací na USA, kterým Japonsko sloužilo jako opěrný bod v regionu a mohlo se 

tudíž spolehnout na americkou vojenskou a politickou ochranu (Potter 2008). 

Dále patřilo mezi japonské záměry se v mezinárodní politice spíše pacifisticky držet 

stranou, dostat se z izolace a usilovat o nové mezinárodní uznání své nezávislosti, což se 

podařilo v 50. letech přijetím do OSN. V roce 1951 byla okupace Japonska ukončena 

smlouvou s USA, která stanovovala USA garantem japonské bezpečnosti v případě napadení 

(Dolan 1994). Stejně tak smlouva ustanovovala právo USA zřídit na japonském území své 

základny a povinnost Japonska zřídit nepočetná vlastní vojska, pojmenovaná Síly sebeobrany 

(SDF). Díky redukci vojenské moci a armádního stavu byl v poválečných dějinách největší 

důraz na zahraniční politiku skrz ekonomickou sílu země. (Potter 2008). 
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Japonsko s podobně zničeným Německem prodělalo obrovskou hospodářskou obnovu, 

které se někdy říká hospodářský zázrak. Japonská hodnota HDP se během dvou desetiletí 

zpětinásobila a díky tomuto faktu se Japonsko zařadilo opět mezi ekonomické mocnosti. Jako 

silný stát s obnoveným národním sebevědomím začalo Japonsko hrát cca od poloviny 60. let 

na mezinárodní scéně aktivnější roli, pouze s tím rozdílem, že místo armády byly hlavním 

prostředkem japonského snažení finanční investice a obchodní příležitosti. V 70. letech také 

dochází k jistému odklonu od těsného spojenectví s USA. Japonsko snížilo surovinovou 

závislost na americkém exportu, začalo navazovat diplomatickou spolupráci i se zeměmi 

mimo okruh Západu a jeho spojenců a snažilo se získat výraznější politickou moc, kterou by 

bylo možné ovlivňovat dění v regionu. Vrchol japonského snažení o ekonomický a politický 

vzestup přišel na konci 70. let, kdy bylo Japonsko přijato jako jediný nezápadní stát do 

organizace G7/8 (Tanaka 2009). 

Nejvýraznější změna v tomto období přišla v roce 1978, kdy vznikla tzv. Fukudova 

doktrína, pojmenovaná po tehdejším premiérovi Takao Fukudovi. Tento směr nastoloval nový 

přístup k zahraniční politice Japonska, která už nadále neměla kopírovat tu americkou, místo 

toho kladla důraz na antimilitarismus, dobré vztahy se státy východní a jihovýchodní Asie. 

Součástí tohoto směru měla být japonská hospodářská dominance v regionu (Reischauer 

2000). Celá snaha japonské zahraniční politiky studenoválečného období se dá 

charakterizovat jako pevné spojenectví s USA, opora proti expanzi komunismu a normalizace 

vzájemných vztahů se zeměmi v regionu. 

4.3 Moderní zahraniční politika 

Ve světě i v Japonsku došlo na začátku 90. let k zásadním změnám, které znamenaly 

pro Japonsko nutnost naprosté změny v přístupu k zahraniční politice a mezinárodním 

vztahům. Toto období se dá charakterizovat jako nutnost změny přístupu z pasivního 

(reakčního) v proaktivní (Potter 2008).  
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V zásadě měl rozpad bipolárního světa ambivalentní následky. Na jedné straně ve 

světě poklesla hrozba války, nutnost vydržovat nákladné obranné prostředky a otevřely se 

nové trhy. Na druhé straně přestalo Japonsko být pro USA tak důležitým partnerem jako 

v minulosti, což přineslo obavy, že USA již nebudou Japonsko podporovat s takovou 

intenzitou jako doposud. Prvním znamením, že nastala potřeba japonskou zahraniční politiku 

reformovat, se stala válka v Perském zálivu v roce 1991.  

Přestože Japonci poskytli finanční podporu této operaci, odmítli se v souladu s ústavou 

připojit k mezinárodní koalici, za což byli kritizováni ze „šekové diplomacie“. V tomto 

období vyšla na povrch nutnost změny přístupu Japonska k zahraniční politice a jeho roli 

v mezinárodním systému (Labus 2009). Velmi rychle se Japonsko ocitlo pod mnohem větším 

tlakem žádajícím aktivnější a zodpovědnější zapojení do mezinárodních vztahů. Tento 

požadavek, zejména díky vypuknutí války proti terorismu, trvá neustále. Japonsko 

deklarovalo coby svůj oficiální cíl zahraniční politiky po roce 2000 „udržení bezpečnosti a 

míru“. V návaznosti na tento cíl také bylo přijato rozhodnutí o změně přístupu 

k mezinárodním mírovým operacím, do kterých je nutno se zapojovat měrou, která by 

odpovídala tak významné zemi. Výsledkem bylo několik přelomových změn ústavy o roli a 

funkci armády, stejně tak vůbec první nasazení japonských vojáků mimo území Japonska od 

2. světové války (Labus 2009). Celkově se však japonská novodobá zahraniční politika dá 

charakterizovat jako spíše smírná, nenápadná a vyhýbající se konfliktům s důrazem na šíření 

demokracie a lidských práv ve světě. Prioritami pro Japonsko jsou úzké vazby zejména na 

USA, bezpečnost a mezinárodní prestiž. Takový druh nízkorizikové politiky je znám jako 

„tichá diplomacie“
11

 (Hook 2004). 

 

                                                           
11

 Typickým projevem „tiché diplomacie“ je role zprostředkovatele při snaze o řešení 

mezinárodních sporů. Zprostředkovatel obvykle požívá důvěry zúčastněných stran a 

poskytuje zázemí pro uskutečnění jednání. 
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4.3.1 Vztahy s USA 

Spojenectví a partnerství s USA je pro Japonsko nejvýznamnějším zahraničním 

vztahem. Obě země si uvědomují, že toto partnerství má výjimečnou a dlouhotrvající stabilitu, 

tudíž se snaží ho příliš nenarušovat vzájemnými spory. Základní rozepří v mezinárodní 

politice ve vztazích Japonska s USA je funkce a využití japonských ozbrojených sil. Přáním 

USA je totiž jejich větší nasazení při zahraničních kampaních. Tento fakt je vcelku paradoxní 

právě proto, že USA po skončení 2. světové války prosazovaly japonskou demilitarizaci. 

Japonská politická reprezentace a veřejnost je v tom to ohledu rezervovanější, ale obecně se 

snaží i přes ústavní omezení vyhovět americkým požadavkům na aktivnější zapojení (La 

Feber 1998). Uvolnění ústavních restrikcí na zahraniční působení přišlo téměř ihned po 

rozpadu SSSR v roce 1992, kdy bylo schváleno nasazení japonských jednotek v rámci misí 

OSN. Následovala účast v zahraničních humanitárních misích v Mosambiku, Golanských 

výšinách, Východním Timoru a Nepálu. (Labus 2009). Nový rozměr japonská spolupráce 

s USA dostala po událostech 11. září 2001. Tehdejší premiér Džuničiró Koizumi se vyslovil 

pro nutnost revize dosavadních zákonů a posléze došlo k rychlému povolení vysílání 

japonských sil do zahraničí i mimo mise OSN. Toto rozhodnutí umožnilo jejich nebojovou 

účast v Afghánistánu a posléze v Iráku. Díky teroristickým útokům v USA i silné propagační 

kampani se podařilo velkou část veřejnosti přesvědčit o nutnosti aktivnějšího zapojení do 

války proti terorismu. Japonská účast na těchto konfliktech byla vysloveně nebojového 

charakteru a po několika letech byla ukončena. Nicméně úzká vojenská spolupráce ze strany 

Japonska je trend, který od té doby nabývá na síle (Isozaki 2005). Nejnovější vývoj 

v souvislosti se situací na Blízkém východě bude mít za pravděpodobně za následek ještě 

intenzivnější a přímé zapojení Japonska do boje proti terorismu. Po zajetí a popravě dvou 

japonských občanů teroristickou organizací Islámský stát, došlo i v Japonsku k masivním 

protestům a volání po tvrdém odvetném postupu. 
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 Jiný druh problému vyvolává nepřetržitá přítomnost téměř 50 000 amerických vojáků 

na základnách USA, zejména na ostrově Okinawa. Tento ostrov zůstal pod americkou 

správou i po navrácení nezávislosti Japonsku v roce 1951 a měl tento statut mít podle 

původního plánu natrvalo. Japonská veřejnost se však se ztrátou Okinawy a okolního 

souostroví Rjúkjú nikdy nesmířila a díky dlouhodobému diplomatickému úsilí byly ostrovy 

v roce 1972 Japonsku vráceny, ovšem za cenu zachování funkčnosti amerických základen. 

Soužití amerických vojáků a místních obyvatel není bezkonfliktní a přílišná náklonnost 

japonské vlády vůči USA, stejně jako excesy amerických vojáků, vyvolávají v oblasti napětí. 

Téma přítomnosti amerických vojáků v zemi je proto v Japonsku jedním z důležitých 

politických témat (Rozhlas.cz [online] 2010). 

4.3.2 Vztahy s Ruskem 

Japonsko-ruské vztahy byly konfliktního charakteru už od jejich prvotního 

vzájemného kontaktu v 18. století. V r. 1875 vyměnilo Rusko s Japonskem Kurilské ostrovy 

za Sachalin. Vzájemné soupeření vyvrcholilo pro Japonsko vítěznou válkou v roce 1905. Na 

sklonku války v Pacifiku provedla spojená sovětsko-mongolská vojska útok na zbývající 

japonské síly v Číně (Mandžusku), a v důsledku kapitulace Japonska vedla územní zisky 

SSSR v oblasti Sachalinu a Kurilských ostrovů. Právě Kurilské ostrovy jsou dodnes sporným 

bodem vzájemných vztahů a hlavním důvodem pro fakt, že dodnes nebyla mezi oběma 

zeměmi uzavřena mírová smlouva. Obě strany vedou spor o několik větších ostrovů u 

severního okraje Hokkaida (viz obr. 2) a mají s nimi rozdílné hospodářské i vojenské zájmy. 

Základním problémem je, že žádná ze stran neuznává jakékoli právní nároky oponenta na 

dané území, což blokuje diplomatický postup. Významný problém představuje také 

převažující názor japonské veřejnosti na Rusko, které je vnímáno jako zaostalá a barbarská 

země, před jejímiž expanzivními snahami je nutno být neustále na pozoru (Sýkora 2000). 
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Obr. 2: Sporné území Kurilských ostrovů 

 

Zdroj: NATO council of Canada 2008 

Rusko však nepředstavuje pro Japonsko pouze hrozbu, ale také rozvojový potenciál – 

je významným zdrojem surovin, jichž má Japonsko tradičně nedostatek. Získávání surovin 

z Ruska však nebylo kvůli vlivu Číny v minulosti snadné. Změna nastala až po roce 2000, kdy 

se Rusko po sérii teroristických útoků na svém území zařadilo společně s Japonskem do války 

proti terorismu. Dalším faktorem je obava Ruska ze silného rozvoje a postavení čínské 

ekonomiky, který přinutil Rusko zaměřit se i na jiné země v regionu. Významným 

diplomatickým průlomem mezi Japonskem a Ruskem se tak stalo uzavření dohody o Akčním 

plánu, podle kterého se rozšířila vzájemná hospodářská, energetická a bezpečnostní 

spolupráce.  (MOFA 2015). 
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4.3.3 Vztahy se zeměmi východní Asie 

Východní Asie je pro Japonsko regionem sousedským a význam vzájemných vztahů 

se zdejšími státy nabývá střídavě intenzivnější a klidnější povahy. Japonský standardní přístup 

k okolním zemím se dá charakterizovat jako snaha o tichou diplomacii se zájmem o 

stabilizaci vzájemných vztahů a navazování ekonomické a bezpečnostní spolupráce. Vztahy 

mezi Japonskem a státy regionu jsou však zatíženy historickou zkušeností, kterou tragicky 

poškodily japonské válečné zločiny. Období studené války znamenalo pro Japonsko spíše 

období izolace od okolních zemí, s výjimkou Jižní Koreje, která s Japonskem sdílela americké 

spojenectví proti komunistické expanzi. Ostatní země, zejména Čína, se zmítaly zpočátku 

v obrovských problémech a konfliktech, po jejichž odeznění však přežívaly spíše 

v mezinárodní izolaci. Jisté uvolnění přinesla až Fukudova doktrína z roku 1978. Po skončení 

studené války se Japonsko v regionu angažuje v budování regionální spolupráce a navazování 

multilaterálních ekonomických vazeb a nabízení finanční pomoci (Tanaka 2009).  

Japonské úsilí o prosazování svých zájmů se neomezuje pouze na ekonomickou 

stránku. Jelikož se Japonsko, stejně jako jiné blízké země, cítí ohroženo agresivním režimem 

v KLDR, patří do jeho snah také bezpečnostní rozměr. Společně s Jižní Koreou a koordinací 

USA slouží jako základna pro vojenské, technologické a špionážní zabezpečení proti 

případným snahám KLDR o vojenskou agresi (Hook 2005). Zároveň se však pravidelně 

z tohoto důvodu Japonsko účastní snah o jaderné odzbrojování, včetně šestistranných jednání 

o dlouhodobém řešení problematiky severokorejského jaderného programu. Problematika 

odčiňování japonských zločinů oproti zemím regionu je dlouhodobé politické téma nejen 

v Japonsku, ale i v dotyčných zemích. Japonsko v minulosti poskytlo množství omluv, uznání 

okupačního charakteru války, přijetí odpovědnosti za utrpení místních obyvatel, jakožto 

poskytlo také množství finanční kompenzace.  
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Současná japonská veřejnost i politická reprezentace je toho názoru, že odčinění 

válečných zločinů bylo dostatečné a jakékoli další stížnosti okolních zemí jsou 

neopodstatněné a slouží spíše jako záminka pro prosazení vlastních zájmů (Pew Research 

Center 2014). Tento přístup však naráží na odpor obyvatel okolních zemí, kteří mají často na 

japonskou okupaci osobní vzpomínky a jsou toho názoru, že japonské odčinění nebylo 

dostatečné. Tyto pocity nabývají reálných rozměrů v časech kontroverzních japonských činů. 

Největší protesty vyvolaly např. návštěvy premiéra Koizumiho ve svatyni Jasukuni či úprava 

japonských učebnic historie, údajně zlehčující závažnost japonských válečných zločinů. 

Nespokojenosti s těmito činy často vyústí v celonárodní protesty, v jejichž světle je těžké 

usilovat o seriózní diplomacii. Ke zdroji napětí v regionu přispívají i teritoriální spory o 

některé neobydlené ostrůvky Senkaku/Diaoyu a Takešima/Tokdo, které Japonsko vede 

s Čínou a Jižní Koreou (Sýkora 2000). Rozmístění sporných území je zobrazeno na 

následujícím obr. 3. 

Obr. 3: Zobrazení teritoriálních sporů Japonska 

 

Zdroj: Beijing Review 2012 
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4.3.4 Vztahy s ostatními zeměmi 

Konec studené války a tím pádem ochabnutí silných vazeb na Západ přinesl Japonsku 

zvýšenou nutnost navazování nových dlouhodobých přátelských vztahů. Tato potřeba 

samozřejmě existovala i dříve, ale teprve po rozpadu bipolárního světa se naskytly nové 

příležitosti spolupráce se zeměmi pro japonské zájmy dosud nepříliš významnými. Jedná se 

např. o země bývalého východního bloku a rychle se rozvíjející země v Asii či Africe (Sýkora 

2000). Japonská forma spolupráce s těmito zeměmi by se dala charakterizovat jako nabízení 

rozvojové pomoci a investic výměnou za surovinové zdroje. Základním prostředníkem pro 

tuto činnost je organizace Oficiální rozvojové pomoci (ODA), která patří mezi nejdůležitější 

japonské diplomatické nástroje. Objemem své zahraniční pomoci může Japonsko vyvažovat 

redukovanou přítomnost vojenské síly a zařadit se tak mezi světové velmoci (Tanaka 2009). 

Během studené války byla drtivá většina rozvojové pomoci distribuována do zemí východní 

Asie, kde byla chápána jako forma válečné reparace, popř. také šla do zemí s vazbou na USA. 

Po skončení studené války bylo rozdělení rozvojové pomoci diverzifikováno a Japonsko se 

postupem času stalo největším exportérem rozvojové pomoci na světě s ročním úhrnem cca 

15 mld. USD ročně proudících do více než stovky světových zemí. Tento objem rozdělených 

prostředků se začal v posledních letech snižovat, nicméně je v Japonsku považován za hlavní 

prostředek pro budování vztahů v zemích patřících mimo hlavní japonské zájmy (Potter 

2008). 

4.4 Členství v mezinárodních organizacích 

Členství v mezinárodních organizacích a díky tomu rozšířené možnosti spolupráce s 

ostatními zeměmi, znamená pro Japonsko velmi významnou příležitost. Prostřednictvím 

členství v organizacích se zvyšuje počet možností podílet se na řešení mezinárodních 

problémů a tím pádem zvyšovat význam a prestiž země. Japonsko je členem velkého počtu 

mezinárodních institucí a organizací různého typu, není však členem žádné mezinárodní 

organizace vojenského charakteru, ačkoli má status pozorovatele v OBSE.  
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Aktivní účast v mezinárodních institucích a na mezinárodních fórech je velmi důležitá 

pro novodobou japonskou zahraniční politiku. Důležité je zejména jeho členství v 

Mezinárodním měnovém fondu, bankách pro regionální rozvoj a Světové obchodní 

organizaci. Významnou roli hraje členství Japonska ve skupině G7/8, které získalo v roce 

1978 a zajišťuje mu pozici jednoho ze sedmi nejvyspělejších států světa (Businessinfo.cz  

[online] 2014). V roce 1996 získalo Japonsko, jakožto jediný asijský stát, pozorovatelský 

status v ministerském výboru Rady Evropy. Podobnou činnost Japonsko zastává také 

v regionální organizaci ASEAN coby součást platformy ASEAN +3 (Čína, Japonsko, 

Korejská republika). Nejdůležitější je ovšem jeho členství v OSN a přidružených 

organizacích. Japonsko bylo do OSN přijato v roce 1956 a postupně se stalo druhým 

nejvýznamnějším přispěvatelem do fondu OSN 278 (prvním jsou Spojené státy). Japonsko se 

také v rámci spolupráce s OSN stalo signatářem všech hlavních mezinárodních smluv, dohod 

a protokolů majících za cíl posílení mírového uspořádání, mezinárodní spolupráce, světové 

hospodářské stability a demilitarizace (Hook 2008). Konkrétní seznam organizací, v nichž 

Japonsko působí, je uveden v příloze č. 1. 

Tab. 2: Nejvýznamnější japonské zastoupení u zahraničních organizací 

Organizace Typ zastoupení Umístění 

ASEAN Zastupitelský úřad pozorovatele Jakarta, Indonésie 

OSN Stálá mise Japonska u OSN New York, USA 

ICAO Delegace pro mezinárodní záležitosti Montreal, Kanada 

IO Stálá mise u mezinárodních organizací Vídeň, Rakousko 

EU Mise Japonska u Evropské Unie Brusel, Belgie 

UNESCO Stálé zastoupení Japonska v organizaci Paříž, Francie 

OECD Stálé zastoupení Japonska v organizaci Paříž, Francie 

IO Stálá mise u mezinárodních organizací Ženeva, Švýcarsko 

CD Delegace pro mezinárodní odzbrojení Ženeva, Švýcarsko 

Zdroj: MOFA 2014 
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5.  GEOPOLITICKÉ AKTIVITY JAPONSKA  

Geopolitická činnost (resp. zahraniční politika) představuje velké množství 

společenských jevů, které zahrnují roli mnoha subjektů na úrovních nadnárodní, státní i 

soukromé. Podle těchto determinant Drulák a Druláková (2007) uvádějí základní kritéria 

typologie státu, a to polohu, vojenskou sílu, ekonomickou vyspělost, politický systém národní 

identitu a rozlohu. Podrobení států tomuto typologickému zařazení umožňuje lépe studovat 

normativní chování jednotlivých zemí. Díky výsledkům takových charakteristik je nadále 

možné geopolitické snažení analyzovat, vyhodnocovat a zejména zobrazovat (viz obr. 4). Pro 

tyto účely byly použity dobře zdokumentované aktivity, jaké představují zahraniční návštěvy, 

účast na zahraničních misích OSN včetně změn v přístupu k účasti na takovýchto aktivitách 

v současném období. 

5.1 Zahraniční cesty japonských představitelů 

Zahraniční cesty, jejich význam (často jsou spojeny s uzavřením průlomových dohod) 

a zejména jejich teritoriální a věcné zaměření a intenzita představují významný projev a 

doklad zahraniční politiky či geopolitiky každé země.  Existuje mnoho motivací pro vysílání 

delegací do zahraničí: 1) politické motivy jako zájem na společné integraci, reakci na světové 

události, řešení vzájemných politických rozporů, 2) ekonomické motivy jako navazování 

nových obchodních styků významných domácích podniků, celní politika a podpora 

vzájemného cestovního ruchu, 3) formální motivy bez dominantního cíle jako např. účast na 

summitech a konferencích, 4) poznávací cesty, mající za úkol prozkoumat řešení konkrétní 

problematiky v jiném státě. Velmi často bývá v jedné zahraniční delegaci obsaženo více 

motivů než jeden, kdy se účastníci delegace rekrutují nejen ze státníků, ale i ze zástupců 

podnikatelských svazů nebo vzdělávacích institutů a v zahraničí poté průběžně pořádají 

schůzky se svými protějšky z oboru. 
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 I v případě Japonska oficiální státní návštěvy a pracovní cesty japonských politiků 

představují základní možnost hodnocení zahraniční politiky a výsledně i vývoje a proměny 

geopolitiky. V následující kapitole budou hodnoceny cesty vrcholných japonských politiků do 

zahraničí. Konkrétně jsou zahrnuty zahraniční cesty japonského premiéra a členů vlády v 

období od roku 2004 do roku 2013. Uvedené desetileté období bylo zvoleno pro 

reprezentativní zhodnocení nejnovějšího vývoje japonského geopolitického snažení od 

prvotního nasazení japonských vojáků mimo mise OSN v roce 2004 premiérem Koizumim.  

Jelikož jsou data shromážděna z několika oficiálních pramenů, není analýza zaměřena pouze 

kvantitativně na zobrazení absolutních počtů a destinací zahraničních cest, ale větší měrou se 

zaměřuje na kvalitativní výzkum a zhodnocení těchto aktivit. Celkový počet zahraničních cest 

členů japonské vlády za zmiňované desetileté období dosáhl relativně vysokého počtu 219, do 

čehož se kromě oficiálních státních návštěv samozřejmě počítají i účasti na mezinárodních 

summitech a konferencích. (Diplomatic Bluebook 2004-2013). Přesná čísla jsou dostupná 

v tab. 3. 

Největší intenzity ve sledovaném období nabývaly japonské zahraniční cesty v období 

2007-2009, poté došlo k jistému útlumu. Po nástupu premiéra Abeho v roce 2012 se stává 

japonská diplomacie v tomto směru opět aktivnější. Největší počet cest členů japonských vlád 

směřoval do zemí jihovýchodní Asie, celkový počet cest překročil 30 (cca 18 %). Většinu 

z těchto návštěv představovala účast na summitech a jednáních v rámci společenství ASEAN, 

zejména v období po návratu premiéra Abeho v roce 2012. Zajímavé je, že před Abeho 

nástupem japonští politici navštěvovali země ASEANu spíše jednotlivě, zatímco za jeho 

administrativy se stále častěji pořádají návštěvy všech zemí této organizace najednou 

(Diplomatic Bluebook 2014). To ukazuje na pokračující trend zvyšující se úrovně 

ekonomické spolupráce mezi Japonskem a zeměmi jihovýchodní Asie, což je typické pro 

politiku premiéra Abeho.  
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Obvyklým předmětem jednání na vzájemných summitech je hospodářská spolupráce a 

koordinování společné obchodní politiky. Země ASEANu mají zájem o japonské investice do 

infrastruktury a know-how, což by jim umožnilo diverzifikovat zaměření jejich hospodářství a 

překonat velké sociální rozdíly. Japonsko má zájem tradičně na získávání surovin a také 

jednoduchých potravinářských výrobků. Jelikož bývají domácí zemědělské produkty díky 

složité situaci japonského zemědělství nepřiměřeně drahé, Japonsko se snaží o jistý 

zemědělský outsourcing. Celkově je tato nová aktivita známkou nově vznikajícího 

regionálního multilaterálního systému, který je v japonském přístupu největším průlom od 

Fukudovy doktríny (Hwee 2006).  

 Z jednotlivých zemí vykazují nejvyšší podíl návštěv japonských politiků USA (cca 

20), což značí zájem Japonska na udržování vztahů s USA jako svým hlavním světovým 

spojencem. O intenzitě vzájemného spojenectví svědčí fakt, že po celé sledované období 

navštívil japonský premiér USA téměř každý rok. Množství japonských návštěv v USA se 

každoročně mírně snižuje, což je možné připsat snižující se intenzitě vzájemného obchodu 

oproti zemím východní a jihovýchodní Asie. Přesto však zůstává USA jednoznačně 

nejdůležitějším cílem cest japonských představitelů. To znamená, že politicky zůstávají USA 

pro Japonsko nadále důvěryhodnou a pozitivně vnímanou zemí. To samé se o okolních 

zemích regionu nedá říci (La Feber 1998). O blízkých vazbách na USA svědčí i fakt, že 

někteří japonští politici navštěvují v USA neformálně i místa svého osobního zájmu, což je 

v japonské diplomacii poměrně rarita. Tématem vzájemných jednání bývají významné otázky 

vzájemné spolupráce ve sférách obchodu, ekonomiky, energetiky, finančnictví, vědy, 

vzdělávání, ale také záležitosti obrany a mezinárodního mírotvorného procesu. Toto 

naznačuje, že Japonsko i přes konec studené války nepřestalo být klíčovou oporou 

amerických bezpečnostních zájmů (Diplomatic Bluebook 2014). 
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Tab. 3: Seznam zahraničních cest japonských politiků podle zemí (2004-2013) 

cílová země počet návštěv 

USA 24 

Čína 13 

Indie 14 

ASEAN
12

 32 

Jižní Korea 7 

Německo 18 

Francie 15 

Austrálie 8 

Rusko 8 

Brazílie 6 

Spojené království 9 

Nový Zéland 4 

Itálie 12 

Španělsko 7 

Kanada 5 

ostatní 36 

Zdroje: MOFA 2014, Diplomatic Bluebook 2014 

Další často navštěvované země představují Indie a Čína s přibližně stejným celkovým 

počtem japonských zahraničních návštěv, který se pohybuje mezi 10 a 15. Liší se však 

v jejich časovém rozložení. Japonské návštěvy Indie jsou rozloženy celkem rovnoměrně po 

celé sledované období, avšak návštěvy Číny mají charakter střídavých období zvýšené a 

snížené aktivity. Tyto výkyvy relativně dobře dokumentují období diplomatických roztržek. 

Japonsko a Indie nemá výrazný objem zahraničního obchodu, což chtějí obě země výrazně 

změnit. Tyto země sdílejí společný bezpečnostní zájem a rezervovaný vztah k Číně, jejíž vliv 

v regionu podle některých zahraničních ohlasů chystají omezit (Harner 2014).  

                                                           
12

 V diplomatických zdrojích jsou návštěvy zemí sdružení ASEAN velmi často uváděny 

společně jako jedna návštěva. Ve skutečnosti je rozložení návštěv zemí tohoto uskupení 

relativně rovnoměrné s mírnou převahou Thajska a Indonésie. 
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Je možné říci, že zatímco s Indií se jedná o vzájemné návštěvy a dlouhodobé 

plánování nových spojenců, do Číny jezdí japonští politici chránit obchodní zájmy svých 

občanů a udržovat vzájemné vztahy na korektní, avšak nikoli přátelské úrovni.
13

 

Další významnou skupinou zemí, která je častým cílem zahraničních cest japonských politiků, 

jsou země G7: Spojené království, Německo, Francie, Itálie a Kanada. Jejich charakter je 

velmi podobný vzájemným návštěvám s USA, pouze s menším důrazem na bezpečnostní 

politiku. Nejdůležitějšími tématy dvoustranných/vícestranných summitů jsou hospodářská 

spolupráce a vzájemná kooperace mezinárodních politických kroků. Dále se jedná o společné 

projekty týkající se rozvoje vědy a vzdělávání, energetiky, strojírenství a dopravy. Důležitou 

součástí těchto jednání bývají opatření o ochraně životního prostředí, která se však s účastí 

USA prosazují složitěji 
14

(Diplomatic Bluebook 2014). 

Mimo okruh výše zmiňovaných zemí také japonští politici podnikli významné 

množství cest do velké rozmanité skupiny zemí, mezi které patří Izrael a Palestinská 

samospráva, Írán, Brazílie, Pákistán, Afghánistán a také některé země Afriky. Tyto zahraniční 

cesty se dají charakterizovat buď jako součást japonského mezinárodního mírového působení 

nebo mezinárodní rozvojové pomoci. V uvedených zemích Japonsko požívá velmi vlivného 

postavení díky své dlouhodobé pacifistické politice. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Je pravděpodobné, že rezervované chování japonských a čínských politiků je z velké části 

součástí diplomatického vystupování pro domácí veřejnost, podobně jako v případě zástupců 

Izraele a OOP. 
14

 Jedná se např. o tzv. Kjótský protokol o snížení emisí skleníkových plynů. Odmítavý postoj 

USA k tomuto dokumentu byl důvodem jeho dlouhodobé neefektivity.   
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Obr. 4: Četnost zahraničních cest japonských politiků v letech 2004-2013 

 
 

Zdroj: MOFA 2014, Diplomatic Bluebook 2014 
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5.2 Působení Japonska v mírových misích OSN 

Otázka zapojení Japonska do mírových misí OSN (PKO) je poměrně závažné politické 

téma v domácí i zahraniční politice. Střetává se tu japonské poválečné přesvědčení o 

neangažovanosti armády mimo své území s tlakem spojenců, zejména USA, na větší převzetí 

odpovědnosti v otázce udržování míru. Díky tomuto tlaku se Japonsko v několika posledních 

desetiletích zúčastnilo PKO po celém světě, ovšem podoba zahraničního angažmá zatím 

nikdy neměla vysloveně bojový charakter. Za posledních 20 let však Japonsko vyslalo celkem 

9300 členů svých ozbrojených sil k účasti na PKO v Kambodži, Mosambiku, Golanských 

výšinách, Východním Timoru a Haiti. Vůbec největší vojenskou akci představuje mírová mise 

v Jižním Súdánu, které se zúčastnilo více než 400 japonských vojáků. Kromě vojáků se misí 

účastní také řada civilních pracovníků, kteří mají na starosti zejména logistiku, materiálně 

technické zabezpečení a zejména aktivity spojené s obnovou postižených oblastí a rozvojovou 

pomocí. To zahrnuje i rozsáhlou monitorovací činnost při realizaci často prvních 

svobodnějších (demokratických) voleb. Zároveň je Japonsko největším zřizovatelem škol a 

výukových kurzů, které aktivně vzdělávají místní odborníky ve zvládání humanitárních krizí. 

Nejčastěji je vzdělávání zaměřeno na zdravotnictví, distribuci humanitární pomoci, organizaci 

a fungování pořádkových složek a rozvojové projekty. Všechny tyto aktivity jsou součástí 

japonské snahy o zvýšení mezinárodní reputace jako státu, který se aktivně podílí na mírovém 

procesu ve světě. Přes tento objem činnosti je stále japonská fyzická účast na humanitární 

pomoci relativně nízká a Japonsko se chová relativně zdrženlivě (Stengel 2008). Hlavní 

japonskou formu pomoci představuje tradičně finanční rozvojová pomoc – Japonsko se 

významně podílí (11 %) na celkovém rozpočtu světové rozvojové pomoci. To činí Japonsko 

druhým nejvýznamnějším přispěvatelem na světě po USA (MOFA 2014). 
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5.3 Snaha o stálé členství v RB OSN  

Získání stálého členství v Radě bezpečnosti (RB) OSN je hlavní dlouhodobý cíl 

japonské diplomacie, jež sleduje silnější postavení země v mezinárodním systému. Jako 

hlavní argument pro své členství Japonsko předkládá, že v jeho pojetí není členství v RB 

výsada použitelná k prosazování vlastních zájmů, ale způsob jak nadále přispět 

mezinárodnímu mírotvornému procesu. Newman (2002) tvrdí, že tato dlouhodobá snaha je 

záležitostí vlastní hrdosti, kterou Japonci berou jako oprávněnou díky jejich úsilí posilovat 

aktivity vedoucí k mírovému procesu ve světě. Pro podporu tohoto tvrzení Japonsko 

poukazuje na velký objem poskytnuté rozvojové pomoci v rámci ODA, stejně jako na účast 

na humanitárních a pozorovatelských misích PKO. Japonsko se dlouhodobě prezentuje jako 

stát, jehož posláním je mírotvorný proces. Jako příklad úspěchu svých snažení předkládá např. 

svůj podíl na mírové dohodě o Kambodži a přijetí rezoluce S/RES/1718 o KLDR. Dalším 

argumentem je údajně nespravedlivý systém výběru členů v RB, kdy z 15 členů RB jsou 

pouze 3 z Asie, což považuje Japonsko jako neplnohodnotnou reprezentaci tohoto kontinentu 

(Diplomatic Bluebook 2014). Japonské případné členství by znamenalo posílení pozice 

západních struktur v OSN, vzhledem k jasně prozápadnímu dosavadnímu postoji. Japonsko 

obvykle ve sporných bodech mezinárodního práva hlasuje jednotně se Západem, viz např. 

uznání nezávislosti Kosova a připojení Krymského poloostrova k Ruské federaci. 

5.4 Účast Japonska na vícestranných dohodách a smlouvách 

Japonsko ratifikovalo a podepsalo účast na všech hlavních mezinárodních smlouvách, 

které se týkají mírotvorného procesu, odzbrojení (zejména co se ZHN týče), omezení emisí 

skleníkových plynů a ochrany životního prostředí. Naopak se dlouhodobě staví proti 

restrikcím v oblasti rybolovu. Zobrazení zemí, s nimiž Japonsko podepsalo hospodářsky 

orientované smlouvy o volném obchodu, je k vidění na obr. 5. Nejužší formu spolupráce ve 

formě dohod o volném obchodu (FTA) a partnerství má Japonsko se zeměmi organizace 

ASEAN, dále s Indií, Mexikem, Chile a se Švýcarskem.  
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Nejnověji (2014) byla tato dohoda podepsána i s Austrálií. Druhý typ dohod, který je 

pro Japonsko zásadní v mezinárodním obchodu, jsou smlouvy o ekonomickém partnerství 

(EPA). Tyto smlouvy má v současnosti Japonsko platné se všemi zeměmi EU, Kanadou, 

USA, Čínou, Jižní Koreou, Saúdskou Arábií, SAE, Novým Zélandem a Kolumbií. Jednání o 

ustanovení tohoto vztahu se připravují s Tureckem. Je tedy zřejmé, že pro Japonsko jsou 

důležitější blízké země pacifického regionu, se kterými se snaží navázat co nejužší styky 

(MOFA 2015). Naopak je zde patrná neaktivita v případě Ruska, které s Japonskem jako 

jediná světová velmoc podobnou smlouvu uzavřenou nemá. Podobný je i případ Číny, se 

kterou byla tato smlouva uzavřena poměrně pozdě (2009). Tato politika je nepřímým 

důkazem jisté neochoty Japonska získat s Čínou vzájemně rovnocenné ekonomické vztahy. 

Obr. 5: Schéma uzavřených mezinárodních smluv 

 

Zdroj: MOFA 2015 

5.5 Změny geopolitiky Japonska  

V posledním období (zejména po 11. září 2001) dochází v rámci geopolitiky země 

k některým významným změnám, a to ve více ohledech. Jedná se zejména o nový vzestup 

napětí v regionu, intenzivnější politickou snahu řešit hospodářskou stagnaci a pronikání 

ekonomických aktivit do nových oblastí světa. Největší průlom však znamená změna v 

přístupu země k ozbrojeným složkám a jejich použití.  
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Po porážce v 2. světové válce se Japonsko zřeklo práva na vedení války kromě obrany 

svého území. Článek 9 první poválečné ústavy zřizování armády a ozbrojený boj mimo své 

území výslovně zakazoval. Japonsko bylo chápáno jako země, která se trvale zříká čehokoli 

spojeného s armádou. Takto radikální přístup byl však v době nastupující studené války 

neudržitelný, a tak součástí smlouvy o nezávislosti byla pro Japonsko povinnost zřídit své 

nepočetné Sebeobranné síly (SDF). Ty se postupně rozvinuly do podoby jedné z nejlepších 

armád na světě, avšak nadále nesměly působit mimo japonské území a byly podrobeny 

důkladné civilní kontrole. S postupem času však válečné trauma v japonské veřejnosti ztratilo 

na aktuálnosti a po konci studené války začalo Japonsko s procesem postupné remilitarizace, 

kterou vysvětlovalo jako touhu po návratu mezi "normální země". Japonsko také změnilo 

tradiční přístup, kdy bylo možné armádu nasadit pouze při obraně země, a tak se japonská 

armáda začala postupně účastnit i misí OSN a v roce 2004 dokonce premiér Koizumi poslal 

nebojové složky do války v Iráku. Koizumi sice už předtím způsobil svými návštěvami v 

kontroverzní svatyni Jasukuni několik diplomatických roztržek mezi Japonskem, Jižní Koreou 

a Čínou. Po Abeho nástupu v roce 2006 se sice napětí na nějakou dobu uklidnilo, jeho 

nacionalisticky laděná rétorika však brzy vyvolala nové protesty doma i v zahraničí. Abe 

inicioval politickou a veřejnou diskusi o tom, nakolik je do budoucna u tak významné země 

jako Japonsko udržování faktické armády bez možnosti jejího využití ve světě (Visingr 2014).  

Na základě této diskuse vznikly nové přelomové zákony, jež uvolňují restrikce o 

působení armády v zahraničí. Výsledkem toho bylo zřízení první zahraniční základny 

Japonska v Džibutsku, která zahájila činnost v roce 2011. Přestože je v řadě zahraničních i 

domácích kruhů tato snaha často vnímána jako latentní či plíživá snaha o novodobou 

vojenskou expanzi, je Japonsko v situaci, kdy v podstatě nemá na vybranou.  
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Zejména je motivováno strachem z mocenského vzestupu Číny, která je dodnes 

vnímána japonskou veřejností jako tradiční nepřítel a dlouhodobě stojí v opozici vůči 

japonské zahraniční politice. Dalšími motivy jsou také pravidelně se zvyšující napětí ve 

vztazích s KLDR a vzestup islámského extremismu, jehož přímou obětí se stávají také 

japonští občané (ČTK [online] 2015). Japonsko je tedy z pohledu svého a svých spojenců již 

zemí, která nemá žádné expanzivní snahy a jednoduše reaguje na měnící se podmínky ve 

světě, kdy pouze obrana svého území již nestačí k zajištění národní bezpečnosti. Abeho 

administrativa (po jeho návratu v roce 2012) v tomto duchu prezentovala vůbec 

nejvýznamnější změnu v pojetí armády z poválečné historie. Na sklonku roku 2014 byl článek 

9 japonské ústavy zásadně přepracován a nyní již povoluje bojové nasazení SDF v zahraničí v 

případě kolektivní obrany spojenců a ohrožení jejich bezpečnosti. Premiér Abe se vícekrát 

vyjádřil, že tato změna nemá sloužit k možnému zapojení Japonska do "cizích válek", ale 

připustil možnost vojenské pomoci zemi s významnými vazbami na Japonsko (BBC 2014). 

Tato změna vyvolala v okolních státech vzhledem k japonské válečné historii obavy či 

pobouření
15

, ale v mnohem menší míře, než se očekávalo (NY Times 2014). Japonsko se sice 

nedokázalo zbavit pověsti krutých agresorů tak dobře jako Německo, nicméně je ve světě 

vnímáno jako stát, jehož případné zahraničně politické ambice nepředstavují aktuální a 

nezvládnutelné ohrožení. Zmíněné obavy se přesunuly k mohutnému vzestupu Číny s jejím 

silným zbrojením a agresivními aktivitami v okolních mořích.  

Z tohoto hlediska lze hodnotit nové japonské reformy jako úspěch v regionálním 

geopolitickém snažení (Visingr 2014). Relativně mírné protesty proti této reformě se dají 

podle komentátorů Wall Street Journal (2014) částečně vysvětlit proto, že vznikla 

v souvislosti s mezinárodní reakcí na všeobecné ohrožení, před kterým není ani Japonsko 

v bezpečí. 

                                                           
15

 Rivalové Japonska v regionu se tradičně odvolávají na stálou hrozbu revize japonského 

imperialismu. 
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6. EKONOMICKÝ VÝVOJ 

Při zkoumání proměn geopolitiky je nutno zahrnout rozbor ekonomického vývoje. 

Japonsko je typický případ země, která se aktivně snaží své geopolitické cíle naplňovat 

dlouhodobě, a to i v případě významných změn možností a podmínek. V případě řady zemí, a 

Japonsko s Německem k nim jednoznačně patří, tradiční expanzivní vojenskou geopolitiku 

nahradila mírová geoekonomika, tj. prosazování zájmů prostřednictvím ekonomické síly 

(zejména exportu, investic a rozvojové pomoci).  

6.1 Poválečný rozvoj 

Japonský ekonomický vývoj po konci 2. světové války se dá charakterizovat jako 

období, které již nebylo limitováno masivním zbrojením a prudkého hospodářského růstu, 

modernizace ekonomiky a zlepšování životní úrovně obyvatel. V 60. letech se Japonsko stalo 

novou ekonomickou mocností a významným exportérem vysoce kvalitních výrobků, zejména 

strojírenských. Díky tomuto vývoji se podařilo nashromáždit velký objem úspor na svých 

devizových účtech a během 80. let se Japonsko stalo jedním z hlavních světových věřitelů. 

Japonsko mělo v tomto období poměrně specifickou, ale dlouhodobě neudržitelnou pozici 

mezi světovými ekonomikami. Jeho pozice se vyznačovala relativně malým národním trhem, 

tradičním nedostatkem surovin a koncentrací domácího průmyslu na několik úzkých 

strojírenských odvětví. Světovou zvláštností byla na úroveň ekonomické velmoci poměrně 

nízká kupní síla obyvatelstva. To si vyžádalo řadu reforem, které přesunuly těžiště 

hospodářského růstu na domácí poptávku, což se ukázalo přes růst veřejných výdajů jako 

úspěšná strategie až do konce 80. let (Cihelková, Kunešová 2006). 
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6.2 Krize 90. let 

Konec studené války přinesl vedle vybírání tzv. mírové dividendy
16

 nové ekonomické 

možnosti pro celý svět, ale tato změna byla spojena s množstvím problémů. Poněkud 

překvapivě, pro exportně otevřené Japonsko toto období znamenalo konec dlouhého 

poválečného rozvoje a přineslo do té doby neznámé problémy. V kontextu geopolitických 

změn již merkantilistické pojetí ekonomiky nebylo účinným receptem rozvoje (Melloan 

2012). V 90. letech došlo k rapidnímu růstu cen aktiv, které vystoupaly zejména ve sféře 

nemovitostí až na šestinásobek oproti hodnotám ze 70. let a podniky začaly mít potíže se 

splácením svých závazků. Japonská centrální banka (BoJ) na to reagovala zvýšením 

diskontních sazeb, což sice trend růstu cen aktiv zpomalilo, ale zároveň toto proinflační 

opatření způsobilo recesi v celé ekonomice a došlo k poklesu objemu výroby, investic a zisku. 

Tato událost (viz obr. 6) je mezinárodně známá jako „prasknutí bubliny“ (Wood 2006). 

Japonská recese měla tyto specifické rysy: 

 nízký růst cenové hladiny v období 1991-93 

 výrazně nižší míra nezaměstnanosti v porovnání s jinými rozvinutými 

ekonomikami, v období 1991-93 se pohybovala lehce nad 2 % 

 zvýšení hodnoty exportu, při snížení hodnoty importu 

Dopady tohoto vývoje na průmyslovou produkci a HDP se projevily sice až ve třetím 

roce krize (1993), avšak měly trvalejší charakter. Zejména šlo o zásadní změnu do té doby 

stabilně rostoucího HDP – došlo k ní poprvé v poválečném období. V reakci na toto snížila 

BoJ několikrát diskontní sazby, ale pouze intervence centrální banky recesi zvrátit 

nedokázaly. Proto vláda přijala rozhodnutí o zavedení řady fiskálních stimulů a balíčků na 

podporu ekonomiky v řádech bilionů JPY.  

                                                           
16

 Tento pojem pochází od Margaret Thatcherové a je obecně chápán jako ekonomický 

prospěch umožněný poklesem výdajů na obranu. 
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Tato opatření měla krátkodobý úspěch a v roce 1996 zaznamenala ekonomika 

opětovný růst, ovšem zanedlouho se propadla znovu do recese, protože se k moci dostali 

konzervativci snažící se o razantní daňovou reformu (Cihelková, Kunešová 2006). 

Obr. 6: Proces „prasknutí bubliny“ na vývoji ekonomických indexů
17

 

 

Zdroj: investujeme.cz 2009 

Dopady tohoto vývoje na průmyslovou produkci a HDP se projevily sice až ve třetím roce 

krize (1993), avšak měly trvalejší charakter. Zejména šlo o zásadní změnu do té doby stabilně 

rostoucího HDP – došlo k ní poprvé v poválečném období. V reakci na toto snížila BoJ 

několikrát diskontní sazby, ale pouze intervence centrální banky recesi zvrátit nedokázaly. 

Proto vláda přijala rozhodnutí o zavedení řady fiskálních stimulů a balíčků na podporu 

ekonomiky v řádech bilionů JPY.  

                                                           
17

 Nikkei 225 japonský akciový index, který se počítá na základě pohybu 225 

nejvýznamnějších akcií japonských korporací na tokijské burze (wikiinvest [online] 2014). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akciov%C3%BD_index&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tokijsk%C3%A1_burza
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Tato opatření měla krátkodobý úspěch a v roce 1996 zaznamenala ekonomika opětovný 

růst, ovšem zanedlouho se propadla znovu do recese, protože se k moci dostali konzervativci 

snažící se o razantní daňovou reformu (Cihelková, Kunešová 2006). Ta byla přijata jako jedna 

z nových zákonů přijatých v roce 1997 a uvalila zotavující se japonskou ekonomiku zpět do 

recese, která se rozšířila díky snížení objemu exportu i do okolních zemí.  Vláda se hájila tím, 

že ve spojení se špatnou demografickou situací by výrazný růst zadlužení mohl způsobit 

budoucí platební neschopnost Japonska (Vaverka 2012). Reakcí vlády na tyto problémy bylo 

vyhlášení programu Velký třesk, který byl zahájen v dubnu 1998 a jehož úkolem bylo 

deregulovat finanční sektor. Zároveň vláda schválila uvolnění investic v objemu 16 bilionů 

JPY mimo rozpočet s cílem obnovit roční růst alespoň na úrovni 1,9 % HDP. Součástí této 

politiky byla i rozsáhlá restrukturalizace ekonomiky (významný růst zaměstnanosti v terciéru, 

důraz na informační technologie) i trhu práce, jako důsledek toho, že míra nezaměstnanosti 

dosáhla na konci 90. let na Japonsko rekordní úrovně téměř 5 % (Cihelková, Kunešová 2006). 

To byla pro veřejnost velmi kritická čísla, jelikož typickým znakem Japonska vždy byla plná 

zaměstnanost a většinou celoživotní práce u jednoho zaměstnavatele, který je v Japonsku 

vnímán téměř jako širší rodina. Dalším problémem vzniklým z japonské mentality se stala 

tradiční spořivost obyvatel, která se v tomto období stala paradoxně spíše přítěží, protože 

omezovala možnosti překonání krize posílením domácí spotřeby. Díky recesi, souhrnu 

vládních reforem a nepřipravenosti Japonců přizpůsobit svůj způsob ekonomického chování 

je dnes období 90. let považováno za "ztracenou dekádu". 
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6.3 Japonská ekonomika na počátku 21. století 

Konec 90. let znamenal ve světové ekonomice vystřízlivění z bouřlivého vývoje po 

rozpadu východního bloku a mírnou stabilizaci. V období po roce 2000 se podařil propad 

japonské ekonomiky zastavit, nicméně další vývoj byl ve znamení stagnace.  

BoJ reagovala několika dalšími opatřeními, včetně nadměrné emise peněz, jež měla za 

cíl oživit ekonomiku. Přesto se dařilo negativní trendy jako pokles produkce, investic a další 

růst nezaměstnanosti jen zpomalovat. Současně s fiskální expanzí rostl veřejný dluh, který 

dosáhl v roce 2003 134 % HDP a stal se jedním z nejvyšších na světě. V roce 2003 se 

podařilo japonskou ekonomiku stimulovat a od té doby se jí daří udržovat průměrný 2% roční 

růst HDP, nicméně snaha zvrátit ostatní negativní trendy v ekonomice jako vysoké zadlužení 

se zatím příliš nedaří (Cihelková, Kunešová 2006), veřejný dluh vzrostl dokonce nad 200 % 

HDP. 

6.4 Abenomika 

Jelikož japonská ekonomika stále nedokázala překonat propad, ke kterému došlo v 90. 

letech, staly se strategie ekonomického růstu významným politickým tématem. Snahy o řešení 

nečekaných problémů vyústily v koncepce i následnou realizaci významných - na Japonsko - 

až  revolučních reforem. Tyto reformy jsou spojovány se jménem premiéra Abeho, proto   

Abenomika – neologismus, který označuje novou ekonomickou strategii současného 

japonského premiéra.  Tato strategie pro oživení ekonomiky země byla zveřejněna na konci 

roku 2012 po jeho znovuzvolení do funkce a je založena na třech základních pilířích:  

1. expanzivně orientovaná monetární politika BoJ s cílem dosažení pozitivní inflace;  

2. rozsáhlé investice do infrastruktury a obnovy oblastí zasažených cunami; 

3. strategie obnovy ekonomického růstu se zaměřením na stimulování soukromých investorů.  
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Zásadním prostředkem pro změny v rámci prvního pilíře je reforma fungování BoJ. 

Díky tomu byl premiérem Abem rychle dosazen nový guvernér Haruhiko Kuroda a následně 

BoJ rozjela masivní nákup státních dluhopisů a podobných aktiv. Tyto činnosti mají za cíl 

oslabit japonský jen a v horizontu několika let zdvojnásobit množství peněz v ekonomice. 

Jako další cíl umožněný předchozími změnami si první pilíř také stanovuje dosažení růstu 

HDP na úrovni 2 % ročně a díky dluhopisům zachování současného financování dluhu. Díky 

tomuto kroku je první pilíř kritizován pro oslabování nezávislosti BoJ. V rámci druhého pilíře 

se opět počítá s velkými investicemi nasměrovanými do infrastruktury. Jelikož je stávající 

japonská infrastruktura relativně vyspělá, tyto investice budou zejména směřovat do obnovy 

regionů postižených přírodními katastrofami a také na všeobecný regionální rozvoj a 

odstraňování regionálních nerovností.  

Největší význam je přikládán třetímu pilíři, který by měl být zaměřen na podporu investic, 

zejména domácími společnostmi a také na výzkum, vzdělání a inovace. Součástí pilíře jsou 

také ekonomické zóny pro zahraniční investory a snaha o posun k volnějšímu trhu, od kterého 

si hodně slibují zejména společnosti těžící z laisses-faire prostředí
18

. Abenomika zahrnuje 

v rámci tohoto pilíře ještě několik menších cílů, mezi které patří zvýšení mezinárodní 

spolupráce a prestiže japonských univerzit, snaha o větší zaměstnávání žen a reforma 

zemědělství. Tato reforma si klade za cíl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti japonských 

potravin, jejichž vysoká cena je činí závislými na státních subvencích a dovozních clech 

(Hýbl 2014). Abenomika se ve světě setkává s opatrným optimismem. Odborníci se obecně 

shodují ve víceméně pozitivním krátkodobém dopadu reforem, nicméně se řada z nich obává 

toho, že Abenomika vsadila na příliš mnoho karet a její úspěch tak může být ohrožený řadou 

vnějších vlivů (Patrick 2013, Schlesinger 2015). 

                                                           
18

 Libertariánská politika je typická pro země jako Singapur a Hong Kong, které se vyznačují 

vysokou svobodou podnikání a nízkými daněmi, což umožnilo jejich ekonomický vzestup 

coby finančních center. Japonsko patří v současnosti až na 20. pozici v indexu ekonomické 

svobody (heritage.org 2015).  
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7. ZAPOJENÍ JAPONSKA DO MEZINÁRODNÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ  

Japonsko patří mezi specifické státy, co se do zapojení do mezinárodního obchodu týče. 

Jako výrazně proexportní ekonomika závislá na dovozu surovin vykazuje velmi vysoký obrat. 

Na druhou stranu si Japonsko udržuje poměrně velikou míru nezávislosti na světovém 

hospodářském vývoji, což je vzhledem k míře ekonomické globalizace světově ojedinělé 

chování. Díky tomu není pro zahraniční aktéry snadné vstoupit na japonský trh 

(Bussinesinfo.cz [online] 2014). Tato kapitola se věnuje analýze japonské ekonomické 

interakce se světem. Hlavní zaměření padlo na import a export, přímé zahraniční investice 

(PZI) a činnost největších japonských korporací. Předmětem analýzy je historický vývoj 

objemu těchto položek a prostorové rozložení. 

Obr. 7: Vývoj hodnot exportu a importu Japonska 1985 – 2013 (v miliardách JPY)

 

Zdroj: MOFJ 2014  

7.1.1 Japonský export  

Exportní zaměření Japonska v duchu obchodního národa bylo klíčem k poválečnému 

rozvoji země - jeho produkty mají ve světě reputaci nejvyšší kvality. K dosažení tohoto stavu 

bylo nutné nejprve obrovské úsilí do obnovy a rekvalifikace hospodářství.  
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Velké množství z těchto prostředků pocházelo ze spojeneckých zdrojů, což se 

projevilo v politické orientaci země. Japonsko už od 60. let 20. století platí za jednu z nejvíce 

proexportně zaměřených zemí na světě a podíl exportu na HDP se pohybuje až na výjimky 

dlouhodobě nad 10 %, viz obr. 8. 

Obr. 8: Vývoj procentuálního podílu exportu na HDP Japonska v letech 1960-2012 

 

Zdroj: WTO 2014 
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Období posledních 5-7 let je pro japonský export ve znamení velkých výkyvů. 

Největší propad byl zaznamenán v období let 2008 a 2009 z důvodu světové hospodářské 

krize a v roce 2011 hodnota exportu poprvé v poválečné historii klesla pod hodnotu importu. 

(viz obr. 7). Tento propad sice Japonsko dokázalo poměrně rychle překonat, nicméně nárůst 

netrval dlouho, jelikož byla země postihnuta sérií ničivých přírodních katastrof (cunami a 

následné odstavení jaderných reaktorů ve Fukušimě) a export zaznamenal opět propad řádově 

o desítky miliard USD, který se stále nepodařilo zcela nahradit (Businessinfo.cz [online] 

2014). 

Obr. 9: Výrazné změny teritoriální struktury japon. exportu podle regionů 1995-2012    

 

 Zdroj: AEC 2015    

Teritoriální struktura japonského exportu prodělala za několik posledních desetiletí 

významné změny. Na první pohled je zde (viz tab. 4, obr. 9), vidět odklon od západních trhů 

(hlavně USA) a příklon k zemím makroregionu, zejména k Číně a státům uskupení ASEAN. 

Právě státy Japonsku geograficky nejbližší jsou pro jeho export klíčové destinace. Další 

významný exportní cíl představují USA, které však ve sledovaném období zaznamenaly 

třetinový pokles a od roku 2009 ztratily nejvyšší podíl.  
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Tab. 4: Vývoj procent. zastoupení japonského exportu a importu podle zemí (1985-2013) 

Země 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

E I E I E I E I E I E I E I 

Čína 7 5 2 5 5 11 6 15 13,5 21 19 22 18 22 

USA 37 20 31 22 27 22 30 19 22,5 12 15 10 19 9 

J. Korea 4 3 6 5 7 5 6,5 5 8 4 8 4 8 4 

Tchaj-wan 3 2,5 5 4 6,5 4 7,5 5 4,5 3,5 5 3 6 3 

Austrálie 3 6 2 5 2 4 1,5 4 2 5 2 6,5 2,5 6 

Thajsko 1 0,8 3 1,5 4,5 3 3 3 4 3 4,5 3 5 2,5 

Indonésie 1 8 2 5 2 4 1,5 4 1,5 4 2 4 2 3 

Hong 

Kong 

4 0,5 4,5 1 6 0,8 5,5 0,4 6 0,3 5,5 0,2 5 0,2 

Saúdská 

Arábie 

2 8 1 4 0,6 3 0,6 4 0,7 6 0,8 5 1 6 

Malajsie 1 3 2 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3,5 

Německo 4 2 6 5 4,5 4 4 3 3 3,5 2,5 3 2,5 3 

SAE 0,7 7 0,5 4 0,5 3 0,5 4 0,8 5 1 4 1 5 

Singapur 2 1 4 1.5 5 2 4 1,6 3 1 3 1 3 0,9 

Rusko 1,5 1 1 1,5 0,2 1,5 0,1 1 0,7 1 1 2,5 1,5 3 

Katar 0,1 2 0,1 1 0,1 0,6 0,1 1,5 0,1 2 0,1 3 0,1 4 

 Zdroj: MOFJ 2014, JETRO 2014 

Od tohoto roku nejvíce Japonsko vyváží do Číny, jejíž podíl vzrostl od 90. let téměř 

čtyřikrát (Businessinfo.cz [online] 2014). Následuje Jižní Korea a vyspělé západní 

ekonomiky, jejichž podíl se v posledním období nijak výrazně nezměnil.  
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Z hlediska komoditní struktury mají na japonském exportu největší podíl tradičně 

dopravní prostředky, strojírenské výrobky a zařízení, elektronika a další výrobky 

zpracovatelského průmyslu, zejména optiky a přesné mechaniky (AEC 2012). Všechna tato 

odvětví si drží relativně stálý podíl na struktuře exportu. V poslední době však dochází 

k rozvoji dalších do té doby okrajových produktů (např. speciálních ocelí a kovovýroby), 

které zaznamenaly vzestup na úkor spotřební elektroniky. Vývoj komoditní struktury 

japonského exportu je vidět na následujícím obr. 10. 

Obr. 10: Vývoj komoditní struktury japonského exportu (1995-2012) 

 

 Zdroj: AEC 2015  

7.1.2 Japonský import  

Dovoz, přestože jeho hodnota Import měl v japonské ekonomice vždy zásadní místo, 

jelikož země je chudá na nerostné suroviny, zejména paliva. Proto zajištění stabilního přísunu 

surovin představuje jeden z nejdůležitějších cílů ekonomické strategie, a také proto se 

Japonsko stále více orientuje na rozvoj kontaktů v oblastech a zemích, které doposud 

opomíjelo. 
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V poválečné éře uplatňovalo Japonsko poměrně silnou merkantilistickou politiku, 

takže dovoz import měl charakter zajištění nezbytných prostředků k výrobě. O všech ostatních 

potřebách byli Japonci přesvědčeni, že si dokáží obstarat sami. Poměr exportu a importu se 

začal měnit až v posledních desetiletích a teprve v roce 2011 hodnota importu převážila nad 

exportem (viz obr. 7), (Businessinfo.cz [online] 2014). 

Obr. 11: Výrazné změny teritoriální struktury jap. importu  podle regionů 1995-2012    

 

 Zdroj: AEC 2015 

Nejvýznamnějším importérem Japonska je již několik let Čína, která se na hodnotě 

dovozu podílí 22% a ve srovnání s rokem 1995 její podíl vzrostl dvojnásobně. Na druhém 

místě je sdružení ASEAN, které zaznamenává kolektivně mírný vzestup svého podílu. 

Naopak prudký propad zaznamenaly oproti 90. letům Spojené státy, jejichž podíl se propadl 

téměř o třetinu a činí již jen 8 %. I ostatní západní ekonomiky zaznamenaly pokles, třebaže ne 

tak výrazný (Businessinfo.cz [online] 2014). Svůj podíl si drží stabilně surovinová základna 

Austrálie a vzestup zaznamenávají taktéž bohaté arabské monarchie kvůli zvýšenému odběru 

ropy Japonskem v posledních desetiletích. Mezi komoditami převládají nerostné suroviny, 

elektrická zařízení, průmyslové chemikálie, potraviny a strojírenské výrobky (AEC 2012).  

Vývoj v posledním období dokumentuje ještě větší dominanci dovozu nerostných surovin 

(paliv). 
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 Podíl paliv  se významně zvýšil po odstavení jaderných elektráren v důsledku tsunami 

a havárie elektrárny ve Fukušimě. Celkově import zahrnuje pestrou škálu jak surovin, tak 

výrobků zpracovatelského průmyslu. Vývoj v čase je viditelný na následujícím obr. 12. 

Obr. 12: Vývoj komoditní struktury japonského importu 1995-2012 

 

 Zdroj: AEC 2015 

7. 2 Význam japonského exportu a importu v rámci světového obchodu 

Japonsko je jako třetí největší ekonomika na světě významným partnerem pro mnoho 

zemí, z nichž ty v současnosti nejvýznamnější jsou zachyceny v následující tabulce 5. 

Největší význam mají tyto druhy japonských obchodních partnerů: 1. země s velkým 

objemem vzájemného obchodu 2. země s výrazným nepoměrem mezi objemem importu a 

exportu 3. země, na jejichž zahraničním obchodu má Japonsko největší podíl (v tabulce jsou 

podtrženy). Nejdůležitějšími obchodními partnery pro Japonsko je dvojice států Čína a USA, 

následovaná s odstupem Jižní Koreou, Tchaj-wanem, Thajskem a Austrálií.  
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Všechny tyto státy mají s Japonskem velký objem vzájemného obchodu překračující 

hodnotu 50 mld. USD, v případě Číny a USA vysoce překračující 100 mld. USD. Jedná se o 

země pacifického okruhu (APEC) a relativně vyspělé ekonomiky zahrnující jak vyspělé země 

prvního světa, tak tzv. asijské tygry či nově industrializované země
19

. Pro Japonsko tyto země 

představují významná odbytiště vyspělých výrobků, na které je japonská ekonomika 

zaměřená. Zároveň s výjimkou Číny a Austrálie u všech zemí významně převyšuje japonský 

import, což zřetelně ukazuje japonský zájem o nerostné suroviny těžící se v těchto zemích. 

Země, které vykazují výrazný nepoměr mezi objemem exportu a importu často slouží 

Japonsku jako dodavatelé surovin. Jedná se zejména o výrazně exportně zaměřené ekonomiky 

s velkými zásobami surovin, jako jsou Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, 

Austrálie. Jistou výjimku tvoří Rusko, které ač je světovou surovinovou velmocí, má poměrně 

malý objem vzájemného obchodu s Japonskem. Další výraznou hodnotou je také extrémní 

nepoměr mezi importem a exportem v případech Singapuru a Hong Kongu. Tento stav je dán 

tím, že se jedná o městské státy/oblasti, které jsou na importu závislé a jejich ekonomika je 

postavena na jiném principu.  

U velkých ekonomik, jako je čínská, není tento podíl nikterak výrazný, avšak roste 

v závislosti na velikosti země a míře diverzifikace jejího zahraničního obchodu. Největší 

japonský podíl na zahraničním obchodu mají země, které jsou relativně malé a zaměřené na 

úzké spektrum komodit, které Japonsko kriticky potřebuje. Jedná se např. o Katar nebo SAE 

(MOFJ 2014). Za zmínku stojí zjištění, že zatímco japonský import se stává stále globálnější, 

tak import má tendenci se koncentrovat do regionů (Blízký Východ, jihovýchodní Asie). 

Tento jev je typickým znakem vytváření obchodních regionálních bloků, na které se poté 

zahraniční politika prioritně zaměřuje (O'Loughlin 1996). 
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 Mimo makroregion k nim patří např. Brazílie, Argentina nebo Mexiko. 
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Tab. 5: Přehled nejvýznamnějších obchodních partnerů Japonska v roce 2013 

Zdroj: JETRO 2014  

7.3 Přímé zahraniční investice  

V globalizovaném světě a silné konkurenci jsou zahraniční investice klíčovým 

prostředkem ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí (míst), snižování 

nákladů i rozšiřování trhů (odbytišť). V případě přímých zahraničních investic (PZI) se pod 

tímto pojmem chápou investice směřující z jedné země do druhé s cílem získání trvalého 

vlivu na řízení firem a společností prostřednictvím podílu na akciích konkrétního subjektu. 

V kontextu této práce tvoří PZI poměrně zajímavý předmět zkoumání tím, že jsou zaměřeny 

na vytváření skutečně dlouhodobé a systémové struktury v cílových zemích.  

Země 

export v mld. USD 

(podíl Japonska na 

dovozu) 

import v mld. USD 

(podíl Japonska na 

vývozu země) 

celková hodnota 

obchodu (mld. 

USD) 

Čína 149,1 (9,8 %) 152,8 (11 %) 301,9 

USA 118,2 (8 %) 67,2 (5 %) 185,4 

J. Korea 62,1 (13 %) 28,5 (7 %) 90,4 

Tchaj-wan 52,2 (17,6 %) 23 (6,4 %) 75,2 

Austrálie 15,8 (8 %) 45 (20 %) 60,8 

Thajsko 34,1 (20 %) 21 (10 %) 55 

Indonésie 15,9 (11 %) 28,1 (16 %) 44 

Hong Kong 42,1 (7 %) 1,5 (2 %) 43,7 

Saúdská Arábie 6,5 (7 %) 35,8 (8 %) 42,2 

Malajsie 17,6 (12 %) 22,6 (9 %) 40,2 

Německo 20,2 (3 %) 19,2 (2 %) 39,5 

SAE 7,3 (5 %) 29,2 (15,4 %) 36,5 

Singapur 25,3 (6 %) 8,1 (3 %) 33,3 

Rusko 8 (4 %) 16,1 (4 %) 24,1 

Katar 1,1 (9 %) 21,6 (26,7 %) 22,8 
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 V případě příchozích investic zcela jasně dominuje západní kapitál, přicházející 

zejména z USA, jejichž podíl má silnou dvoutřetinovou většinu. Zbytek západního okruhu 

v Japonsku investuje mnohem méně, s výjimkou několika zemí západní Evropy. Přibližně 

stejný objem investic přináší taktéž firmy japonského původu, které jsou vlastněny cizími 

koncerny. Zbytek zemí, zejména evropského a východoasijského regionu, má až na výjimky 

(Singapur, Hong Kong) zanedbatelné podíly v řádu maximálně jednotek procent (MOFJ 

2014). Tento stav je dán zejména silnými tradičními vazbami na USA, zejména díky velké 

provázanosti japonského a amerického automobilového průmyslu (Froot 1991). V Evropě 

představuje specifický případ Nizozemsko díky své liberální daňové politice. Pro svůj přístup 

je pro zaoceánské investory vnímáno jako „brána do Evropy“ (Bussinesinfo.cz [online] 2014). 

Japonské investice v zahraničí jsou mnohem více diverzifikované než v případě cizích 

investic v Japonsku, kde je zastoupení japonských PZI v různých zemích rozprostřeno až na 

výjimky relativně rovnoměrně. Zato v případě příchozích investic je jednoznačně viditelná 

dominance západního kapitálu, přicházejícího zejména z USA. To může být projevem 

japonského přesvědčení, že spojenectví USA (resp. Západem), je víceméně neohrozitelné, ale 

o vliv a nové kontakty (trhy a příležitosti) v ostatních částech světa se musí Japonsko aktivně 

starat. Velice podstatný je nepoměr ve vztahu s Čínou, kdy objem japonských PZI v Číně je 

mnohonásobně větší než čínských v Japonsku. Přesto japonských investic v Číně rychle 

ubývá, což je součástí geoekonomické strategie, blíže popsané v kapitole 8.4.2. Jak se mění 

objem toku vzájemných investic, je zobrazeno na obr. 15. Důvod, proč japonské investice 

jsou tak rozprostřené je podle odborníků v tom, že japonské firmy neustále přesouvají své 

pobočky do zemí, kde mají šanci získat výhody nad konkurencí. Tato strategie se uplatňuje 

kontinuálně od ekonomické krize v 90. letech (Bayoumi, Lipworth 1997). Tento stav je 

známkou toho, že Japonsko využívá proti Číně své ekonomické síly a snaží se zde o získání 

ekonomického vlivu.  
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Co se týče ostatních zemí, jejich podíl na japonských PZI je také značně vyšší než 

japonské PZI v jejich ekonomice. Japonsko se znatelně více angažuje v zemích pacifického 

regionu a také v evropských zemích jsou japonské PZI mnohem viditelnější. Je zde jasně 

viditelná typická orientace na vyspělé země Západu, dále pak rozvinuté a rozvíjející se země v 

sousedství. Jistou výjimku tvoří Kajmanské ostrovy, které však pouze slouží díky svému 

daňovému systému mnoha zahraničním společnostem jako sídlo a mají geopoliticky 

zanedbatelný význam (MOFJ 2014). 

Tab. 6: Celkový objem PZI u nevýznamnějších partnerů v období 1990-2013 

Partnerská země Zahraniční investice v Japonsku Japonské investice v zahraničí 

Objem (mld. USD) Podíl (%) Objem (mld. USD) Podíl (%) 

USA 39 34 324 27 

Kajmanské O. 6,5 5 67 6 

Japonsko
20

 16 13 ------ ------- 

Čína 0,5 0,01 103 9 

Thajsko ---- ---- 46 3,5 

J. Korea 2,5 2,4 23 2 

Hong Kong 3,5 3 19 2 

Singapur 11 10 27 2,5 

Nizozemsko 6,5 5 88 7 

Spoj. království 17,5 14 114 9 

Německo 10,5 9 22 2 

Taiwan 1,8 2 9 1 

Brazílie 0,01 0,01 39 3 

Švýcarsko 8 7 5 0,5 

Austrálie 1,3 1 63 5 

Zdroj: JETRO 2014 
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 Kategorie zahrnuje zahraniční firmy sídlící v Japonsku. 
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7.3.1 Přímé zahraniční investice Japonska v zahraničí 

Japonsko platí dlouhodobě ve světě za jednoho z největších investorů. Je to dáno hlavně 

japonskou snahou o ekonomickou expanzi a navazování spolupráce. Dále jsou investice 

používány jako prostředek k zvyšování vlivu v mezinárodní politice. Japonské investice 

nejvíce směřují do méně rozvinutých zemí a bývají zaměřeny na vytváření nových pracovních 

míst. Nejdůležitější změnou za sledované období je dramatický propad podílu USA (cca o 50 

%). Na druhé straně většina ostatních zemí zaznamenala značný nárůst jak absolutního, tak 

relativního objemu.  

Obr. 13: Vývoj japonských PZI v zahraničí (1996-2013) podle regionů v mil. USD 

 

Zdroj: JETRO 2015   

V roce 2014 dosáhly japonské PZI ve světě rekordní úrovně 138,3 mld. USD, což 

znamená oproti předchozímu roku přírůstek cca 10%. Největší podíl investic směřoval do 

USA (27 %), které jsou těsně následovány východní a jihovýchodní Asií. V Asii nejvíce 

investicí směřovalo do Číny, Jižní Koreje, Thajska a finančních center Hong Kongu a 

Singapuru.   
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S odstupem za Asií zůstala Evropa, ve které zdaleka nejvíce investic šlo do 

Nizozemska a poté menší část do Spojeného království. Výrazný podíl Nizozemska je dán 

tím, že je zde umístěno velké množství zahraničních vedení japonských firem. S velkým 

odstupem za Evropou skončily regiony Latinské Ameriky a Oceánie, reprezentované zejména 

Brazílií, Panamou a Austrálií. Zbývající regiony jsou vcelku z hlediska směřování japonských 

PZI zanedbatelné a region Afriky dokonce vykazuje minusovou bilanci toku investic (JETRO 

2014). V dlouhodobém kontextu (viz obr. 13) je u všech regionů světa zřetelný jasný nárůst 

hodnoty PZI.  

7.3.2 Zahraniční investice v Japonsku  

Zahraniční investice v Japonsku se liší od těch japonských v zahraničí svým 

zaměřením a strukturou. Jelikož je Japonsko velice vyspělá země s výbornou infrastrukturou, 

výkonnou ekonomikou a relativně nízkou nezaměstnaností, směřují investice ze zahraničí 

zejména do finančního sektoru. To dokládá existence burzy v Tokiu, která je druhá největší na 

světě. V roce 2014 dosáhly PZI v Japonsku výše 11.9 mld. USD, což je mírný nárůst oproti 

minulému roku. Takto nízká hodnota PZI směřujících do Japonska má původ v odprodeji 

firmy Nikko Cordial Group americké bance Citigroup v roce 2011. Po této akvizici byla 

hodnota zahraničních PZI v Japonsku dokonce několik let záporná. 

Struktura původu zahraničních investic v Japonsku je rozdílná. Podobně jako 

v předchozím případě platí, že největší podíl má USA, následované Asií a Evropou, ovšem již 

s většími odstupy v relativních číslech. Oceánie, Afrika a Blízký východ mají poměrně 

srovnatelné (nízké) zastoupení. Zásadní rozdíl je v situaci Latinské Ameriky, která má velice 

silnou negativní bilanci. Významný podíl má také velké množství zahraničních firem, které 

investují skrz jejich obchodní zastoupení v Japonsku. PZI plynou v drtivé většině ze zemí 

Západu a několika vyspělých ekonomik východní Asie, které se vyznačují liberální 

ekonomikou s velkou podporou investic.  
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Výrazný nárůst také zaznamenaly tropické ostrovní země jako Kajmanské ostrovy a 

Bermudy, které bývají často využívány pro své daňové podmínky (JETRO 2015). 

Dlouhodobý vývoj (viz obr. 14) ukazuje rozdílný trend než u PZI v zahraničí. Tento graf na 

rozdíl od předchozího, který kontinuálně víceméně jenom rostl, vykazuje tento značné 

množství výkyvů, přechodných stagnací i poklesů. Tato období reprezentují silné ekonomické 

šoky, např. krizi v roce 2008 nebo silné cunami v roce 2011. 

Obr. 14: Vývoj zahraničních PZI v Japonsku v mil. USD podle regionů (1996-2013) 

 

Zdroj: JETRO 2015 

7.4 Zastoupení Japonských korporací ve světě 

Při zkoumání tohoto tématu je také žádoucí zmapování těch aktivit, při kterých 

dochází nejen k ekonomické interakci, ale k přímé fyzické přítomnosti japonských subjektů 

na cizím území. Tato fakta značí silnější reálný zájem Japonska na ekonomické situaci 

v konkrétní oblasti světa. Jako součást reprezentativního zkoumání ekonomického zapojení 

Japonska do světového systému byl proto vytvořen přehled zahraničních výrobních pracovišť 

nejvýznamnějších japonských korporací.  
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Zvoleno bylo 5 společností s nejvyšší tržní hodnotou a také společnosti, které 

reprezentují klíčové výrobce japonského hospodářství, tj. automobilky a výrobce spotřební 

elektroniky. Základní údaje o sledovaných společnostech jsou uspořádány v tab. 7. Na obr. 15 

je možno vidět prostorové rozložení zahraničních zastoupení těchto vybraných japonských 

korporací. Je evidentní, že japonské korporace mají ve světovém zastoupení tendenci se 

koncentrovat do regionů. Největší koncentrace se nachází buď ve vyspělých zemích Severní 

Ameriky a západní Evropy nebo v rychle se rozvíjejících ekonomikách jihovýchodní Asie a 

Jižní Ameriky. Toto rozložení je opodstatněné, jelikož v každém regionu existuje jiné 

zaměření těchto podniků. Ve vyspělých zemích se nacházejí zejména výzkumná centra a 

technologicky náročná pracoviště. V zemích méně rozvinutých se nacházejí pracoviště na 

masovou výrobu hrubých součástek. Součástí obr. 15 je také zobrazení změny objemu PZI 

Japonska s danými zeměmi v uvedeném období. Nerovnoměrnost rozložení závodů a PZI 

naznačuje, že i v případě Japonska existují regiony, které by se daly označit jako periferie 

zájmu. 

Tab. 7: Základní údaje japonských korporací 

firma produkce 
tržní hodnota 

(mld. USD) 

vývoj obratu za 

posl.  5 fiskálních let 

počet zahraničních 

závodů 

Toyota automobily 193,5 Pokles 51 

Honda automobily 63 Pokles 22 

Canon 
spotřební 

elektronika 
40,18 Pokles, mírný vzestup 56 

Panasonic 
spotřební 

elektronika 
28,5 Stagnace 16 

Sony 
spotřební 

elektronika 
20,2 Mírný vzestup 13 

Zdroj: Forbes.com 2014 
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Obr. 15: Vývoj změny objemu vzáj. PZI (1996-2013) a zahr. působení vybr. korporací                       

 

Zdroj: webové zdroje jednotlivých společností 2015, JETRO 2014  
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8. PROPOJENÍ GEOPOLITIKY A EKONOMICKÉHO VÝVOJE 

Součástí naplňování cílů práce je kromě teoretické části také statistická analýza. V této 

analýze je hodnocena míra závislosti ekonomických jevů na geopolitických aktivitách. 

Konkrétně je hodnocena souvislost mezi zahraničními cestami politiků, hodnotami exportu, 

nominálního HDP a odchozích PZI. V souvislosti s těmito cíli bylo nutné nashromáždit 

množství kvantitativních dat, která umožní poskytnout objektivní obraz.  

8.1 Zdroje dat 

Základními zdroji pro sběr a vyhodnocení dat se staly vybrané databáze a publikace 

zveřejňované japonskou vládou a jejími ministerstvy. Konkrétně se v případě ZC jedná o 

Úřad premiéra a Ministerstvo zahraničních věcí. V případě PZI byly informace získány ze 

zdrojů Ministerstva financí a Organizace externího obchodu. Informace o hodnotě exportu 

obsahovaly některé předchozí zdroje, výsledně byl jejich přehled dotvořen s využitím 

informací Ministerstva exportu a obchodu. Pro spolehlivost dat byla zjištěná data verifikována 

s využitím zdrojů BoJ a CIA world factbook. Zvolené období 2004-2013 bylo zvoleno 

z důvodu dostupnosti nejlepšího datového podkladu, který byl pro všechny údaje v analýze 

k dispozici. Krom toho reprezentuje období výrazných změn ve vývoji moderního Japonska, 

ve kterém zaznamenaly ekonomické aktivity mnoho změn. 

8.2 Postup 

  

Analýza předpokládá, že intenzita zahraničních cest je určována základními 

ekonomickými cíli a jejich teritoriální distribuce odráží orientaci nejen vazeb (exportu, 

investic), ale i celé zahraniční politiky/geopolitiky. Nezbytnými kroky před samotnou 

analýzou tak bylo vytváření kompletního přehledu sledovaných veličin. Některé výstupy 

z těchto databází jsou zobrazeny v předchozích částech práce (viz tab. 3 a obr. 4). 

  



 
82 

 

Při vytváření této databáze byly zohledněny politické cesty pouze členů japonské 

vlády, tj. premiéra a ministrů do konkrétní země či regionální organizace, jež měly za cíl 

projednávání mezinárodních témat. Nebyly tak zohledněny cesty členů císařské rodiny (mají 

spíše reprezentativní charakter) a účast na akcích celosvětových organizací (např. summity 

OSN). Dalším krokem bylo vytvoření souhrnné databáze objemu exportu a japonských PZI v 

zahraničí. Základním problémem této databáze bylo sjednocení údajů z různých zdrojů, 

jelikož každý zdroj zobrazoval údaje, různě časově členěné a někdy i v různých měnách. 

Proto musely být údaje sjednoceny, konkrétně se jedná o roční údaje a v milionech USD. 

Kontinuita údajů byla v některých obdobích narušena výkyvy způsobenými přírodními 

katastrofami, ale pro hodnocení geopolitických aktivit neměly tyto výkyvy výraznější vliv. 

Poslední údaj, nominální hodnota HDP, byla získána z veřejné databáze CIA world factbook. 

Samotná korelační analýza je zpracována za 30 cílových zemí, které vykazovaly 

v předchozích zpracovaných databázích nejvyšší jak absolutní, tak relativní hodnoty. 

Konkrétně byly zvoleny tyto země: USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Německo, Francie, 

Spojené království, Itálie, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, 

Švýcarsko, Saúdská Arábie, SAE, Rusko, JAR, Čína, Hong Kong, Taiwan, J. Korea, 

Malajsie, Filipíny, Indonésie, Thajsko, Indie, Austrálie, Nový Zéland a Kajmanské ostrovy. 

Pro reprezentativnost jejich zařazení byla vzata v potaz např. velikost HDP a význam ve 

světovém systému. V této analýze jsou korelovány vývojové řady celkem čtyř proměnných 

v období 2004-2013.  Jako nezávislé proměnné byly stanoveny: počet ZC relativizovaný na 

počet obyvatel a objem HDP. V případě počtu ZC jsou analyzovány 3 soubory: součty dat za 

3 roky na začátku období, na konci období a za celé období. Jako závislé proměnné byly 

korelovány tyto hodnoty: přírůstek exportu a odchozích PZI za sledované období. Pro 

doplnění údajů je vytvořen ještě korelační koeficient vyjadřující (ne)stabilitu teritoriálního 

rozložení exportu, stanovený metodou korelace pořadí podílu zemí. 
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8.3 Výstupy 

Výše zmíněným postupem byly zjištěny následující údaje:  

Obr. 16: Vývoj hodnot PZI a exportu za sledované období v mil. USD 

 

Zdroj: Diplomatic Bluebook 2014, JETRO 2014, MOFA 2014 

Tab. 7: Závislosti ZC, HDP, exportu a odchozích PZI  za období 2004–2013  

 

ZC /počet 
obyvatel 

(celé období) 

ZC/PO 
3 roky na 
začátku 
období 

ZC/PO 
3 roky na 

konci 
období 

Hodnota HDP (nominálně) 

Přírůstek hodnoty exportu 0,34533 0,41254 0,29634 0,79912 

Přímé zahraniční investice 0,16376 0,32569 0,22487 0,64229 

Stabilita geografického 

rozložení exportu 

0,15 

 

Zdroj: Diplomatic Bluebook 2014, JETRO 2014, MOFJ 2014 

Korelační koeficienty vykazují rozdílné míry závislostí. Všeobecně se dá říci, že 

hodnota HDP u cílových zemí má s PZI a exportem mnohem větší míru závislosti než ZC, 

středně až velmi vysokou.  
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Naproti tomu v případě ZC se jedná o závislosti spíše malé a v případě PZI dokonce 

velmi malé. V případech 3 počátečních a koncových let sice vycházely hodnoty zpravidla 

vyšší, nicméně celkový obraz výrazně změněn nebyl.  Hodnota korelačního koeficientu byla 

zjištěna jako statisticky nevýznamná, tudíž stabilita geografického rozložení exportu 

potvrzena nebyla. Zjištění (jakkoli je nutné je brát vzhledem k omezené časové řadě s 

rezervou) tedy indikuje, že zahraniční cesty politiků mají na export a zejména na PZI spíše 

malý vliv, přestože dílčí vývoj bývá velice nestálý a rozkolísaný. Korelační koeficienty mezi 

ZC a PZI vykazují největší rozkolísanost díky faktoru nepředvídatelnosti toků PZI. Pouze 

jednání konkrétních velkých firem mají charakter stabilní předvídatelné spolupráce (viz 

případ akvizice Nikko Cordial Group), což však tvoří jen část objemu PZI. Závislost PZI a 

exportu na výši HDP zemí je mnohem vyšší. Zejména v případě exportu je tato hodnota velmi 

vysoká a dá se tedy mluvit o zákonitosti, že čím větší ekonomika, tím vyšší objem japonského 

exportu. V případě PZI je však závislost opět o něco slabší. 

Počet zahraničních cest politiků se pohybuje v cyklech. Větší počet zahraničních cest 

se zpravidla uskutečňuje v době, kdy v Japonsku existuje vláda se silným mandátem a 

předsedou (Koizumi, Abe). Naopak v období často se střídajících vlád počet zahraničních cest 

spíše stagnuje či mírně klesá. Další významnou působící silou můžou být dříve navázané 

ekonomické dohody a působení přírodních katastrof. Je nutné zmínit, že zjištěné výsledky a 

závislosti mají spíše indikativní charakter, doplňující ostatní poznatky této práce. Úsilí 

politických reprezentací směřující k podpoře exportu a PZI nemusí mít přímý efekt, zejména 

pak v případě již stabilizovaných vztahů a zavedené spolupráce, proto je třeba tyto souvislosti 

hodnotit v delším časovém horizontu. Větší význam mají ZC zejména v případě otvírání a 

uzavírání nových kontaktů a trhů. Roli hraje také časová prodleva z důvodu nutnosti přípravy 

nové legislativy v různých zemích (odstranění cel či jiných regulací, výstavba infrastruktury), 

podobně jako delší reakční doby firem na změněné podmínky. 
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8.4 Globální projevy geopolitického soupeření v ekonomice 

Tato kapitola se zabývá druhem geopolitických aktivit, které se vyznačují využíváním 

ekonomických prostředků k prosazování cílů (které se v minulosti často dosahovaly 

prostředky vojensko-politickými) a získání výhodnějšího postavení vůči soupeřům či kontroly 

nad příslušnými zdroji či odbytišti. Kapitola se zabývá situací ve vybraných regionech, kde 

japonské investice zaznamenávají v posledních letech velký nárůst a zároveň se střetávají se 

zájmy jiných států či jsou důsledkem tohoto soupeření.  

8.4.1 Čínsko-japonská konkurence v afrických zemích 

V kontextu ekonomické globalizace projevují státy zvýšené úsilí o prozkoumávání 

dosud nevyužitých zdrojů surovin. V tomto je nejzajímavějším územím na světě Afrika, která 

disponuje značným a dosud nevyužívaným nerostným i jiným bohatstvím. Kromě toho skýtá 

také potenciál nového rostoucího trhu, a tak se stává investičně přitažlivá, mimo jiné i pro 

nízké náklady podnikání. Toto si z ekonomických velmocí uvědomila zejména Čína, která 

začala v posledních 10-15 letech investovat velké prostředky do těžební, zpracovatelské a 

přepravní infrastruktury mnoha afrických zemí. Čína v tomto ohledu nechvalně vyniká tím, že 

nebere ohledy na životní prostředí a režimy porušující lidská práva v zemích, kde má své 

ekonomické zájmy. Díky tomu se čínský kapitál stačil prosadit i spoustou negativních 

dopadů. Jedná se zejména o masivní korupci, velké škody na životním prostředí a zneužívání 

ilegální pracovní síly. Toto jednání bývá často označováno jako neokolonialismus 

(Globalpolicyjournal 2014). Japonsko je surovinově velmi chudá země a získávání nových a 

výhodných zdrojů surovin je pro něj životně důležité. Většina dovážených surovin však 

pochází z geopoliticky problematických míst jako nestabilní Blízký východ či nepřátelsky 

naladěné Rusko. Z tohoto důvodu je Afrika pro Japonsko výbornou příležitostí, jak si zajistit 

dlouhodobý spolehlivý přísun zdrojů.  
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Jako první příslib dalšího přílivu japonského kapitálu slíbil japonský premiér Šinzo 

Abe při své návštěvě v Afrických zemích v následujících pěti letech kapitál ve výši 32 mld. 

USD (the Diplomat. com, 2014). Svou snahou se tak Japonsko nevyhnutelně staví do role 

konkurenta Číny (ČTK 2013). Investiční politika v Africe vyvolává mezi Japonskem a Čínou 

časté diplomatické roztržky. Japonsko argumentuje tím, že Číňané korumpují africké vůdce 

luxusními dary, díky kterým mohou nehumánně drancovat přírodní zdroje a zneužívat práci 

místních obyvatel. Čínská diplomacie tvrdí, že jednání Japonců je populistické a snaží se 

vlichotit místním zemím díky slibům podpory v RB OSN. Představitelé obou zemí často jezdí 

na státní návštěvy Afriky, což lze hodnotit jako snahu Japonska vytvářet protiváhu vlivu 

čínského kapitálu a diplomatické síly. Díky jiným ekonomickým silám obou zemí je to však 

téměř nemožné být pro Čínu rovnocenným soupeřem. Japonci se proto snaží těžit z rostoucích 

obav Afričanů z jejich totální závislosti na Číně a také z frustrace, že veškerý prospěch z 

čínského kapitálu mají jen vládnoucí elity afrických zemí (ČTK 2013). Stejně tak velice dbají 

na svou image korektní a ohleduplné síly, která dbá na místní obyvatele a životní prostředí. 

Tímto způsobem se japonský kapitál snaží preferovat jako ta morálnější alternativa čínského 

kapitálu a ten čínský jistým způsobem zdiskreditovat. Přes všechny tyto snahy je japonský 

obchod s Afrikou výrazně za čínským, který dosáhl v roce 2012 obratu 100 mld. USD oproti 

25 mld. obratu japonskému (JETRO 2014). Rozšiřování spolupráce s Afrikou lze považovat 

za doklad úsilí o změnu image japonské ekonomické diplomacie, jejímž cílem je prezentovat 

Japonsko jako zemi s výrazně asertivní zahraniční politikou. Důkazem toho jsou časté 

návštěvy premiéra Abeho v Africe, což je oproti jeho předchůdcům výrazná změna 

(Bussinesinfo 2014). Dalším důležitým projevem této nové orientace jsou aktivity japonských 

korporací ve sféře rozvoje infrastruktury afrických zemí (viz obr. 17).  
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Přesto však má Japonsko nízké šance být pro Čínu konkurentem jinak než morálně 

(způsobem chování při aktivitách v Africe), protože celkový objem čínských investic je 

řádově mnohem větší, viz obr. 17. Jak uznává Kalenda (2014), je nyní Afrika bohatší než 

kdykoli jindy v historii, na čemž má Čína podíl. 

Obr. 17: Japonské investice veřejného a soukromého sektoru v Africe a porovnání s Čínou 

 

Zdroj: OECD 2010 

8.4.2 Koncentrace investic v jihovýchodní Asii 

Jak bylo řečeno výše, Japonsko vnímá čínský prudký rozvoj jako své ohrožení. Z 

tohoto důvodu je v několika posledních letech čitelný trend snižování objemu nejen 

japonských investic, ale celkové snižování ekonomického působení Japonců v Číně. Tyto 

aktivity se přesouvají čím dál více do zemí jihovýchodní Asie, zejména do Thajska.  
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V současné době jsou japonské investice v jihovýchodní Asii již úhrnně třikrát vyšší 

než v Číně (JETRO, 2014). Japonské společnosti investovaly od roku 2009 v Singapuru, 

Thajsku, Indonésii, Malajsii, Vietnamu a na Filipínách již 2,3 bilionu JPY, zatímco v Číně se 

investovalo jen 887 miliard JPY (JETRO 2014).  Tento trend bude nejspíše sílit, jelikož podle 

zdrojů organizace JETRO klesl podíl firem se zájmem investovat v Číně na historické 

minimum, cca 55 %.  

Tento vývoj má své kořeny v diplomatických příčinách. Vztahy mezi Japonskem a 

Čínou se začaly horšit od roku 2012 kvůli sporům o ostrůvky Senkaku ve Východočínském 

moři a kvůli vydání nových učebnic historie, které podle Číny zlehčují japonské válečné 

zločiny. Napětí v čínské společnosti vedlo v roce 2012 k protijaponským nepokojům a 

bojkotu japonského zboží. Tyto události znamenaly, že čínské prostředí je pro japonské 

investory nestabilní a rizikové. Razantní snižováno objemu investic lze považovat jako výraz 

politiky, jež naznačuje, že není v zájmu Japonska pomáhat Číně k rozvoji, na rozdíl od 

perspektivně viděné jihovýchodní Asie (Sjöholm 2014). Do jisté míry jsou tyto japonské 

kroky srovnatelné se západními sankcemi vůči Ruské federaci kvůli situaci na Ukrajině. 

Tento nový trend v obchodní politice řady japonských firem lze také přičítat vývoji 

ekonomické situace v Číně, kde průměrné mzdy již převyšují mzdy v Indonésii, Thajsku a 

dalších zemích jihovýchodní Asie. Přestože objem japonských investic v Číně je mnohem 

větší než čínských v Japonsku, dlouhodobý odliv japonského kapitálu může tento stav zvrátit 

a udělat tak z některých zemí regionu nově silné ekonomické hráče (Jakartapost 2015). 
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9. PROBLÉMY SOUČASNÉHO JAPONSKA 

Poslední část práce je zaměřena na významné problémy, se kterými se potýká dnešní 

japonská společnost a ekonomika. Tyto potíže představují vážnou překážku v rozvoji země. 

Japonsko se v dnešní době nachází v poměrně složité situaci, kdy jsou problémy doléhající na 

ekonomiku často velice provázané a vzájemně se ovlivňující. Mezi nejvýznamnější problémy 

patří ohrožení přírodními katastrofami, závratně rostoucí veřejný dluh, kritická demografická 

situace a stávající problém deflace a nízké poptávky. 

9.1 Zemětřesení a cunami  

Největší přímé ohrožením pro Japonsko dlouhodobě představují přírodní katastrofy, 

zejména zemětřesení a cunami. Dodnes musí Japonsko uvolňovat prostředky na likvidaci 

následků série zemětřesení a cunami, která zasáhla japonské pobřeží dne 11. března 2011. 

Tato katastrofa měla kromě ztrát na civilním obyvatelstvu a škod na infrastruktuře taktéž 

fatální důsledky pro životní prostředí, jelikož způsobila masivní únik radiace z jaderné 

elektrárny Fukušima. V návaznosti na katastrofu ve Fukušimě došlo k odstavení drtivé většiny 

japonských jaderných elektráren (50 z 54 reaktorů). Následkem toho vyvstala nutnost 

zvýšeného importu surovin, zejména fosilních paliv, které by vyvažovaly výrobu elektřiny z 

odstavených reaktorů. I přes tato opatření však mnohé koncerny jako Toyota a Honda 

zaznamenaly problémy plnit své obchodní zakázky díky energetickým výpadkům. Díky 

obrovským odklonům investic do opravy zničené infrastruktury a vysoké vzájemné 

provázanosti japonských firem, se tato situace projevila silně na celém zahraničním obchodě. 

V uvedeném období import poprvé v historii předstihl hodnotu exportu a to nebylo pro 

ekonomiku japonského typu dlouhodobě udržitelné.  Toto ochromení však netrvalo dlouho a 

hned následující rok se podařilo díky zvýšené poptávce v asijských zemích japonskou 

ekonomiku opět oživit. Dlouhodobé ohrožení ze strany přírodních katastrof nutí japonskou 

vládu udržovat rozsáhlé krizové rezervy.   
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Tato situace silně zatěžuje každoroční tvorbu vládního rozpočtu a ochromuje 

japonskou schopnost splácet svůj veřejný dluh, který je v přepočtu k HDP nejvyšší na světě 

(CIA world factbook 2014). 

9.2 Vysoké zadlužení 

Japonský veřejný dluh dosahuje v roce 2014 výše téměř 230 % HDP (CIA World 

Factbook 2014). Tato hodnota je nejvyšší ze všech zemí světa a vzhledem k rozpočtovému 

deficitu 9 % bude i v budoucnu rychle růst. Zároveň představuje pro Japonsko dlouhodobě 

velké ohrožení v případě změny ekonomických podmínek ve světové ekonomice. 

 Největší hrozbu pro Japonsko představuje ten typ změn, které by znamenaly snížení 

mezinárodního ratingu, jenž je v současné době relativně dobrý (podle agentury Standard & 

Poor's AA-). V porovnání s většinou ostatních zemí, ve kterých by takto vysoký státní dluh 

znamenal brzký bankrot, má však Japonsko štěstí v tom, že většina státních věřitelů pochází 

z řad domácího obyvatelstva a finančních institucí. To limituje rozsah dluhové pasti 

(finance.cz [online] 2014). Nicméně je však vytvoření vyrovnaného rozpočtu jedním z 

největších politických témat v zemi a jeho aktuálnost neustále roste zejména s ohledem na 

rychlé stárnutí populace a problémy s budoucím financováním důchodů. Vysoké zadlužení je 

silně spjato i s jiným problémem Japonska, kterým je stárnoucí populace a nízká poptávka. 

Japonské obyvatelstvo je sice velmi spořivé a finančně gramotné, avšak stárne velmi rychlým 

tempem a jeho úspory se snižují. Tento trend limituje budoucí vydávání dluhopisů. Vzhledem 

k tomu, že v Japonsku existuje velmi vysoká naděje dožití (84,5 let- CIA World factbook), 

vyvolává demografická situace obrovské náklady na zdravotnictví a sociální zabezpečení. 

9.3 Stárnoucí populace  

Japonsko se potýká s typickými demografickými problémy řady vyspělých zemí, mezi 

které patří nízká porodnost a stárnoucí populace. V případě Japonska však lze tyto problémy 

považovat za mnohem vážnější než v Evropě či USA. Zejména proto, že země zatím není 

ochotna kompenzovat populační ztráty migrací ze zahraničí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://cs.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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V roce 2014 činila úhrnná plodnost 1,4 dětí na 1 ženu, přirozený úbytek přesáhl ¼ 

miliónu a celkem 24,8 % obyvatel Japonska bylo starší 65 let, což představuje světově 

rekordní hodnotu (CIA world factbook 2014). Pokud bude současný trend pokračovat, v roce 

2060 by mohl počet obyvatel klesnout z dnešních 127 milionů pod 100 milionů, přičemž 

podíl seniorů by přesáhl 40 % (Svobodný monitor 2015). Tento vývoj ukazuje na fakt, že 

dnešní demografická situace je dlouhodobě neudržitelná a do budoucna bude vyžadovat tvrdé 

reformy penzijního systému. Dá se předpokládat, že Japonsko přistoupí k snižování penzí a 

zvyšování věku odchodu do penze. Vzhledem k faktu, že imigrační politika Japonska je velice 

tvrdá a společnost je velice etnicky homogenní, bude demografická situace vyžadovat do 

budoucna silná pro populační opatření. 

  9.4 Deflace a nízká poptávka  

Další významný problém, který sužuje japonskou ekonomiku, je dlouhodobá deflace. 

Ta vytváří prostředí, kdy jsou peníze neustále zhodnocovány a lidé je spíše drží na účtech 

místo toho, aby je investovali. Taková situace vede k dalšímu snižování poptávky a centrální 

banka se dostává do situace pasti likvidity
21

. BoJ, která se však boji s deflací donedávna 

bránila, aktuálně stanovila za cíl inflační hladinu min. 1 %, což se ale i tak zdá finančním 

expertům jako slabý krok (FXstreet 2015). Japonsko zde naráží na tradiční spořivost a 

střídmost obyvatel, tedy vlastnosti, které pomáhaly poválečné obnově země. Dnes je však 

orientace na úspory faktorem, který brání rychlému překonání ekonomické recese, v jejímž 

rámci produktivní podniky pro svou nabídku obtížně shánějí domácí poptávku.  

                                                           

21
 Pastí likvidity se obecně chápe stav, kdy jsou veškeré peníze pohlceny tzv. spekulativní 

poptávkou po penězích, které nejsou investovány a dochází tak k umrtvení ekonomiky a 

nárůstu nezaměstnanosti. 
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Kvůli spořivosti Japonců je problematické využít pro únik z krize zaměření na domácí 

trh a spotřebu – prostředku, který byl účinný např. v USA, a jež by mohl posílit synergický 

účinek expanzivní fiskální politiky. 

9.5 Budoucnost Japonska  

Výše uvedené poznatky potvrzují, že současné Japonsko se snaží dál zachovat své 

unikátní postavení ve světě, které je výsledkem kombinace izolacionistické tendence 

v kulturním i politickém smyslu s masivní ekonomickou otevřeností a expanzí. Je však 

Japonsko schopno fungovat v takovýchto modelech a z obou mít pouze prospěch? Je více 

důvodů se domnívat, že takto optimistický scénář nebude možný. Dlouhodobá ekonomická 

stagnace Japonska je známkou toho, že země patrně (v současných podmínkách zostřující se 

globální konkurence) dosáhla svých limitů. Rozvojový potenciál (alespoň co se týče růstu 

HDP a exportu) kvůli omezeným zdrojům a silné konkurenci Číny slábne.  

Navíc, na rozdíl od ostatních velkých ekonomik nemá populačně stárnoucí Japonsko 

dostatečný potenciál ani ve vnitřním trhu. Bez nových impulsů a obnovení stálého 

hospodářského růstu je pravděpodobné, že do budoucna bude velmi obtížné udržovat 

současný výkon hospodářství a životní úroveň, což povede k tomu, že Japonsko bude 

přinuceno některé své politické strategie přehodnotit. Jednou z nejvýraznějších hrozeb je 

chronicky nízká porodnost, která s velice vysokou hodnotou naděje dožití povede 

k neúměrnému zatížení sociálního systému. Krizi nedostatku pracovní síly půjde řešit pouze 

importem pracovní síly ze zahraničí po euroamerickém způsobu nebo posunováním 

důchodového věku a zvyšováním zdanění. Toto rozhodování ilustruje celkové rozcestí, na 

kterém se Japonsko nachází. Je zřejmé, že japonská společnost bude muset opustit či 

přehodnotit některá tradičně vyznávaná přesvědčení a hodnoty, pokud se má vyvíjet dále a 

udržet si svůj status ekonomické velmoci a zůstat plnohodnotnou protiváhou čínského vlivu 

v regionu.  
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Japonsko je stále ve všech ohledech determinováno atributy, zvyklostmi a uvažováním 

svých obyvatel a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Zatímco pracovitost, loajalita, 

skromnost a úcta ke starším jsou ty aspekty japonské společnosti, které stály za jejím 

úspěchem, tak se mohou i ty samé vlastnosti, spojené se silným konzervativním cítěním stát 

přítěží a důvodem postupného úpadku.  

Japonci špatně chápou požadavek, že způsoby života a řešení, jež vyhovovaly 

v minulosti a byly považovány za správné, nyní vyžadují zásadní reformy. Tento 

tradicionalismus se projevuje i v chápání  zahraniční politiky a geopolitiky, resp. 

geopolitického soupeření. Země jako Čína, Rusko a Korea jsou stále vnímány jako (odvěcí) 

rivalové, a to jak vládnoucími elitami, tak i veřejností. Tyto (re)sentimenty zřejmě budou i 

nadále určovat vztahy v regionu, přestože lze předpokládat, že potřeba donutí Japonce chovat 

se vstřícněji a s respektem i vůči problematickým sousedům, ke kterým se dlouhodobě 

chovali rezervovaně či podezřívavě. V rámci geopolitického soupeření se však bude Japonsko 

patrně i nadále vůči svým tradičním soupeřům spíše vymezovat a bude působit jako jejich 

konkurent, než jako partner. Kolmaš (2012) zastává názor, že v perspektivě novodobého 

Japonska bude nutné zejména zásadně přehodnotit samotné národní pojetí sebe sama. V rámci 

tohoto procesu bude také třeba přijmout pozici Japonska ne jako homogenního, unikátního 

státu, ale coby rozmanitější, „normální“ země. V současné době získala v předčasných 

volbách další čtyřletý mandát vláda premiéra Šinzó Abeho, který dlouhodobě slibuje 

zastavení japonské ekonomické stagnace trvající od 90. let. Jeho strategie zvaná „Abenomika“ 

s sebou nese kromě běžného okruhu opatření ve prospěch oživení trhu a snížení vnitřního 

dluhu i průlomové změny v bezpečnostní politice nebo sféře energetiky. Plán obnovení 

provozu jaderných elektráren a možnost vysílání vojenských jednotek do zahraničí (na pomoc 

spojencům) jsou témata, která v Japoncích vyvolávají hluboké emocionální odezvy, převážně 

však negativní.  
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Fakt, že při nedávných volbách byl Šinzó Abe jednoznačně potvrzen i přes vysokou 

volební neúčast jako premiér je známka toho, že Japonci chápou nutnost změn ve smyslu 

nového zapojení země do světových (bezpečnostních, geopolitických) struktur. Pokud se 

obnovení ekonomického rozvoje země nepovede Šinzó Abemu, nedá se očekávat, že by 

k tomuto úkolu měl některý z jeho nástupců silnější mandát. 
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10. ZÁVĚR  

Objektivní analýza geopolitiky, resp. zahraniční politiky, jež představuje její 

nejvýznamnější součást, bývá v případě většiny států poměrně obtížná. Obvykle osciluje mezi 

dvěma základními póly – buď je příliš povrchní až banální a akcentuje pouze nejvýznamnější 

tendence a (vynucené) změny, nebo se zabývá vybranými (specifickými) otázkami či je 

omezena teritoriálně na vztahy se sousedy, či dokonce na vztahy k jedné (významné) zemi – 

nejčastěji velmocí (jako USA, Čína nebo Rusko). Cílem této práce byl vedle obvyklého 

traktování poznatků odborné literatury také pokus o kvantifikaci aktivit, které lze 

s geopolitikou či geoekonomikou spojovat. Základním předpokladem práce je teze, že tradiční 

vztahy a cíle tak unikátního a významného státu jako je Japonsko, se časem příliš nemění. 

Namísto toho se Japonsko spíše snaží pro své ambice nalézt jiných prostředků, adekvátních 

pro využití v moderním poválečném světě, kde klasická mocenská geopolitika již nebyla 

možná. Celkově je možné prohlásit, že svou poválečnou deklaraci coby mírového státu 

splnilo Japonsko nadmíru dobře a dokázalo využít všechny své kapacity, aby se stalo 

opětovně nejen uznávaným státem, ale i významnou ekonomickou velmocí.  

Ve světovém politickém systému je Japonsko vnímáno jako důvěryhodná a výkonná 

země produkující vysoce kvalitní výrobky a má minimální mocenské ambice. Toto vnímání je 

samotným Japonskem vítáno a do jisté míry sdíleno. Avšak s rostoucím časovým odstupem 

od válečných událostí roste přesvědčení, že je nutné být v ochraně svých zájmů aktivnější i na 

poli zahraničně politickém či dokonce vojensko-politickém. Tento postoj představuje posun 

od klasického poválečného pacifistického pojetí zahraniční politiky, jež však nebralo v potaz 

možnost proměny bipolárního světa (konec studené války) a s tím spojené přesunutí těžiště 

amerického zájmu do jiných oblastí světa. V Japonsku tak sílí přesvědčení, že země musí 

začít chránit své zájmy samostatněji nejen bilaterálně jako víceméně poslušný partner USA, 

ale také unilaterálně.  
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V samotném Japonsku převládá jak u veřejnosti, tak na politické scéně přesvědčení, že 

klasické vojensko-politické soupeření již sice není možné, avšak v nově se formujícím 

světovém systému ekonomická vyspělost pro zabezpečení státu a jeho zájmů nestačí. Nově je 

nutno působit i mimo vlastní území a získat kontrolu nad ekonomickými procesy a vazbami. 

Japonsko se tedy snaží mnoha prostředky zvýšit význam svého postavení ve světovém 

systému, to vše při udržení své image mírotvorné a korektní země. Mezi tyto aktivity patří 

silná účast v rozvojových fondech a projektech, účast na PKO v nestabilních oblastech, 

vytváření nových ekonomických partnerství a i možnost vysílání armády mimo své území. 

Tyto aktivity dokazují, že první hypotéza není zamítnuta. 

V tomto ohledu je jednoznačné, že vývoj globalizovaného světa dokázal změnit 

přístup i tak konzervativního státu jako je Japonsko. Jeho klíčový zájem se již neomezuje jen 

na kontrolu sporných území či maximalizaci zisku z exportu, ale i zajištění dlouhodobě 

dobrých vztahů s nejrůznějšími zeměmi, často velmi vzdálenými, které mohou Japonsku 

pomoci v ochraně jeho zájmů. Mezi zmíněné zájmy patří zajištění zdrojů surovin, odbytišť, 

rozvojové spolupráce a na to navázané spojenectví v OSN a jiných organizacích. Při 

takovýchto činnostech se japonské snahy často střetávají se zájmy jiných států, které mají 

k Japonsku historicky rezervovaný až nepřátelský vztah. Jedná se zejména o Čínu, oba státy 

na Korejském poloostrově a Rusko. Všechny tyto státy se (s rozdílnou intenzitou) staví do 

role oponenta japonské zahraniční politiky a před jakýmikoli náznaky expanzivního snažení 

Tokia se mají na pozoru. Je to dáno zejména špatnými zkušenostmi s japonskou okupací a 

podle častých názorů z těchto zemí i nedostatečnou snahou Japonska své zločiny napravit. To 

se projevuje i dlouhodobou neřešitelností vzájemných územních sporů. Díky těmto faktům 

není možné zamítnout druhou hypotézu, protože rivalové Japonska se nachází 

v makroregionu Východní Asie.  
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Způsob japonského zapojení do světového systému je unikátní a je založen na 

extrémním prosazování několika koncepcí a postojů, které domácí ekonomická a 

demografická situace výrazně komplikuje. Tento způsob jednání by se dal charakterizovat 

jako snaha o maximální zapojení do světového obchodu a maximální politický vliv při 

minimalizaci přímého zapojení do světového vývoje. S tím je spojená snaha o nezúčastněnost 

na čemkoli, co by ovlivnilo přímo Japonsko. Projevy tohoto přístupu se dají nalézt na 

způsobu, s jakým Japonsko navazuje zahraniční vztahy. Z japonského pohledu je pro 

zahraničněpolitickou orientaci nejvíce žádoucí stabilní a spolehlivé spojenectví, které není 

zatěžované historickými spory. Tyto nároky jsou nejvíce splňovány západními zeměmi 

(zejména USA), které jsou přes obrovské válečné trauma v japonské společnosti vnímány 

jako civilizované země, se kterými mají více společného než odlišného.  

Navíc zde funguje přístup USA, který se vždy snažil vytvořit si z poraženého nepřítele 

spojence. Z obchodního hlediska se Japonsko zaměřuje na země s výraznými surovinovými 

zdroji, popřípadě země se společnými obchodními zájmy jako je rozvojová pomoc a omezení 

ekonomického vlivu jiných mocností. Z této politiky je evidentní, že v Japonsku existuje silná 

provázanost ekonomické a politické sféry, jak dokázala i provedená korelační analýza. 

Protože Japonsko prokazatelně často využívá svou ekonomickou sílu k posilování svého 

postavení ve světě, je třetí hypotéza považována za platnou. Ve světle všech těchto zjištěných 

faktů je zřejmé, že Japonsko je stát v geopolitických, resp. geoekonomických snahách 

mimořádně efektivní, který se dokázal obnovit z totální válečné porážky a obnovit své silné 

mezinárodní postavení při téměř úplném eliminování role vojenské moci. Japonsko ve svém 

geopolitickém snažení velmi těží z mimořádné pracovitosti, disciplinovanosti a vzdělanosti 

vlastního obyvatelstva, což jsou vlastnosti, ve kterých Japonci světově vynikají, jsou si toho 

vědomi a nejsou ochotni na nich cokoli měnit. Zároveň mají pocit, že tyto vlastnosti jsou 

klíčem k trvalému ekonomickému rozvoji a prosperitě, resp. i mezinárodnímu vlivu. 
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Tento přístup činí Japonsko zranitelným vůči různým změnám vnějšího a vnitřního 

stavu, na které není japonská společnost připravena adekvátně reagovat. Celkově tak vzniká 

unikátní stát s hybridním přístupem ke světu, který na jedné straně masivně obchoduje, vyváží 

celosvětově nepostradatelné výrobky a štědře přispívá k mezinárodnímu mírovému procesu. 

Na druhé straně se brání všemožným vnějším vlivům, které by domácí společnost mohly 

ovlivnit, přestože tento přístup přináší dlouhodobé těžko řešitelné problémy. Je možné tedy 

prohlásit, že v procesu ekonomické globalizace představuje Japonsko do jisté míry 

anachronismus a pro udržení svého statusu ekonomické velmoci bude muset přijmout změny, 

které pro jeho konzervativní společnost budou velice těžké. 
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