JAPÁN, a felkelő Nap országa
Terület: 378 000 km2 (4xHU)
Lakosság: 126 millió fő (2019)
Főváros: Tokió (14 millió fő)
GDP: 5 billió USD (2019) (35xHU)
GDP/fő: 40.000 USD (3xHU)

TŰZBEN EDZETT SZIGETEK
Kb. hétezer sziget.
A négy nagy: Hokkaidó, Honsu, Sikoku, Kiushu.
A Pacifikus-hegységrendszer része, teli aktív tűzhányókkal.
Fudzsi – a japánok szent hegye.

A FEJLŐDÉS JAPÁN ÚTJA
Elzárkózás politikája → nem vált gyarmattá.
19. sz. közepe: kényszerű nyitás, társadalmi modernizáció.
19. sz. vége: hódítások → gyarmattartó ország (nyersanyagok beszerzése)
II. világháború: Hirosima és Nagaszaki atombombát kap → kapituláció
„Japán csoda”: a semmiből indult, s 3 évtized alatt, a 20. század végére a világ 2. gazdasági hatalma.
Okai:









takarékos szemlélet
külföldi, hazai tőke
ipari beruházásokra fordítják
legmodernebb technológia
sok K + F (kutatás, fejlesztés)
szorgalmas, szakképzett munkaerő
technopoliszok → új találmányok, szabadalmak, műszaki eljárások exportja
a külkereskedelem folyamatos bővítése

Technopolisz-program: a tudományos kutatások, egyetemek és a legmodernebb, csúcstechnológiát
igénylő iparágak kerülnek a modern városokba.

HÓDÍTÁS A VILÁGPIACON
Ásványkincsek: nincs! → behozatal (tengeri kereskedelmi flotta)
Legfontosabb importált nyersanyagok:
 vasérc (India, Ausztrália, Brazília)
 feketekőszén (Ausztrália, USA, Kanada)
 kőolaj (Közel-Kelet, Malajzia, Indonézia)
 fa (USA, Oroszország, Indonézia)
 gyapot (USA)
 élelmiszer
Energiatermelés:
o vízerőművek
o atomerőművek
o hőerőművek
Japán termékek: minőség, megbízhatóság, csúcstechnológia.
Pozitív kereskedelmi mérleg → tőkekivitel (DK-Ázsia, Kína, USA, EU).
Az ipar szerkezete mindig rugalmasan alkalmazkodott a világpiac követelményeihez. A termékekben
egyre nagyobb a hozzáadott érték.
textilipar → vaskohászat, acélgyártás → vegyipar → robottechnika, elektronika, biotechnológia,
miniatürizálás
Fontosabb városok:
 Tokió – Kawasaki – Jokohama – az ipari termelés egyharmada innen kerül ki
 Nagoja – autógyártás
 Oszaka – Kiotó – Kobe ∆ – a másik nagy ipari tömörülés
 Kitakiushu
Tokiói agglomeráció – 25 millió fő (legnagyobb a világon).
Tokiói Értéktőzsde – Ázsia legnagyobb értéktőzsdéje.
Kiotó – az ősi főváros.

KEVÉS TERMŐFÖLD, DRÁGÁN TERMELŐ MEZŐGAZDASÁG
Éghajlat: szubtrópusi monszun éghajlat
66% erdővel borított hegyvidék
15% művelhető – keskeny tengerparti síkságok
kisparaszti gazdaságok (1-2 ha)
a mezőgazdasági keresők aránya 4%
drágán, minőségi árukat termel
élelmiszerbehozatalra szorul
Fontosabb termesztett növényei:
 rizs – a legfontosabb gabonanövény
 szója









zöldségfélék
búza
tea
mandarin
dohány
batáta
eperfa → selyemhernyó → selyem

+ óriási halászflotta (hideg és meleg tengeráramlások találkozása; cetek irtása )

ÉRDEKESSÉGEK
Sinkanszen
Szejkan-alagút (54 km)
origami – szaké – ikebana – harcművészetek pl. aikidó, dzsúdó, karate, kendó – bonszáj – szusi –
teaszertartás – gésák

TOPOGRÁFIA












Japán-tenger
A négy nagy sziget: Hokkaidó, Honsu, Sikoku, Kiushu
Tokió
Kawasaki
Jokohama
Nagoja
Oszaka
Kiotó
Kobe
Kitakiushu
Fudzsi
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