Böcker 000000
Är Japan ett hot
eller ett löfte?
En anmälan för denna tidskrifts läsare av H åkan Hedbergs bok Den japanska utmaningen
(Bonniers 1969, 150 s, kr 36:50) kunde göras
mycket kort: läs den! Varje företagsledare med
intressen som höjer sig över verkstadsgolvet har
något att hämta och får sitt perspektiv berikat.
Boken är kort och koncis, lättläst men ändå
välmatad med intresseväckande fakta, uttalanden och egna synpunkter. Kort sagt: ett exempel på den goda och skickliga ekonomiska journalisti!k, som det bara finns alltför få av i svensk
språkdräkt. Den kan läsas som en "rysare" men
handlar om påtagliga realiteter. Vilken mening
man än kan ha om Hedbergs tolkningar på enskilda punkter, om hans huvudtes råder ingen
tvekan. Nämligen att Japan blir ett av de avgörande korten i 70-talets världsbild och att det
japanska inflytandet på i första hand världsekonomin blir större och mera ing-\ipande än vad
man i Västerlandet ännu i allmänhet har insett.
Första hälften av Hedbergs bok upptas aven
- alltför allvarlig och högaktningsfull - redovisI!ing av japanska prognoser fram till ~t 2000
om bruttonationalprodukt, export och/ import,
"BNP-kapplöpningen", "Rikast i vä~lden"-pTOg
nosen, "Hur Västtyskiand besegrades". Denna
del är utan tvekan av stort dokumentariskt intres'se, eftersom flertalet prognoser hämtas från
opublicerat eller endast på japanska tillgängligt
material. Den är också av betydande · reellt intresse därigenom att den japanska ekonomins
aktuella styrka och våldsamma genombrottskraft
så väl illustreras. Därmed besvarar Hedberg
med ett bestämt ja frågan om Japan utgör ett
hot för den etablerade industrivärlden i Europa
och USA.
Men det är inte utan att man tycker Hedberg själv fallit för den prognosglädje och -tilltro som tycks härska i japanska affärs- och förvaltningskretsar. De japanska siffrorna härrör
från partiella och mekaniska prognoser. Den
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begränsningen måste hållas i minnet att d
endast återspeglar de aktuella kraftfälten och
att de "~~tkrafter" som framkallas just av den
projekterade utvecklingen försummas.
Att Japans bruttonationalprodukt per capit
år 2001 skulle bli 55000 dollars och Sverige
28 000 dollars (nu cirka 3 500 dollars) jämför
med USA:s 14 000 dollars kan naturligtvis av
visas som kuriosa i marginalen. Det skall inte
heller här anföras emot den allmänna bild och
de allmänna slutsatser som Hedberg presente
rar. Det finns alltför mycket som tyder på att d
japanska prognoserna för 70-talet och fram
emot 1985 är ohyggligt realistiska. Men man
hade gärna sett en annan vinkling av förfat
tarens framställning. Det mest påtagliga intryc
ket som de japanska siffrorna ger anmälaren
är orimligheten på längre sikt sett. Därför frå
gor som : Vad är det som kommer att förhindra
att den nuvarande trenden löper vidare? Hu
kommer de spänningar i den interna och ex
terna ekonomin, som siffrorna indikerar, at
upplösas? Hedberg har en del att säga därom
senare kapitel, men den obetänksamme läsaren
hade varit betjänt aven del varningar.
Bakens andra hälft är en diskussion närmas
kring vissa teser som Hedberg framför, men
den ger också fascinerande inblickar i hur de
japanska samhället fungerar. Några kapitelru
briker får illustrera detta.
Det öppna samhället: Ingen människa, inge
företag är en Ö. I ölandet Japan har de män
som byggt miraklet medvetet gått in för maxi
mal information. Alla vinner, ingen förlorar
i ett informationsrikt samhälle fattas klokar
beslut än i ett informationsfattigt. Hedberg
slutsats: japanen får mer information och han
segrar.
Det enögda samhället: En skicklig analys av
de krafter som bestämmer den japanska ekono
miska politiken, speciellt den restriktiva han
delspolitiken med importregleringar, höga tul
lar, etableringsförbud och otaliga "O'synliga
importhinder som manipulera:s av MITI (han
delsdepartementet). Hedbergs slutsats är pessi
mistisk: de liberala krafterna är svaga och kor
rumperade. Speciellt besviken är han på vän
sterrörelsen "som inte kan uppfattas som et
hederligt alternativ till direktörernas regerings
parti" .
Asiens räddare? En diskussion av det japans
ka biståndsprogrammet som lades fram i mar
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