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Abstract 

Japan is one of the most unique countries in the world, standing at the peak of most global 

rankings. Most of the western countries believe that Japan is doing „its own thing”, involving 

some concepts that are very hard to grasp by non-native Japanese. Consequently, speaking 

from the business environment point of view, professionals from western countries can find 

themselves blindsided as they try doing business with Japanese companies. The corporate 

culture in Japan is finely tuned and works by a set of tight rules, so it does not come as a surprise 

when confusion and tons of mistakes creep their way in the activity of businesses in Japan, 

especially when foreign involvement is taken into consideration. In order to explain the 

importance of business ethics, this paper talks about the main layers that comprise BE in Japan, 

touching on aspects like the effect of religion on the Japanese society and how they do business, 

ethical issues that are present in the Japanese business environment and unique aspects that are 

specific to the Japanese “the right way to do things” mindset. 

Cuvinte cheie: Japonia, etică, mediul de afaceri 
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Introducere 

Japonia este renumită la nivel mondial ca fiind una dintre cele mai dezvoltate țări, atât 

din punct de vedere economic, cât și cu privire la societate și cultură. Societatea Japoneză a 

pus încă din antichitate accentul pe valori ce țin cont de respectul pentru ceea ce o înconjoară 

și felul cum îl aplică în viața de zi cu zi. Nu este de mirare că o astfel de mentalitate adânc 

imprimată în mintea și sufletul Japonezilor a dus la dezvoltarea lor, pe o perioadă lungă de 

timp, într-o putere mondială pe care o cunoaștem în ziua de astăzi. Deși modernismul a devenit 

o mare parte din ceea ce caracterizează societatea niponă contemporană, acele valori încă mai 

cunosc o importanță semnificativă în desfășurarea activităților din majoritatea domeniilor.  

Astfel, luând în calcul un element important al succesului Japoniei și mai exact mediul 

economic, atât comunicarea în afaceri, cultura corporatistă, cât și funcționarea propriu-zisă a 

majorității companiilor Japoneze și nu numai, au la bază multiple reguli stricte ce formează o 

etică în afaceri unică față de alte țări vestice. Acest aspect este important și trebuie luat în calcul 

mai ales când se dorește a desfășura o afacere în Japonia sau când trebuie să comunici cu un 

partener în afaceri de origine japoneză. Necunoașterea sau tratarea cu ignoranță a acestor 

concepte adesea duc la neînțelegeri ce creează bruiaje în comunicare sau chiar la conflicte cu 

finalități devastatoare. De aceea, acest articol dorește să scoată la suprafață cele mai importante 

aspecte ale eticii în afaceri în Japonia întocmai pentru a evita posibile situații stânjenitoare sau 

pentru a înțelege mai bine mediul de afaceri japonez. 

Această temă va fi abordată prin prisma experiențelor mele proprii și tangențele cu 

societatea și cultura japoneză, în combinație cu concepte din literatura de specialitate deja 

existentă, tratată într-o manieră proprie. 
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Rădăcinile Confucianiste în etica în afaceri din Japonia 

 Multe din valorile societății Japoneze provin din învățăturile Confucianismului, un mod 

de gândire atotcuprinzător, care pune accentul pe reverență, respect și umanitate și care este 

uneori considerat ca fiind filozofie, iar alteori ca religie (Weiming, 2019). Deși trecerea 

timpului a condus la transformarea învățăturilor Confucianiste în versiuni mai ușor accesibile 

societății secolului XXI, multe țări asiatice, printre care și Japonia, au păstrat esența și au 

încorporat-o în valorile și codurile sociale de astăzi. Așadar, funcționarea societății nipone își 

are fundația, în principiu, în religie și în noțiunile pe care le aduce.  

Pornind de aici, mari companii japoneze au ca bază un concept ce a plecat din 

învățăturile Confucianiste, acela fiind kyōsei (共生). Termenul, tradus literal în limba română, 

este caracterizat de cele două caractere japoneze care îl formează: cooperare/ lucru în echipă 

(kyo – 共) și viață (sei – 生). Astfel, Murakami (1992) descrie acest termen ca „trai cooperativ 

și simbioză”. Deși termenul de kyōsei nu și-a avut originea direct din această utilizare în mediul 

de afaceri, ci din ecologie, astăzi este folosit pentru a guverna felul cum conglomerate japoneze 

își definesc viziunea și modul cum o aplică. Cuvântul kyōsei a început să fie folosit în afaceri 

abia la sfârșitul secolului XX (Boardman & Kato, 2003) de către unele din cele mai mari 

companii de renume japoneze. Compania Canon, începând cu 1987, a început să combine stilul 

de conducere tehnologic cu acest concept de kyōsei cu ajutorul lui Ryuzaburo Kaku, 

președintele Canon la acea vreme. Acesta considera că prin kyōsei, Canon putea să coopereze 

cu toți factorii mediului intern și extern în așa fel încât să nu îmbunătățească doar compania, 

cât și lumea. Prin kyōsei, Kaku își imagina cum o companie, dar și indivizii ce o formează, pot 

trăi printr-un „spirit de cooperare” pentru a ajunge la un țel comun. O companie ce funcționează 

pe acest principiu trebuie astfel să creeze relații armonioase atât cu clienții săi, cât și 
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competitorii, guvernul, furnizorii și chiar și mediul înconjurător (Kaku, 1997). Acest principiu 

este valabil și astăzi, fiind chiar menționat în viziunea firmei pe site-ul oficial Canon. 

Într-o altă manieră, kyōsei este văzut ca o modalitate de a duce întreaga abordare a 

mediului de afaceri la un alt nivel, unde manierele egocentriste atât la nivel individual, 

organizațional și chiar național nu își mai au locul. Accentul este pus pe binele comun, iar alți 

factori, precum reglementările guvernamentale sau mișcarea pieței din care o firmă face parte, 

care deși sunt necesare, nu mai sunt suficiente (Goodpaster, 1996). 

Deși conceptul de Kyōsei a început să fie abordat în mediul de afaceri abia acum trei 

decenii, astăzi este mai prevalent ca oricând, ținând cont de faptul că prin kyōsei nu se ține cont 

de rasă, sex, statut social sau apartenență la o anumită religie, ci se dorește un tot unitar pozitiv 

unde toți pot funcționa prin simbioză. Într-o societate modernă, în special cele vestice, această 

mentalitate devine esențială pentru marile corporații care doresc să rămână în pas cu mișcările 

sociale cu care se confruntă marile țări dezvoltate, inclusiv Japonia. 

 

Cultura muncii în Japonia 

 Japonia este cunoscută în majoritatea țărilor ca având o cultură a muncii foarte strictă 

și dură, fiind și țara unde se consideră că au apărut dependenții de muncă (Nishiyama & 

Fujikawa, 2017), dar unde apar și decese din cauza suprasolicitării (karoushi) (Kanai, 2008). 

Japonezii pun mare preț pe spiritualitate în ceea ce fac, unde este inclus și conceptul de kyōsei 

printre învățăturile Confucianiste, dar și Șintoiste și Budiste. De aceea, actul de a munci capătă 

o importanță semnificativă deoarece prin simpla implicare profundă în domeniul în care 

lucrează, pot să atingă iluminarea și pot contribui la atingerea unui bine comun (Lewis, 2017). 

Prin urmare, acesta este unul dintre motivele pentru care Japonezii au dus la rang de artă, cu 

accentul pe gradul de perfecțiune, activități precum ceremonia ceaiului sau caligrafia japoneză, 
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de care noi străinii ne bucurăm prin a le privi și admira. Așadar, un Japonez care își 

concentrează toată ființa în munca lor, indiferent de natura acesteia, va fi apreciat de către 

societate și va fi considerat ca fiind cu un pas mai aproape de divinitate (Inamori, 1997).  

 Acest lucru este vizibil și în mentalitatea managerilor firmelor japoneze, care abordează 

un alt concept faimos numit kaizen (îmbunătățire continuă), ceea ce diferă de viziunea vestică 

unde accentul este pus pe inovare.  Acesta poate fi și o cauză pentru posibile obstacole sau 

conflicte în cazul în care guvernanța unei companii străine pe piața japoneză nu corespunde cu 

așteptările societății și tradiționalul kaizen cu care sunt obișnuiți. Din acest motiv, Japonezii 

tind să fie perfecționiști în tot ceea ce fac, iar acest lucru este evident dacă te afli în poziția de 

client în orice magazin japonez sau când beneficiezi de servicii nipone. Din proprie experiență, 

sentimentul de a fi numit Okyaku-sama (Preastimat client, la rang de împărat/ zeu) și să fii 

primit mereu cu o formulă de întâmpinare când intri în magazin și un zâmbet la orice 

interacțiune, face parte din unul din aspectele unice ale culturii și a mediului de afaceri 

japoneze. Acest fapt face ca intrarea pe piața japoneză, fără măsurile necesare, să pună într-un 

dezavantaj major orice afacere nepregătită față de competiția locală. 

 Această abordare a Japonezilor la locul de muncă se datorează și faptului că munca este 

văzută ca fiind sfântă și onorabilă, ceea ce creează loialitate față de postul pe care îl ocupă și 

de angajator. De aceea, îmbunătățirea continuă a calității totale devine țelul suprem pentru 

Japonezi. Datorită profunzimii cu care această mentalitate este integrată în societatea japoneză, 

s-a ajuns ca în cultura eticii în afaceri în Japonia să fie de așteptat ca Japonezii să muncească 

așa de asiduu și să aspire la dezvoltarea personală prin ajutarea altora (Inamori, 1997). Aici 

intervine și orientarea către grup, unde fiecare membru se încurajează unul pe altul pentru a 

avea succes, ceea ce duce în final la succesul întregului grup. Prin grup se poate înțelege o 
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familie, colegii de muncă sau chiar o țară întreagă, iar în interiorul fiecărui grup există anumite 

reguli pentru a menține o armonie generală. Prin urmare, Japonezii sunt foarte serioși când vine 

vorba de respectarea acestor reguli și mai ales umili când greșesc, cerându-și scuze într-o 

manieră foarte profundă pentru a își arăta grija și respectul față de ceilalți. Actul de ați cere 

iertare nu are însă aceleași conotații ca în alte culturi vestice, unde îți recunoști vina atunci când 

îți ceri scuze, ci are rolul mai mult de a păstra armonia și de a arăta respectul pentru cei din 

jurul tău. Această diferență poate fi, iarăși, o posibilă cauză de conflict sau neînțelegere în 

comunicarea în afaceri dintre japonezi și străini. 

 

Dileme etice în mediul de afaceri japonez 

 Deoarece există o discrepanță mare între accentul pus pe individ și accentul pus pe grup, 

Japonezii pot suferi chiar ei de conflicte între cele două dimensiuni sociale. Deși ambele sunt 

văzute ca fiind importante și demne de respect, grupul are prioritate în fața individului în 

Japonia. Bineînțeles, libertatea individului nu este limitată, însă acest lucru este valabil atâta 

timp cât o persoană nu deranjează armonia grupului prin procesul său de a-și urmări realizarea 

propriilor interese. În cazul în care acțiunile unei persoane nu sunt conforme cu viziunea 

grupului, se așteaptă ca acea persoană să dea dovadă de altruism și să renunțe la aspirațiile sale 

pentru binele grupului (Inamori, 1997). Cultura japoneză deține un proverb care înglobează 

accentul pus pe conformitate prezent în societate japoneză, acesta fiind „出る釘は打たれる” 

(Cuiul care iese în evidență este bătut înapoi). Așadar, orice ieșire din tipar care nu este în 

concordanță cu restul grupului va fi întâmpinată cu rezistență și cu dorința de a duce întreaga 

societate la același nivel. Acest lucru duce și la multe probleme în societatea japoneză, inclusiv 

în mediul de afaceri, unde persoane care doresc să se dezvolte mai rapid decât ceilalți și să vină 
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cu inovări sunt trase înapoi și ținute în rând cu restul colegilor, pentru a păstra armonia și 

normalitatea cu care japonezii sunt obișnuiți. Din această cauză, Japonia suferă de multe cazuri 

de depresie și chiar sinucideri. În plus, străinii care sunt obișnuiți cu inovația și ieșitul în 

evidență se lovesc de un perete dur atunci când interacționează cu societatea japoneză, inclusiv 

în mediul antreprenorial. 

 Astfel de conflicte etice apar din conflictul dintre două concepte bine puse la punct în 

Japonia: tatemae (felul cum te expui în public, în mod oficial) și honne (ceea ce gândești, 

intențiile reale). Într-o companie japoneză, se așteaptă ca orice angajat să urmeze protocolul și 

să acționeze conform tatemae. În consecință, indiviziilor li se cere să lase deoparte diferențele 

personale și să se conformeze, deoarece Japonezii nu suportă conflictul și situațiile 

stânjenitoare. Honne este astfel suprimat și accentul va fi pus pe tatemae, pentru a duce la 

succesul întregului grup pe termen lung prin evitarea conflictelor dintre indivizi (Szepkouski 

& Shinomiya, 2008).   

 

Concluzii 

 Mediul de afaceri japonez este modelat de aspectele sociale și culturale ale acestei țări, 

deoarece stilul managerial japonez se concentrează pe bunăstarea angajaților și asigurarea că 

fiecare membru al firmei se simte ca într-o familie, astfel oferindu-i sentimentul de apartenență 

la un grup (Davis, 2016). De asemenea, actul de a munci este văzut diferit față de celelalte 

societăți de pe glob. În Japonia, munca nu este văzută ca o obligație pentru a-ți asigura 

supraviețuirea, ci ca o modalitate de a obține bunăstare și de a arăta respectul pentru societate. 

Prin muncă, Japonezii consideră că efortul lor oferă odihnă pentru cei din jur, iar această 

mentalitate se formează de la vârste foarte mici (Wolf, 2013). De exemplu, încă din grădiniță, 
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copiii sunt învățați să șteargă și să spele podelele grădiniței, să își aducă singuri mâncarea și 

tot ei să spele vasele folosite, toate acestea pentru a își arăta respectul și pentru a „oferi odihnă” 

celor care lucrează pentru a îi educa. 

 Această abordare a societății japoneze este preluată din Confucianism, iar spiritualitatea 

își găsește locul în orice aspect al vieții de zi cu zi a Japonezilor, inclusiv în mediul de afaceri. 

Conceptul de cooperare ca un tot unitar, numit kyōsei, este folosit de Japonezi pentru buna 

funcționare a societății, dar și de către mari companii în procesul lor decizional și în 

comportamentul organizațional unic japonez. Astfel, se urmărește ca fiecare acțiune, mai ales 

a marilor conglomerate, trebuie să aibă în vedere binele comun al întregii societăți și al planetei, 

prin cooperarea la nivel micro și macro cu toți factorii cu care interacționează. 

 Deoarece există această emfază pe binele comun și urmărirea succesului ca grup, nu ca 

individ, apar probleme majore atât pentru Japonezi, cât și pentru cei de o altă naționalitate 

atunci când vine vorba de desfășurarea de afaceri. În primul rând, există Japonezi care se resimt 

restrânși deoarece aspirațiile lor personale pot fi combătute de către societate și compania în 

care lucrează dacă nu se află în conformitate cu mișcarea generală a grupului din care fac parte. 

În al doilea rând, persoanele din afara Japoniei sunt obișnuite cu un alt tip de mentalitate, unde 

este bine să ieși din tipar, să vii cu inovații și prin propriul succes, să contribui la dezvoltarea 

societății. De aceea, o astfel de abordare într-un mediu japonez poate fi percepută ca fiind 

jignitoare și poate pierde susținerea partenerilor sau angajaților, în cazul înființării unei 

companii în Japonia. 

 Aspecte precum spiritualitatea, conformismul, importanța dimensiunilor sociale și 

diferența dintre individ și grup trebuie luate în calcul în orice interacțiune cu societatea 

japoneză, în special în parteneriate în afaceri. Evitarea unor posibile conflicte sau situații 

neplăcute este esențială pentru succesul unei comunicări eficiente, iar chiar și cele mai mici 
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detalii ce arată că un alogen și-a dat interesul de a arăta respect societății japoneze prin diferite 

gesturi sau vorbe care se aliniază cu normalitatea pe care o cunosc Japonezii poate duce la un 

grad de apreciere enorm din partea acestora și chiar poate face diferența dintre succes și eșec. 

Precum zicala poetului  Persan Moslih Eddin Saadi, „un călător fără observație este o pasăre 

fără aripi”. Acest lucru este valabil și în afaceri, unde o persoană care s-a interesat de eticheta 

și principiile etice ale unei culturi va avea mai multe uși deschise ce îi va facilita o comunicare 

de succes (Martinuzzi, 2013). 

Abordarea acestei teme a avut ca scop întocmai aducerea la cunoștință a conceptelor ce 

stau la baza funcționării societății japoneze pentru a putea evita conflicte și neînțelegeri în 

desfășurarea eticii în afaceri în Japonia, dar și de a prezenta diferite aspecte pozitive care pot fi 

integrate în etica în afaceri în alte țări, precum România sau Statele Unite. 

 Cu siguranță, la fel cum și societatea vestică are de învățat din stilul Japonez de a face 

lucrurile „cum trebuie”, așa si societatea japoneză poate adopta diferite comportamente din 

celelalte țări pentru a ameliora problemele cu care se confruntă. Reducerea reticenței de a 

permite unui individ să se dezvolte în ritmul și felul său poate conduce la scăderea ratei de 

depresie în Japonia și posibila eliminare a sinuciderilor sau deceselor cauzate de suprasolicitare 

(karoushi). Totuși, importanța pe care o are spiritualitatea în norma japoneză și profunzimea 

cu care atitudinea conservatoristă este întipărită în societatea niponă face ca o schimbare de 

acest gen să fie aproape imposibilă. Cu toate acestea, încă de la sfârșitul celui de-Al Doilea 

Război Mondial, Japonezii au început să aprecieze culturile vestice și să preia ce li se pare mai 

bun din acestea, deoarece sunt destul de umili să învețe de la cei care știu mai mult decât ei, iar 

schimbarea eticii în afaceri în Japonia, oricât de mică ar fi, încă este posibilă. 
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