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  Vláda v Japonsku mezi léty 1890 – 1945 byla ústavní nikoli však výhradně parlamentní. Ústava dávala různým orgánům rozdílné pravomoci. Tyto orgány lze označit za elity politického systému.
   Jednou elitní skupinou byla pozemní armáda a námořnictvo. V systému vlády měla tato skupina pravomoc dvojího druhu. Za prvé - představitelé generálního štábu byli podřízeni přímo císaři a nemuseli se zodpovídat vládě. Jinými slovy měli tzv. „právo autonomního velení“. V určitých kritických situacích, které však nebyly přesně vymezeny, toto právo zaniklo a nastupovala zahraniční politika. Za druhé - vojenské kruhy měly účinný nástroj, jehož pomocí mohly ovlivňovat vládu – odstoupením vojenských ministrů si mohla armáda vynutit demisi vlády jako celku a odmítnutím jmenovat jejich nástupce mohla zabránit sestavení nového kabinetu. Na druhé straně však vláda a parlament mohly vyvíjet tlak na armádní složky prostřednictvím vojenských ministrů a cestou kontroly vojenských výdajů.  
  Jinou elitní skupinou byla státní byrokracie, tzv. „císařští úředníci“. Jejich moc nebyla odvozena z ústavy, ale pramenila z jejich odpovědnosti za plnění výkonných funkcí. V rámci byrokratického systému hrály osoby ve vedení ústředních ministerstev mimořádně významnou roli. Většinou se rekrutovaly z absolventů právnické fakulty Tokijské univerzity a představovaly výkvět univerzitní smetánky, která prošla hustým sítem zkoušek, jejichž složení podmiňovalo práci ve státní službě. Státní úředníci vynikali mimořádnými schopnostmi a těšili se vysoké společenské autoritě. Jelikož se od nich očekávala politická neutralita, inklinovali ke konservatismu, nicméně v některých resortech docházelo k jejich postupné politizaci. Svůj vliv na vládu uplatňovali různými prostředky – připravovali legislativní návrhy předkládané do parlamentu, měli přímý přístup k jednotlivým resortním ministrům, podíleli se na výkladu právních norem a po dosažení důchodového věku obsazovali významné funkce ve vrcholných rozhodovacích orgánech.
     Další elitní skupinu tvořily osoby a kruhy blízké císaři. Císař měl právo jmenovat předsedu vlády, ale obvykle to jeho jménem učinil někdo jiný – zpočátku zástupce oligarchie, která stála zcela mimo právní rámec, a od roku 1922, kdy zemřel Jamagata, pak Saiondži či někdo z bývalých premiérů. Právo jmenovat předsedu vlády bylo nesmírně důležité, neboť premiér mohl sestavit vládu a vypsat volby, ve kterých většinou vítězil. K dalším vlivným osobám blízkým císaři patřil ministr vnitra, ministr pro záležitosti dvora a členové Tajné rady, která měla ústavní právo ratifikovat mezinárodní smlouvy. Její reálná moc vyplývala ze skutečnosti, že ji tvořily významné osoby, zejména bývalí ministři a vysocí vládní úředníci. 

  Vlivnou mocenskou skupinou byly též monopoly zaibacu, a to i přestože nepatřily k tzv. ústavně zakotveným elitám. Od roku 1915 do roku 1924 vzrostly výdaje na předvolební kampaně z pěti milionů jenů na dvaadvacet. Počet případů úplatkářství a přestupků proti volebnímu řádu se za stejné období téměř zdvojnásobil. Příspěvky na volební kampaň představovaly účinný nástroj politického ovlivňování, ke kterému finanční monopoly sahaly vždy, když se to ukázalo nezbytným. Čas od času se vynořuje otázka, zda zaibacu skutečně ovládaly parlament a celou politickou scénu či nikoli. Pravdou je, že funkce státu a hospodářských organizací byly z větší části odděleny, avšak jejich cíle – upevnění státní moci na straně jedné a hospodářský na druhé – se většinou vzájemně doplňovaly. A právě díky této jednotě cílů byla spolupráce mezi politickými a ekonomickými kruhy tak bezproblémová. Otázka, zda jsou cíle obou skupin opravdu totožné, se začíná objevovat až ve 20. letech v období sociálního kriticismu a později na počátku 30. let v souvislosti s hlubokou hospodářskou depresí.
  Poslední mocenskou elitou byl parlament tvořený Horní sněmovnou, do které byli jmenováni členové císařského rodu, příslušníci šlechty a osoby se zvláštními zásluhami o císařství, a Dolní sněmovna, kterou obsazovalo 300 poslanců volených na tři roky. Horní sněmovna byla původně zamýšlena jako konzervativní orgán Dolní sněmovny a není třeba zdůrazňovat, že tuto funkci plnila dokonale. Dolní sněmovna vládla značnými pravomocemi, neboť pouze parlament měl právo schvalovat zákony a musel též schvalovat každé navýšení státního rozpočtu. Právě výsadní právo rozhodovat o změnách rozpočtu učinilo Dolní sněmovnu daleko mocnější, než-li Itó a jemu podobní původně zamýšleli, protože duchovní otcové parlamentního systému nepředpokládali, že by mohlo opakovaně docházet k situaci, kdy bude zapotřebí neustále zvyšovat rozpočtové výdaje státu. Od roku 1890 se jedním z nejpalčivějších problémů japonské vlády stala otázka, jakými prostředky kontrolovat Dolní sněmovnu. Jelikož se nepodařilo nalézt dostatečně účinný kontrolní mechanismus, politické stany, které měly v dolní sněmovně většinu, získaly postupně převahu nad ostatními elitními skupinami a přistoupily k přímému ovlivňování vlády. 


Během tří let své vlády v letech 1918-1921 Hara dosáhl celé řady cílů, o jejichž naplnění dlouhou dobu usiloval. Zrušil systém okresních úřadů v rámci jednotlivých prefektur, čímž na jedné straně oslabil byrokratickou kontrolu měst a vesnic shora a na druhé straně posílil autonomii obecních správ, v nichž měli rozhodující slovo zástupci politických stran. Zavedl systém malých volebních okrsků namísto velkých obvodů s více poslaneckými mandáty, které poskytovaly prostor i pro zastoupení menšinových politických skupin, čímž zvýhodnil velké politické strany. Nadále pokračoval v politice podpory loajálních regionů z veřejných zdrojů. propagoval výstavbu škol a přijal program rozvoje železniční sítě v hodnotě 800 milionů jenů. V koloniálním byrokratickém aparátu získal několik volných míst pro své politické stoupence. Přiznal volební právo drobným rolníkům – Seijúkai měla mimořádně silnou pozici v zemědělských oblastech – tím, že snížil daňový census z deseti jenů na tři. Členové Kenseikai, kteří se rekrutovali spíše z městských oblastí, však v tomto kroku neviděli demokratickou výhodu, ale spíše „zvěčnění třídního despotismu“ v parlamentu.
  Co se však Hara nepokoušel změnit, byla struktura vlády. Jakýkoli pokus o hlubší změnu by totiž mohl způsobit konflikt s ostatními mocenskými elitami a otřást samotnými základy „Harovy mašinérie“. Z jeho pohledu nebyly strukturální změny nutné. Lepším řešením se mu jevila obratná manipulace s ostatními skupinami a dosahování stranických cílů prostřednictvím kompromisů. Jak poznamenal životopisec „předseda vlády Hara byl v roce 1918 stále ještě tím ministrem vnitra Harou“, a to z hlediska cílů, tak i co do taktiky jejich dosažení. Další věcí, kterou Hara prosadil, byla právní úprava sociálních problémů, v hospodářských otázkách totiž byl konzervativcem a vystupoval proti rostoucímu sociálnímu hnutí.

  Atentát na Haru provedený fanatickým ultranacionalistou v roce 1921 tragicky ukončil jeho brilantní politickou kariéru, ale nastoupený směr konstituční vlády pokračoval ještě několik let po jeho smrti. Tento nový vývoj nejen odrážel ekonomické, sociální a intelektuální změny uvnitř Japonska, ale velmi citlivě reagoval i na podměty ze Západu, kde v průběhu 20. let neobyčejně sílí liberální tendence. Toto období se podle příslušné panovnické éry, vymezené léty 1912-1926, volně označuje jako demokracie Taišó.  
  Jeho nástupci v křesle předsedy strany a premiéra se nepodařilo udržet ve straně názorovou jednotu a v letech 1922-1924 dočasně nastoupily tři úřednické vlády značně odlišného charakteru. Jako reakce na tento vývoj se některé liberální frakce Seijúkai spojily s Kenseikai a v roce 1923 vytvořily tzv. Druhé hnutí na obranu ústavy. Kdyby toto hnutí bylo mělo podporu úřednictva, studentů a dělnictva, tedy skupin, které se začínaly postupně formovat v městských oblastech Japonska, a kdyby se byla vytvořila aliance liberálních poslanců a představitelů sociálního hnutí, které usilovalo o všeobecné volební právo, pak by se zřejmě historie byla vyvíjela v následujících 20.letech zcela odlišným způsobem.

  Nejvyššího úspěchu vlády politických stran v předválečném Japonsku dosáhl kabinet Kómeie Katóa v letech 1924-1926 a zahájil tak osmileté období, ve kterém si funkci premiéra střídavě předávali předsedové dvou největších politických stran. Nebyla to  však vláda politických stran v duchu Velké Británie, neboť předseda většinové strany neměl automaticky právo sestavovat kabinet. Častokrát byl na místo premiéra jmenován předseda menšinové strany, který pak odstoupil a v následujících volbách získal parlamentní většinu. Nicméně jednalo se o vládu představitelů politických stran a většinová podpora v parlamentu byla považována za její nezbytný předpoklad. 
   Úspěchy Katóovy vlády byly mimořádné, ačkoli - jak se zdá - každý z nich měl i svoji stinnou stránku. Jedním z nejvýznamnějších úspěchů bylo schválení zákona o všeobecném hlasovacím právo pro muže roku 1925. Nicméně před rokem 1925 Kató souhlasil se zvláštními opatřeními proti podvratným živlům, tzv. zákon na ochranu klidu a pořádku, který zakazoval vznik takových skupin, jež obhajovaly změny japonského „národního zřízení“ či zrušení soukromého vlastnictví. Za členství v takové organizaci byly udělovány tresty až do výše deseti let žaláře, tato opatření byla ještě zpřísněna v roce 1928 v souvislosti s jejich použitím proti Japonské komunistické straně. Vyjednávání o tomto zákonu Katóa přivedlo k obnovení diplomatických styků se Sovětským svazem, a to o celých osm let dříve, než tak učinily Spojené státy. Druhým úspěchem Katóvy vlády byl program sociálních zákonů zvýhodňující dělnictvo. Byl zrušen článek 17 zákona o veřejném pořádku, který byl často používán proti odborům. Byl přijat zákon o národním zdravotním pojištění a zákon o urovnání pracovních sporů, přičemž zákon o pracovních podmínkách v továrnách přijatý koncem období Meidži doznal novelizace. Třetí reforma se týkala horní sněmovny parlamentu, snížil se počet příslušníků z řad šlechty a zvýšil se počet členů parlamentu jmenovaných přímo císařem z řad významných právníků, univerzitních profesorů a jiných předních osobností.                

  Kómei Kató zemřel v roce 1926 a na jeho místo nastoupil Reidžiró Wakacuki ze stejné politické strany. Šidehara si nadále podržel místo ministra zahraničních věcí, a tak se v politickém kurzu, který zahájil premiér Kató jen máloco změnilo. V roce 1927 se však dostala k moci opět Seijúkai, a to především zásluhou generála Giičiho Tanaky, který byl v roce 1925 zvolen předsedou vlády. Jako předseda vlády zastával Tanaka „pozitivní  zahraniční politiku“ posilování japonských pozic v Mandžusku a tvrdého postoje proti Číňanům. Japonské vztahy v Čínou zůstaly v podstatě stejné jako za Šidehary, nicméně Tanakův agresivní tón vyprovokoval v Číně řadu protijaponských nálad. Ta dopadla na Tanakovu hlavu jako bumerang poté, co v roce 1928 zavraždili důstojníci japonské kwantungské armády Čang Cuo-lina, projaponského generála, který ovládal severní Čínu, v naději, že jeho syn Čang Sue-liang bude povolnější japonským požadavkům a méně nacionalisticky orientován. Po těchto akcích byl Tanaka nucen odstoupit.

  Návrat Minseitó k moci v roce 1929, Haganučiho a Wakacukiho kabinet se Šideharou ve funkci ministra zahraničních věcí byl návratem k posílení vlivu politických stran. Jedním z hlavních úspěchů Haganučiho vlády byla účast Japonska na Londýnské námořní konferenci v roce 1930, která rozšířila původní poměr tonáže bitevních lodí 5:5:3 stanovený Washingtonskou konferencí i na těžké křižníky a uplatnila poměr 10:10:7 na lehké křižníky. Hamaguči stavěl svou politiku na přátelských vztazích se Spojenými státy a Velkou Británií, využil proto umírněné admirály, aby si zajistil ve vojenských námořních kruzích většinovou podporu. Tato taktika se ale postupně obrací proti svému tvůrci, neboť je chápána jako snaha o kontrolu armády. Hamaguči úspěšně odolával tomuto přívalu kritiky až do listopadu 1930, kdy byl zastřelen pravicovým „vlastencem“.

  Tímto obdobím začínají politické krize jednotlivých vlád podporovaných buď Micubiši nebo Micui. Takto vzniklý chaos dává možnost armádě postupnému získávání vlivu a dalším výbojům v Číně.                   




Armáda

  Postupná sociální přeměna důstojnického sboru, která začala v první světové válce, vedla k vnitřním rozporům. Místo privilegované aristokracie se hlavními nositeli důstojnických hvězd stali synové městské a venkovské inteligence, buržoazie, nižších státních úředníků, malých a středních rolníků, tedy většinou absolventi civilních středních škol. Pouze menší část důstojníků se stále ještě rekrutovala z řad aristokracie a velkého kapitálu. A to byl hlavní problém.
  Dvacátá léta představovala pro armádu léta hubená, neboť vláda, aby čelila domácím hospodářským problémům, drasticky omezovala výdaje na armádu a část důstojnického sboru dokonce propustila. Zbytku pak výrazně snížila platy. Důstojníkům z „vyšších kruhů“ to nevadilo, ale důstojníci  „nižšího původu“ živořili, protože jim žold stačil jen na velice skromné živobytí. Také ve služebním postupu na tom důstojníci z bohatých rodin byli podstatně lépe. Konexe jejich rodičů jim otvíraly dveře všech vysokých škol i akademie. Z těch obyčejných se dostalo stejné možnosti jen opravdu vyvoleným, jen osobnostem vysoce nadprůměrným. Tento rozpor se nejvýrazněji projevil v počtu generálských dekretů, které byly téměř z 80% určeny pro movité. Ostatní končívali jako velitelé praporů.Vedlo to ke střetu obou skupin, neboť šlo o bytí a nebytí. Věk zde roli nehrál, bohatší se nazývali „Staršími“ a ti chudší si říkali „Mladší“.
  Toto sociální napětí vedlo zákonitě k vytváření celé řady zájmových skupin, výrazně ovlivňující politický život japonské armády. Na konci dvacátých let se vytvářejí i dvě ideologické školy, každá samozřejmě odpovídá jedné ze skupin. „Starší“ přijímají zásady TOSEIHA, tzn. Zásady kontroly. Znamenalo to zavedení tvrdého dohledu nad politickou činností v japonské armádě a vládě. „Mladší“ důstojníci vyznávají zásady KÓDÓHA neboli  zásady tzv. císařské cesty. Hlavní úlohu v tomto střetnutí hráli generálové a vyšší důstojníci, neboť oni jediní mohli ovlivnit politické dění v Japonsku. Ani ti však nebyli jednotní, dělili se na tři skupiny. Ty vedly mezi sebou skrytý boj.
  První skupina se blížila svými názory „Mladým“. Její hlavou byl generál poručík Akira Muto, člen nejvyšší vojenské rady a výborný teoretik v oboru strategie. Dalšími členy byli generálporučík  Sadao Araki, bývalý vojenský přidělenec u admirála Kolčaka. Díky jeho výmluvnosti a politickému rozhledu ho považovali nejen za mluvčího skupiny důstojníků, ale celého hnutí „Mladých“. Byl odpůrcem Sovětského svazu a komunizmu vůbec. Stejné názory měl i další z této skupiny, velitel Kuatungské armády generálmajor Šigeru Hodžó, pozdější adjutant císaře, a generálmajor Kuniaki Koisó, náčelník generálního štábu Kuantugské armády. Ostatně ani náčelník operačního odboru generálního štábu pozemních vojsk 
generálmajor Džinsaburo Madzaki, ani velitel 20. pěší divize v Koreji generálporučík Jamakawa nebyli přáteli Sovětů.
  Generálporučík Džiró Minami, ministr války, vedl druhou skupinu. Se svými spolupracovníky se pokoušel dosáhnout smíru mezi oběma skupinami a docílit tím jednoty v prosazování zájmů v japonské politice. K jeho přívržencům patřil náčelník štábu pozemních sil generálporučík Kanaja, generální inspektor japonského letectva generálporučík Watanabe, velitel polního četnictva kempeitai generálporučík Sunroku Hata, několikanásobný exministr války generál Issei Ugaki a velitelé 2.,5. a 1. pěší divize.
  Třetí skupinu tvořili především vojenskopolitičtí teoretici v čele s velitelem vojenské akademie  generálmajorem Micurem Ušidžimou, velitelé jednotlivých odborů ministerstva, např. generálporučík Hajaši a generálmajor Inoue. Tato skupina se však během doby rozdělila do předchozích dvou.

Dne 5. března 1919 vzplanuly japonské budovy, strážnice a skladiště. Boj s Japonci a domácími přisluhovači trval asi dva měsíce. Japonci nasadili do bojů prakticky všechno vojsko a četnictvo dislokované na území Koreje. Výsledky bojů byly tragické. Osm tisíc mrtvých, 16 000 raněných a 53 000 uvězněných Korejců. Na druhé straně bylo obětí velice málo. Na nátlak nejmocnějších rodin zaibacu, je v roce 1920 vyměněn generální guvernér Koreje a na místo tvrdého Fukijota přichází liberál Saitó Makoto.  Představitelům armády bylo naprosto jasné, že do Koreje bude třeba dopravit další jednotky, aby mohly podobným událostem předcházet.To ovšem znamenalo další peníze z kapes daňových japonských poplatníků. Rok 1920 nebyl pro Japonsko nijak lehký.    

  Je noc 5. března 1920. Nesměle se začíná hlásit jaro. Ve Vladivostoku svítí světla přístavu, nočních lokálů, ulic. Z kopců nad městem se náhle zablesklo a na město dopadají první granáty. Salva za salvou ničí domy a boří ulice.V plamenech se míhají postavy s dlouhými bodáky a v kloboukových přilbách. To Japonci ze svazu 1. Dokuritsu Šubitai a 112. Rentai začali plnit úkoly přidělené v tomto útoku. Rozkaz zněl obsadit důležité body ve městě – nádraží, poštovní a telegrafní úřad, pevnost a objekty vojenského charakteru v okolí města. Odpor překvapených sovětských vojsk byl sice houževnatý, ale nekoordinovaný. Japoncům se podařilo přerušit veškerá spojení, a proto tak rychle postupovali městem. V přístavu obsadili zakotvené minonosky STATNYJ, SMĚLNYJ a ANASTASOV. Z vězení propustili všechny bělogvargějce a ihned jim předali výzbroj. 
  Stejně prudký útok byl veden proti Chabarovsku, Nikolsku-Ussurijsku, Spassnému a dalším sovětským městům. Nejtvrdší boje probíhaly v Chabarovsku, kde si Japonci cíle nevybírali, po půlhodinové dělostřelbě bylo v plamenech celé město. Střelba Japonců nešetřila nikoho. Jejich přesila postupně likvidovala slábnoucí odpor. Za pět dnů bojů bylo v Chabarovsku a jeho okolí zabito více než 2500 osob. Po prvním náporu se Japonci soustředili na vyhledávání a zatýkání rudých partyzánů a vojáků dálně východní republiky. Mezi zatčenými byl i vynikající organizátor a partyzán Sergej Lazo a velitelé Luckij a Sirbicev. Japonská soldateska jim připravila krutý osud. V noci na 20. dubna 1920 byli Lazo a jeho bojoví druzi upáleni na lokomotivním topeništi ve stanici Muravljevo-Amurskaja.
  Přes obrovskou snahu a krutost, přes materiální převahu Japonci nedosáhli svého cíle. Tzv. „černý nárazník“, sahající od přímoří až k Čitě, se vytvořit nepodařilo. Důvodů bylo několik. Odpor revolučních vojsk, protestní manifestace ruských občanů, ale především obavy amerických politiků, kteří nehodlali přistoupit na myšlenku, že by Japonsko získalo monopol nad hospodářsky vyvinutým Přímořím a původní zemské vládě ponechalo pouze dozorčí a poradenskou činnost.
  V červnu došlo k jednání o nových podmínkách japonské účasti na vládě v Přímoří. Výsledkem bylo vytvoření třicetikilometrového pásma podél železnice Vladivostok-Chabarovsk, které připadalo Japoncům, zbytek území obsadila vojska zemské vlády Přímoří. Tato armáda měla charakter milice a ve stavu měla 4 250lidí. Výzbroj a výstroj jí poskytlo japonské velení. Mezitím se revoluční vojska sovětské vlády stáhla dále do Poamuří a přešla na partyzánský způsob boje. Část japonského velení byla výsledkem celé akce velice znepokojena a poukazovala na to, že cílů se nepodařilo dosáhnout, a to především v důsledku zbabělosti a snahy používat cizích vojsk tam, kde bylo na místě použít jednotek japonských.

  V říjnu 1922 došlo u Voločajevky k rozhodující bitvě mezi jednotkami Dálněvýchodní republiky a bělogvardějci. Sedmidenní boje skončily naprostým vítězstvím vojsk Dálněvýchodní republiky pod velením V. K. Bljuchera. Do 25. října 1922 bylo osvobozeno Přímoří a intervenční vojska urychleně opouštěla i Vladivostok. Bylo zcela pochopitelné, že tento krach měl za následek negaci všeho, co souviselo s rozvojem japonské armády. Začíná prudké snižování stavu ozbrojených sil, což je první krok mající vést k ozdravění hospodářství. Z jedenadvaceti divizí s celkovým počtem 308 000 vojáků je v roce 1922 pět zrušeno a stav armády snížen na 240 000 mužů. Města Takata, Okajama a Kokura přichází o své posádky. Do civilu odchází 15 000 aktivních důstojníků a poddůstojníků. Zde je čeká bída a opovržení, neboť prestiž armády a námořnictva vzala za své. 

  Podle závěrečného usnesení konference ve Washingtonu z listopadu 1921 mělo Japonsko předat čínské vládě šantungské území. Náhradou za to mělo dostat proplaceno vybudování železnice Čching-tao-Ťi-nan. Bylo také upozorněno, že v březnu 1923 vyprší nájemní smlouva na přístavy Port Arthur a Dalnyj a že její platnost nebude prodloužena. V japonském politickém životě to vyvolalo velice nepříznivý ohlas, neboť to znamenalo dalekosáhlé hospodářské ztráty. Japonská armáda zorganizovala únos několika cizinců z vlaku, tím dokázala neschopnost čínské vlády jednat a ničit bandity. Cíle bylo dosaženo, vláda padla a nastoupila nová více nakloněná zájmům Japonska.      

  Významnou událostí světových dějin byla čínská revoluce z let 1924-1927. V roce 1924 začala jako válka občanská, avšak kvůli slabě rozvinutému průmyslu a dopravě probíhala velice nerovnoměrně. Japonsko a koloniální mocnosti zasahují jen v případě ohrožení investic. Spolu se spojenci USA a Velkou Británií zasahují postupně ve čtyřech konfliktech a to i včetně bombardování Hong-Kongu. Japonsko tak postupně získává prestiž a moc v Číně. 


Aby nebylo málo problémů, byla Japonská armáda přezbrojována a znovu organizována.




1900-1920

Nejvyšší jednotkou je pěší divize (Hohei Šidai). Divizi tvoří dva pěší pluky, každý o dvou pěších praporech. Celkem devět rot ( v roce 1915 přidána velitelská rota) a 15 150 mužů. 

Výzbroj divize :
	10 400 pušek Arisaka Typ 30, ráže 6,5 mm, od roku 1910 karabiny Arisaka Typ 38, ráže 6,5 mm

1 500 karabin Arisaka Typ 44, ráže 6,5 mm, od roku 1910 karabiny Arisaka Typ 38, ráže 6,5 mm
805 kulometů Hotchkiss, ráže 8 mm, od roku 1910 kul. Nambu Typ 38, ráže 6,5 mm
43 kanónů Typ 7, ráže 75 mm, od roku 1908 kanóny Typ 31, ráže 75 mm, od roku 1910 kanóny Typ 38, ráže 75 mm a Typ 41 s ráží 75 mm
40 houfnic Typ 28, ráže 280 mm, od roku 1904 houfnice Typ 7, ráže 305 mm
1 500 koní v pěti jízdních eskadronách

1920-1936

Největší jednotkou byla pěší divize (Hohei Rjódan) o dvou pěších brigádách. V brigádě dva pěší pluky, pluk o třech praporech se třemi pěšími rotami. Celkem v divizi 21 400 mužů.
  
Výzbroj divize :
	15 000 pušek Arisaka Typ 99, ráže 77 mm

1 00 karabin Typ 44, ráže 6,5 mm
401 lehkých kulometů Nambu Typ 11, ráže 6,5 mm a Typ 3, ráže 6,5 mm
206 těžkých kulometů Juki Typ 92, Ráže 7,7 mm
12 houfnic Typ 91, ráže 105 mm
48 polních kanónů Typ 90, ráže 75 mm
5 praporních kanónů Typ 92, ráže 70 mm nebo Typ 11 s ráží 37 mm
  
Ekonomika 20. let

   Mezi léty 1915 – 1920 rostlo japonské hospodářství mílovými kroky. Zkáza evropského loďstva nahrávala japonské obchodní flotile, jejíž tonáž se zvýšila téměř dvakrát a čisté zisky přibližně desetkrát. Počet dělníků v továrnách se zdvojnásobil, stejně jako objem vývozu bavlněného zboží. Zisky dosahovaly závratné výše, a nehledě na prudké zvýšení cenové hladiny, umožňovaly takovou míru investic do průmyslu, která byla i na japonské poměry neobvykle vysoká. Japonsko se navíc poprvé stalo věřitelskou zemí se zlatými rezervami přes 2 miliardy jenů, což představovalo šestinásobné zvýšení v průběhu šesti let.
  Spirálová inflace udržela japonský válečný boom při životě ještě více než rok po podepsání příměří, ale v březnu 1920 se cenový systém zhroutil. Následujících 20 let patřilo k ekonomicky mezi nejméně působivá období moderních japonských dějin. Jedním z důvodů byla skutečnost, že japonské zemědělství a domácí produkce surovin dosáhly stabilizované úrovně. Tato stabilizace zdůraznila prohlubující rozdíl mezi hladinou příjmů na venkově a ve městech a přenesla břemeno absorpce rostoucího počtu obyvatel na bedra průmyslového sektoru, který měl své vlastní problémy. Druhým důvodem nízké výkonnosti ekonomiky v tomto období byl relativní pokles vládních výdajů. V předchozích obdobích tyto výdaje tlumily důsledky hospodářských výkyvů. Během 20.let, v době míru a demokratizačních tendencí, klesly vojenské výdaje, aniž by byl tento pokles kompenzován zvýšením jiných výdajových položek. V důsledku toho byli Japonci vystaveni náhlým změnám na zahraničním trzích. Třetím důvodem byl fakt, že cenová struktura ve většině zemí prošla po první světové válce daleko hlubší deflací než v Japonsku. To se odrazilo v nepříznivém vývoji  bilance zahraničního obchodu na počátku 20. let a vyústilo ve snížení zlatých rezerv. Japonský vývoz byl podporován konjunkturou ve Spojených státech koncem 20. let, ale ekonomické důsledky Velké krize mu zasadily zničující ránu.
  Život japonského hospodářství ve 20. letech komplikovaly i další domácí faktory.  Rok 1921 byl rokem největšího poklesu výroby. Loďařský průmysl vykazoval schodek 88% (roku 1919), strojírenství 56%. Vývoj poklesl o 40%. V zemi byl 1 283 000 nezaměstnaných. V roce 1922 začala polevovat poválečná  deprese, ale 1.září 1923 byla celá oblast Tokia zasažena rozsáhlým zemětřesením, při kterém zahynulo více než 130 000 lidí a byl zničen majetek v hodnotě miliard dolarů. Tato katastrofa nastartovala stavební boom, který byl částečně financován ze zahraničních půjček. Po roce 1924 Japonsko přechodně opustilo systém zlatého standardu a přistoupilo k devalvaci jenu, která stimulovala zahraniční obchod. Následná inflační hospodářská expanze však byla utlumena bankovní krizí na jaře 1927, při které celá řada významných bank, a opět nastalo období deflace. Největší šok utrpěla japonská ekonomika v roce 1930 po krátkém hospodářském oživení. V lednu obnovil ortodoxně založený ministr financí Džunnosuke Inoue systém zlatého standardu, a to pouhé dva měsíce před krachem americké ekonomiky, tedy v době, kdy ceny na světových trzích se již počínaly hroutit. Toto opatření vedlo k posílení jenu, k poklesu vývozu a uvrhlo Japonsko do hluboké deprese.
  I přes tyto obtíže japonské hospodářství v letech 1920 – 1930 nestagnovalo, došlo k technickému pokroku i k širší diversifikaci průmyslu, objem výroby zpracovatelského průmyslu se téměř zdvojnásobil a k výnosům z první světové války a z období inflační expanze v letech 1922 – 1927 přistoupilo vyčištění trhu od finančně nezdravých podniků. Útrapy obyvatelstva a sociální nepokoje však byly nepředstavitelné. Cena rýže, která v průběhu předchozích šesti let vzrostla o 174 %, poklesla po deflaci během jediného roku 1920 o více než polovinu, do roku 1925 se však vrátila na svoji původní výši a do roku 1931 se propadla téměř na předválečnou úroveň. Cena hedvábí, hlavní vývozní komodity a nejdůležitějšího vedlejšího produktu japonského zemědělství, poklesla mezi lety 1925 – 1929 o více než dvě třetiny.
    
Závěr

   Dvacátá léta minulého století v Japonsku lze i podle evropských měřítek charakterizovat vcelku jako demokratickou éru v jihovýchodní Asii. Proces, který započal premiér Hara, byl ojedinělý v monarchistických zřízeních této části světa. Jeho snaha prosadit některá pravidla západní demokracie (př. oslabení moci Horní sněmovny a snaha o snížení vlivu armády na politické scéně,…) prosazená v počátcích jeho politické kariéry mohla uvést Japonsko do mocenské struktury spojenců. Místo toho však spojenci využívají Jamato pro uklidnění konfliktů v koloniálních částech Číny, díky vojenským ústupkům Japonsku řeší i konflikty s budoucím Sovětským svazem za cenu životů Kwantungské armády. I přesto maří veškeré snahy císařství o růst za hranice své dosavadní říše.
   Politické strany oklešťovány mocí císaře se dostávají ke konci  dvacátých let do konfliktu s absolutní mocí a dochází ke štěpení a neúměrnému ovlivňování politiky ze strany zaibacu. Armáda využívá zmatku a řeší některé konflikty s Čínou bez konzultace a ne právě vhodnými prostředky již nastolené cesty k demokracii. Po několika pokusech o snížení vlivu armády dochází ke kolapsu politického dění na císařském dvoře a armádní kruhy přebírají veškerou moc mimo vlastní území Japonska. To vyúsťuje v třicátých letech ve válku o Mandžusko a zisk nerostného bohatství Číny.
   Z hlediska japonské ekonomiky se jeví válka v Tichomoří jako nevyhnutelná. Spojenci uvalují na císařství embargo, diky kterému má armáda i námořnictvo palivo pro své stroje na půl roku. Válka však není omluvou pro zisk nerostných surovin, i přesto je nutné zdůraznit, že spojenci o útoku na Pearl Harbor věděli nejméně měsíc předem. Z této strany je jasné, že válka byla Japonsku vnucena pro řešení mocenských zájmů USA v Evropě.
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