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 Bijna twee jaar geleden introduceerde de BoJ een programma voor monetaire verruiming van ongekende omvang, met 

als doel de inflatie in twee jaar tijd op te drijven tot 2%. Door de zwakke economie en gedaalde olieprijzen lijkt dit doel niet 

haalbaar. Wij verwachten dat de BoJ in juli, en mogelijk zelfs al eerder, de monetaire teugels verder laat vieren en dat de 

kerninflatie (exclusief voedingsmiddelen) in begrotingsjaar 2015 uitkomt op 1,0%. 

 De economische bedrijvigheid zal in de komende kwartalen naar verwachting licht aantrekken. Wij handhaven onze 

raming dat het BBP in begrotingsjaar 2015 met 1,4% groeit na een krimp van 1,0% in 2014. De Japanse yen zal naar 

verwachting verzwakken naar 130 tegenover de Amerikaanse dollar eind dit jaar en naar 135 in 2016. 

 

Inflatiedoel buiten bereik  

Het gevecht van premier Abe tegen de deflatie kende een 

veelbelovende start in 2013. De laatste tijd verloopt het traject 

naar het inflatiedoel van 2% duidelijk minder voorspoedig. In 

januari stelde de Japanse centrale bank (BoJ) haar raming van 

de kerninflatie voor begrotingsjaar 2015 bij van 1,7% naar 

1,0%, hoofdzakelijk als gevolg van de gedaalde olieprijzen. Dit 

werd gezien als een signaal dat de ontwikkeling van de inflatie 

niet meer op het gewenste schema ligt. De kerninflatie 

exclusief omzetbelasting daalt al sinds augustus 2014 en was 

in februari 2015 zelfs negatief (-0,2%). Naar onze mening is de 

vertraging van de inflatie niet alleen te wijten aan de gedaalde 

olieprijzen, maar ook aan de zwakkere economische 

bedrijvigheid. Het herstel na de verhoging van de 

omzetbelasting blijft langer uit dan verwacht. Het is dan ook 

onwaarschijnlijk dat de BoJ al op korte termijn haar inflatiedoel 

bereikt. 

 

Na krimp vorig jaar bescheiden herstel dit jaar 

De economische bedrijvigheid heeft inderdaad niet 

bijgedragen aan een hogere inflatie. Na de verhoging van de 

omzetbelasting in april 2014 vertraagde de Japanse economie, 

vooral doordat de particuliere consumptie afnam. Een 

bescheiden economisch herstel ligt echter in het verschiet. Wij 

zijn nu positiever over de consumptie en ook de netto export 

zou de komende tijd moeten zorgen voor een groei-impuls. Als 

de economie eenmaal aantrekt, komen de prijzen onder 

opwaartse druk. Het wordt echter een geleidelijk proces.  

 

Positievere vooruitzichten voor consumptie... 

De cijfers voor de particuliere consumptie zijn nog altijd zwak 

maar de omstandigheden voor consumenten lijken wel te 

verbeteren. De loononderhandelingen in het voorjaar (shunto) 

duiden op stabiliteit en een zelfs sterkere loongroei. Veel 

producenten zijn van plan om het basisloon dit jaar met circa 

2,5% te verhogen. Dit is zo´n 0,3 procentpunt meer dan vorig 

jaar. Deze loonstijging is zeker niet buitensporig maar 

verbetert wel het sentiment onder consumenten. Daarbij komt 

dat de lagere olieprijzen het beschikbaar inkomen vergroten. 

Het consumentenvertrouwen zit inmiddels al een paar 

maanden in de lift. Door de lage inflatie valt bovendien de 

reële loongroei hoger uit. Tot slot hebben huishoudens positief 

gereageerd op het uitstel van de verdere verhoging van de 

omzetbelasting.  

 

Consumentenvertrouwen verbetert 

                                                    index 

Bron: Thomson Reuters Datastream 

 

…terwijl externe positie verder verbetert 

De handelsbalans van Japan is aanzienlijk verbeterd, vooral 

dankzij de goedkopere olie waardoor de waarde van de import 

is gedaald. Het effect van de depreciatie van de yen op de 

exportgroei is vrij beperkt gebleven. Dit komt door de 

gewijzigde samenstelling van het pakket exportproducten, die 

uitmondde in de herallocatie van Japanse industriële productie 

naar  het buitenland. Sinds kort stijgt de reële export echter. 

Het positief effect van de goedkopere yen op het toerisme uit 
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