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Japan is de op twee na grootste economie 
ter wereld, na de Verenigde Staten en China, 
en beschikt over meerdere troeven. Zo is 
Japan onder meer een toonaangevende 
exporteur van voertuigen, machines, 
elektronica en robotica. Het land kent ook 
een moderne infrastructuur, een grote 
consumentenmarkt met een bevolking van 
126 miljoen, zeer hoge spaarreserves, een 
lage werkloosheidsgraad en een hoge mate 
van sociale stabiliteit.

Ook op Japan heeft de wereldwijde 
economische crisis veroorzaakt door 
de COVID-19-pandemie een aanzienlijke 
impact gehad. Herhaaldelijke infectiegolven 
hebben in 2020 geleid tot lagere 
consumentenuitgaven, minder export en 
het opdrogen van inkomend toerisme. De 
groei die hier in 2021 op volgde, was helaas 
niet genoeg om de verliezen van een jaar 
eerder uit te wissen. Er wordt verwacht dat 
de economie de komende jaren verder zal 
blijven groeien, dankzij een sterke export en 
overheidsconsumptie en investeringen.

Japan heeft niet alleen behoefte aan sterke 

economische groei, maar ook aan groei die 
ecologisch duurzaam is. Een diepgaande 
economische transformatie, gebaseerd op 
aanzienlijke groene investeringen en meer 
afhankelijkheid van koolstofprijsstelling, 
zou een herstel van de pandemie verder 
ondersteunen en tegelijkertijd een nieuwe 
en schone economische motor voor de 
toekomst creëren. De toezegging van Japan 
om tegen 2050 CO2-neutraliteit te bereiken, 
is daarom een belangrijke en positieve stap.

Het is in deze context dat het Agentschap 
voor Buitenlandse Handel, in samenwerking 
met haar partners, de FOD Buitenlandse 
Zaken, Flanders Investment and Trade, hub.
brussels en l’Agence wallonne à l’Exportation 
et aux Investissements étrangers, de 
gezamenlijke economische zending van 
5 tot 9 december 2022 naar Japan (Tokio, 
Nagoya, Osaka en Kyoto) organiseert. 

Namens het Agentschap voor Buitenlandse 
Handel en haar partners wens ik u veel 
succes tijdens deze missie.

VOORWOORD

Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal

VOORWOORD
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Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
is Japan de derde grootste economie ter we-
reld, na de Verenigde Staten en China. In 2021 
bedroeg het nominale BBP (tegen lopende prij-
zen) van het land van de rijzende zon ruim 4,9 
biljoen USD. Nadat het BBP in 2020 met 4,5% was 
gedaald als gevolg van de COVID-19 pande-
mie, werd in 2021 opnieuw aangeknoopt met 
een groei van 1,6%. Met dank aan krachtige be-
leidsondersteunende maatregelen, de hoge 
vaccinatiegraad en de afnemende mondiale 
aanbodbeperkingen is de verwachting dat het 
BBP in 2022 en 2023 verder zal groeien met ach-
tereenvolgens 2,4% en 2,2%. De hogere grond-
stoffenprijzen en de toegenomen onzekerheid 
in verband met het conflict in Oekraïne kunnen 
mogelijk echter het herstel afremmen.

De COVID-19 crisis sloeg toe op het moment 
dat de eerste positieve tekenen zichtbaar wer-
den van eerdere hervormingen om de werk-
gelegenheid te stimuleren en het onderne-
mingsklimaat te verbeteren. Zo bleven mensen 
ondanks de snel ouder wordende bevolking 
langer aan het werk, het aantal vrouwen dat 
toetrad tot de arbeidsmarkt ging erop vooruit, 
bedrijfsinvesteringen in vaste activa waren in 
stijgende lijn en ook werd er opnieuw een groei 
van de productiviteit opgetekend. Om de ge-
volgen van de pandemie te bestrijden en een 
nieuw economisch tijdperk in te luiden, kondig-
de de Japanse regering een nieuw plan aan 
dat effectief moest omgaan met de dreiging 
van de COVID-19 pandemie en de economie 
op een zelfvoorzienend groeitraject diende te 
lanceren door de vraag vanuit de private sec-
tor te stimuleren.

Japan stond tot voor kort bekend om zijn aan-
houdend lage inflatie, hetgeen in grote mate 
het resultaat was van het gevoerde economisch 
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beleid. Dit beleid was erop gericht om een ein-
de te maken aan de langdurige sterke yen en 
de deflatoire recessie die de Japanse eco-
nomie van 1993 tot ongeveer 2013 hadden 
gestagneerd. Hoewel ook Japan de laatste 
maanden niet ontsnapt aan de snel stijgende 
inflatie, bedroeg die in september 2022 slechts 
2,8% t.o.v. 8,3% in de Verenigde Staten en 9,1% 
in de Europese Unie.  De belangrijkste oorzaak 
hiervoor is het verschil in monetair beleid tussen 
de Bank of Japan, die doorgaat met het nastre-
ven van grootschalige monetaire versoepeling, 
en westerse centrale banken, die zich haasten 
om het monetaire beleid te verscherpen om de 
recordinflatie te beteugelen. De BOJ is nu de 
enige grote centrale bank ter wereld met een 
negatief rentebeleid en heeft aangegeven de 
rente voorlopig niet te verhogen.

Het was in 2016 dat Japan voor het eerst ne-
gatieve kortetermijnrentetarieven invoerde in 
een poging decennia van deflatie tegen te 
gaan door leningen en uitgaven aan te moedi-
gen. Dalende consumentenprijzen zijn immers 
nadelig voor de bedrijfsinkomsten, waardoor 
ondernemingen lonen niet kunnen verhogen 
en geen geld kunnen uitgeven aan nieuwe 
projecten. Het gematigde beleid met lage 
rentetarieven heeft echter geleid tot scherpe 
dalingen van de JPY, waardoor een econo-
mie die sterk afhankelijk is van de invoer van 
brandstof en grondstoffen, schade heeft gele-
den. Zo diende men eind augustus 137,54 JPY 
te betalen voor 1 USD, hetgeen 19,5% meer is 
dan begin 2022. Hierdoor stijgen de kosten voor 
grondstoffen en andere goederen in het snelste 
tempo in decennia, waardoor de winsten bij 
bedrijven die afhankelijk zijn van import onder 
druk komen te staan, terwijl iedereen de dupe 
wordt van de hogere energieprijzen. Omdat 
het onwaarschijnlijk is dat de centrale bank 
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haar beleidspositie snel zal wijzigen, heeft de 
Japanse regering een reeks noodmaatregelen 
genomen, waaronder hogere brandstofsubsi-
dies om de gevolgen voor huishoudens en be-
drijven te verzachten.

Naar verwachting zal de Japanse staatsschuld 
tegen eind 2022 oplopen tot 12,2 biljoen USD, 
of 262,5% van het BBP en dit vanwege het be-
leid van kwantitatieve versoepeling en fiscale 
stimuleringsmaatregelen. Ondanks de extreem 
hoge staatsschuld, is Japan de op twee na 
grootste economie ter wereld qua BBP (tegen 
nominale prijzen), ‘s werelds grootste crediteu-
renland en een van de meest vertrouwde uit-
gevers van obligaties.

Ongeveer 80% van de Japanse buitenland-
se handel wordt op dit moment gedekt door 
vrijhandelsovereenkomsten. De grotere toe-
gang tot buitenlandse markten was een van 
de belangrijkste motieven die de toenemen-
de Japanse interesse in vrijhandelsovereen-
komsten sinds het begin van de jaren 2000 
verklaren. Ook het stimuleren van structurele 
hervormingen waren voor Japan een motief 
om vrijhandelsovereenkomsten na te streven, 
aangezien rond de eeuwwisseling grondige 
veranderingen essentieel waren om de econo-
mische activiteiten nieuw leven in te blazen en 
het Japanse concurrentievermogen te verbe-
teren. Toegang tot natuurlijke hulpbronnen zo-
als olie en voedsel, die een vitale positie in de 
Japanse economie innemen, was eveneens 
een belangrijk motief voor het sluiten van vrij-
handelsovereenkomsten aangezien het land 
hier slechts in zeer beperkte mate zelf over 
beschikt.

In 2021 bedroeg de uitvoer van goederen en 
diensten 928,5 miljard USD, terwijl de invoer 

het voorbije jaar opliep tot 981,7 miljard USD. 
De groei van de uitvoer met 15,5% was onder 
meer te danken aan het feit dat de leverings-
problemen als gevolg van de pandemie afna-
men in de loop van het jaar, terwijl de hogere 
kosten voor grondstoffen mee aan de basis la-
gen voor de toename van de import met 17,8%. 
Door de stijgende energiekosten en de zwakte 
van de JPY t.o.v. de USD wordt verwacht dat 
de Japanse handelsbalans voor goederen en 
diensten ook in 2022 negatief zal blijven.

De cumulatieve directe buitenlandse inves-
teringen in Japan zijn in 2020 met 21,6 miljard 
USD toegenomen tot 61,5 miljard USD. Deze 
stijging is grotendeels toe te schrijven aan be-
langrijke investeringen uit West-Europa, vooral 
uit het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate 
Zwitserland. Uitgesplitst naar activiteitensector 
waren de directe buitenlandse investeringen 
in Japan in 2020 voornamelijk geconcentreerd 
in financiën en verzekeringen, gevolgd door in-
vesteringen in elektrische machines en chemie 
en geneeskunde.

Volgens verschillende maatstaven, zoals de 
Global Competitiveness Index (GCI) 4.0 van 
het World Economic Forum (6de op 141 landen) 
en de Ease of Doing Business Index 2020 van 
de Wereldbank (29ste op 190 landen), is Japan 
een interessante markt om aanwezig te zijn. 
Punten waar Japan sterk op scoort zijn haar 
infrastructuur, de macro-economische stabili-
teit en het feit dat het land een van de meest 
technologisch onderlegde landen ter wereld is. 
De snel verouderende bevolking is echter een 
chronisch sociaal en economisch probleem. 
Volgens Credendo, de Belgische openbare 
kredietverzekeraar, zijn de risico’s om handel te 
drijven of investeringen te doen op het Japanse 
grondgebied beperkt.

EXECUTIVE SUMMARY
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INTERVIEW MET ZE MAKITA SHIMOKAWA 
AMBASSADEUR VAN JAPAN IN BELGIË
20/10/2022

How do you evaluate the economic climate in 
Japan today? Can you give us an overview of 
the major economic stakes? 

• During the COVID pandemic, the 
Japanese economy has suffered a lot. 
According to the IMF, there was a plunge 
of 4.6% in terms of economic activity in 
2020. That has become better the next 
year. But ever since March 2022, when all 
the restrictions on economic and social 
activities were removed, the GDP started 
to pick up and the overall real term vol-
ume of the GNP between April and June 
has surpassed that of 2019 (before COVID). 

• Currently, Prime Minister Kishida is working 
very hard to promote investments in inno-
vation, including quantum AI technology, 
biotechnology, digital technology and 
decarbonization. We are also working on 
the objectives of attaining a carbon-neu-
tral economy by 2050. Another thing we 
are working on is a major investment in 
green transformation, what we call “GX 
Transformation”. In the next 10 years, we 
intend to make an investment of over 1 
trillion euros. This is a very important enter-
prise that we are now taking on. 

What impact has the COVID crisis had on 
trade? Did the Coronavirus pandemic open 
economic opportunities for Belgian compa-
nies in Japan? 

• We have been very much affected in 
terms of overall volume of trade. There has 
been a very large negative impact, but at 
the same time, it has sort of given a new 
dimension to our bilateral trade, because 
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exports to Belgium used to be about three 
times larger than imports. However, ex-
ports of the Coronavirus vaccine have 
dramatically increased total Belgian ex-
ports to Japan, and as a result trade be-
tween our countries has almost come to 
an equilibrium. This happened for the first 
time in the bilateral trade relationship. Of 
course, exports of virus vaccines will not 
continue forever, but I think this was a very 
good occasion for the Japanese people 
to find out more about the technology and 
know-how that Belgium possesses and to 
discover the attractiveness and the power 
of Belgium besides beer and chocolates. 

Can you identify sectors which offer opportu-
nities for Belgian companies? 

• I mentioned the vaccines earlier, but I think 
the biochemical and biological technol-
ogy is outstanding in Belgium and this is 
proven by the fact that there are still many 
Japanese companies making investments 
in Belgium. This is an area with a bright fu-
ture.

• Another area is the energy sector, be-
cause with the current economic and 
social situation, there is a growing inter-
est in cleaner and more renewable ener-
gy. I am aware of a Japanese company 
that is working with Belgian companies in 
terms of, for example, offshore power gen-
eration or in the area of hydrogen indus-
try. Those are very hopeful and promising 
areas of business and I also think there is 
much room for cooperation between the 
two countries in third countries. I’m hopeful 
that this will bear fruit that will benefit both 

Belgian and Japanese companies.

• The digital industry is also very important. 
Japan is very advanced in this area, so I 
hope that participating companies in the 
mission will discover new opportunities 
through their visits and contacts with their 
Japanese counterparts.

Are there any challenges to take into consid-
eration? 

• For the past two and a half years, the 
movement of people was one of the big-
gest obstacles for a very smooth econom-
ic cooperation and exchanges, but I’m 
very happy to report that this autumn in 
October, we have finally resumed the visa 
exemption scheme. Therefore, all partic-
ipants of the mission will no longer have 
to apply for a visa. This is a relief for our 
Consular section and I’m very happy that 
this is now the case. 

• Of course, there are some other risks we 
must keep in mind because of the weak 
Yen and also because of the rise of the 
prices for energy, there is a tendency of 
inflation. Nevertheless, the rate of inflation 
in Japan is still only around 2.8%, which 
is much better in comparison to some 
European countries or the United States. In 
that sense it’s still manageable, but we do 
expect further rises of prices in terms of the 
energy sector and food prices. These will 
be some of the elements that we will have 
to keep in mind, together with the depre-
ciation of the Yen against the US dollar or 
Euro. This means that this is a golden oppor-
tunity for Belgian and foreign companies 
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to make investments in Japan and for 
Japanese companies to promote their ex-
ports of products to European countries. 
There is always an upside and downside to 
every economic phenomenon.

About 600 participants have registered for this 
Belgian economic mission to Japan. Do you 
have a personal message or advice for the 
participants of the mission?

• This is the first full-fledged economic mis-
sion which will be dispatched to Japan 
from Belgium since 2012. There has been 
an intermediary mission when His Majesty 
King Philippe made a State Visit to Japan 
in 2016, but it’s one of the largest econom-
ic missions which will be visiting Japan 
and after so many months of absence, 
all the participants will be very excited to 
rediscover Japan and I hope that all the 
people will benefit from this golden op-
portunity. As I mentioned earlier, there are 
many new areas that Japan is now trying 
to strategically promote, and I hope that 
the Belgian representatives and enter-
prises will grab this opportunity for a new 
business opportunity and for a mutually 
prosperous economic cooperation and 
development. 
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2.1 SLEUTELINDICATOREN

2.1.1 BBP

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is de 
meest gebruikte maatstaf voor de totale eco-
nomische activiteit van een land. Het geeft de 
totale waarde in constante prijzen weer van 
de in een land geproduceerde goederen en 
diensten gedurende een bepaalde periode, 
meestal een jaar.

NOMINAAL BBP

Volgens het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) bedroeg het nominaal BBP van Japan 
(tegen lopende prijzen) ruim 4,9 biljoen USD in 
2021. Daarmee was het land de 3de grootste 
economie ter wereld, na de Verenigde Staten 
(23,0 biljoen USD) en China (17,5 biljoen USD).

Wat het BBP per hoofd van de bevolking 

betreft, stond Japan op de 28ste plaats in de 
wereld met een toegevoegde waarde van 
39.340 USD per persoon, na Andorra (41.873 
USD per persoon), maar voor Italië (35.473 USD 
per persoon).

Ten slotte wijzen we erop dat het aandeel van 
het Japanse BBP tegen koopkrachtpariteit 
in het mondiale BBP in 2021 is afgenomen tot 
3,84%. Sinds dit aandeel in 1991 een hoogte-
punt bereikte van 9,15% is het, met uitzondering 
van een lichte opflakkering in 2015, elk jaar ver-
minderd en verwacht wordt dat dit percenta-
ge verder zal dalen tot 3,38% in 2027. Rekening 
houdende met de prijsverschillen tussen de 
diverse landen, was het aandeel van Japan in 
het wereldwijde BBP groter dan dat van China 
tot in 1999, waarna dit laatste land ook de VS 
voorbijstak in 2016.

Bron: Internationaal Monetair Fonds (IMF), 2022
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GROEI VAN HET BBP

Met dank aan krachtige beleidssteun en hoge 
vaccinatieniveaus wist de Japanse economie 
zich te herstellen van de pandemie. In Japan 
waren het aantal COVID-gerelateerde infec-
ties en sterfgevallen aanzienlijk lager dan in de 
meeste andere geavanceerde economieën, 
onder meer vanwege de opgelegde quaran-
tainemaatregelen. Na een krimp van 4,5% in 
2020 als gevolg van herhaaldelijke infectiegol-
ven die leidden tot lagere consumentenuitga-
ven, minder export en het opdrogen van in-
komend toerisme bedroeg de reële groei van 
het BBP in 2021 naar schatting 1,6%, hetgeen 
niet genoeg was om alle verliezen uit te wissen.

Verwacht wordt dat het BBP in 2022 en 2023 
met respectievelijk 2,4% en 2,2% zal groeien 
dankzij de aanhoudende krachtige beleids-
ondersteunende maatregelen, de hoge vac-
cinatiegraad en de afnemende mondiale 
aanbodbeperkingen. Naarmate de onzeker-
heid in verband met de pandemie en de aan-
voer van goederen en diensten zal afnemen, 
zullen ook de investeringen naar verwachting 
weer aantrekken. Het tempo van het herstel 
van de binnenlandse vraag zal echter worden 
afgeremd door de hogere grondstoffenprijzen 
en de toegenomen onzekerheid in verband 
met het conflict in Oekraïne. Ook de externe 
vraag zal de gevolgen ondervinden van de 
geopolitieke spanningen, vooral als gevolg 
van een verwachte vertraging in Europa. 

De vergrijzing en de inkrimping van de 
Japanse bevolking oefenen een neerwaartse 
druk uit op de reële groei van het BBP en om 
dit op te vangen voerde de overheid reeds 
een aantal krachtdadige hervormingen door. 

Zo heeft Fumio Kishida, die sinds oktober 2021 
als eerste minister aan het hoofd staat van de 
Japanse regering, net zoals zijn voorganger 
Yoshihide Suga van digitalisering en de groe-
ne economie belangrijke bouwstenen van zijn 
beleid gemaakt.  In dit opzicht werd in sep-
tember 2021 een bureau voor digitalisering 
opgericht met als taak het standaardiseren 
van de IT-systemen van de verschillende over-
heidsniveaus, het digitaliseren van diensten 
voor burgers en het stimuleren van digitalise-
ring in de samenleving en het bedrijfsleven. 
Op klimaatniveau heeft Japan zich er in april 
2021 toe verbonden om tegen 2030 de uit-
stoot van broeikasgassen met 46% te vermin-
deren ten opzichte van het niveau van 2013 
en koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050. 
De uitdaging blijft echter groot, vooral omdat 
steenkool nog steeds deel uitmaakt van de 
Japanse energiemix en het gebruik van her-
nieuwbare energie beperkt blijft. De overheid 
zet echter in op een scala aan technologieën 
die tal van investeringsmogelijkheden bieden 
zoals waterstof, ammoniak, offshore windener-
gie en koolstofopslag.

Na een krachtig herstel van de pandemie op 
korte termijn zal de reële BBP-groei geleidelijk 
convergeren naar de geraamde potentiële 
groei van circa 0,5% op middellange termijn. 
Ook in de EU (2,5% in 2023, 2,1% in 2024 en 1,9% 
in 2025) en wereldwijd (3,6% in 2023 en 3,4% in 
zowel 2024 als 2025) zal de groei van het BBP 
lager uitvallen dan in 2021, maar wel hoger 
blijven dan in Japan.
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VERDELING VAN HET BBP PER SECTOR

De primaire sector van de economie verwijst 
naar de activiteit waarbij de mens betrokken 
is bij de winning van natuurlijke hulpbronnen, 
zodat ze later als grondstof kunnen dienen om 
andere goederen te produceren of ze direct 
als voedsel te consumeren. Voorbeelden van 
activiteiten binnen de primaire sector zijn de 
jacht, mijnbouw, veeteelt/visserij, landbouw en 
delfstoffenwinning. 

Hoewel Japan over goud-, magnesium, steen-
kool- en zilvervoorraden beschikt, zijn de na-
tuurlijke hulpbronnen in het algemeen zeer be-
perkt en is het land voor zijn grondstoffen- en 
energiebehoeften dan ook sterk afhankelijk 
van invoer. Anderzijds is het land, dankzij zijn 
grote zeegebied, een van de voornaamste 
producenten van visserijproducten ter wereld. 
Aangezien echter slechts 11% van de Japanse 

oppervlakte geschikt is voor de teelt, is de lo-
kale landbouwsector beperkt. Thee en rijst zijn 
de twee voornaamste teelten van het land, 
maar de sector als geheel wordt sterk gesubsi-
dieerd en beschermd. Volgens de Wereldbank 
is niet enkel de tewerkstelling in de Japanse 
primaire sector in de loop der jaren sterk afge-
nomen, maar ook het aandeel in het nomina-
le BBP. Het aantal werkzame personen daalde 
van 5,77 miljoen in 1980 (10,4% van het totaal 
aantal werkzame personen) tot 2,22 miljoen in 
2020 (3,3%), en het aandeel in het BBP van deze 
bedrijfstak daalde van 3,6% in 1980 tot 1,0% in 
2020. Ter vergelijking: mondiaal was de primai-
re sector in 2020 goed voor 4,4% van het BBP.

De secundaire sector omvat alle activiteiten 
die erop gericht zijn een grondstof om te zet-
ten in een eindproduct. De Japanse industrië-
le sector is zeer gediversifieerd en vervaardigt 
producten variërend van basisgoederen (zoals 

Bron: Internationaal Monetair Fonds (IMF), 2022
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staal en papier) tot geavanceerde technologie. 
In de afgelopen jaren heeft de Japanse maak-
industrie te maken gehad met een verschei-
denheid aan onvoorziene omstandigheden en 
drastische veranderingen in de zakelijke omge-
ving. Deze omvatten de Nixon Shock en twee 
oliecrisissen in de jaren zeventig, de sterke reces-
sie van de JPY na het Plaza-akkoord in de jaren 
tachtig, het uiteenspatten van de zeepbeleco-
nomie en de Aziatische valutacrisis in de jaren 
negentig, het faillissement van de Amerikaanse 
zakenbank Lehman Brothers, de Europese schul-
dencrisis en de grote aardbeving in Oost-Japan 
in de 21ste. Elke keer dat de Japanse maakindus-
trie te maken kreeg met dit soort onvoorziene 
omstandigheden en drastische veranderingen 
in de zakelijke omgeving, heeft ze deze kunnen 
overwinnen en evolueren. Om de recente crisis 
veroorzaakt door COVID-19 te boven te komen, 
zijn echter nog ingrijpender hervormingen nodig 
dan voorheen.

Japan neemt op dit moment een leidende rol 
op in onder meer de automobielsector, roboti-
ca, biotechnologie, nanotechnologie en her-
nieuwbare energie. Het land is de thuisbasis van 
een aantal van ‘s werelds grootste fabrikanten 
van elektronische producten, en daarom wordt 
de industriële sector van het land vaak geasso-
cieerd met technologische verfijning. De indus-
triële sector vertegenwoordigde 19,8% van het 
BBP in 2020 en biedt werk aan 24,2% van de be-
roepsbevolking. De sector heeft zich in de loop 
der jaren sterk ontwikkeld door in te spelen op 
de gebeurtenissen in de samenleving, en de 
voortschrijdende technologie heeft er mee voor 
gezorgd dat de kwaliteit en de productiviteit ver-
beterd werden en het concurrentievermogen 
op peil bleef.

De automobielindustrie wordt beschouwd als 
een belangrijke pijler van de Japanse maakin-
dustrie. Het aantal mensen dat direct of indirect 
in de sector werkzaam is, bedraagt 5,42 miljoen, 
wat overeenkomt met ongeveer 8% van het to-
tale Japanse personeelsbestand. De verscheep-
te waarde voor het jaar 2019 bedroeg 60,0 bil-
joen JPY (-3,7%), goed voor 18,6% van de totale 
waarde van alle productie-industrieën. De bin-
nenlandse autoproductie bedroeg 9,68 miljoen 
eenheden in 2019 en de binnenlandse autover-
koop was in hetzelfde jaar goed voor 5,2 miljoen 
eenheden. Hiermee was de automobielindustrie 
in Japan op beide vlakken de derde grootste ter 
wereld, na die van China en de VS. Daarnaast 
bedroegen de kapitaalinvesteringen in de auto-
mobielindustrie in boekjaar 2018-19 1,53 biljoen 
JPY, en de R&D-uitgaven in hetzelfde jaar 2,93 
biljoen JPY. Beide waren goed voor meer dan 
20% van de totale kapitaalinvesteringen in de 
grote verwerkende industrieën. Verder heeft de 
sector een aanzienlijke impact op andere delen 
van de maakindustrie, waaronder de inkoop 
van materialen en onderdelen, wat op zijn beurt 
een grote invloed heeft op de algehele Japanse 
economie.

De tertiaire sector, de sector van de economie 
die diensten produceert en levert, is de belang-
rijkste sector in de gehele Japanse economie en 
vertegenwoordigde in 2020 een aandeel van 
69,5% in het BBP. Het land was dat jaar boven-
dien de 10de belangrijkste uitvoerder en de 8ste 
voornaamste invoerder van diensten wereld-
wijd. Tot de belangrijkste diensten in Japan be-
horen o.a. het bank- en verzekeringswezen, de 
detailhandel, het vervoer, de gezondheidszorg 
en de telecommunicatie. Deze laatste sector is 
in Japan de op twee na grootste markt ter we-
reld qua omzet met drie grote vaste en mobiele 
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netwerkoperatoren die de afgelopen twee de-
cennia zwaar hebben geïnvesteerd in torens 
en glasvezelinfrastructuur, ondanks een markt 
die wordt gekenmerkt door een lage economi-
sche en bevolkingsgroei. De groeiende pene-
tratie van mobiele telefoons en het hoge ge-
bruik van vast breedband onder huishoudens 
zullen de groei in de komende jaren stimuleren. 
De strategische en economische concurrentie 
tussen Japan en China staat centraal in de con-
currentie op het gebied van geavanceerde 
technologie en de toekomst van wereldwijde 
data en communicatie. Voor de meeste ont-
wikkelde landen in de regio hangt het verkrij-
gen van strategische en economische macht 
sterk af van technologisch overwicht, vooral op 
het gebied van data en communicatie.

Japan heeft ook een belangrijke toeristische 
sector, die de laatste jaren een aanzienlijke 
groei heeft gekend. Door de crisis en het reis-
verbod als gevolg van de COVID-19 pandemie 
is het toerisme in 2020 echter met maar liefst 
87,1% afgenomen in vergelijking met een jaar 
eerder. De cijfers voor 2021 waren nog lager, 
met slechts 213.063 buitenlandse aankomsten, 

ondanks de Olympische Spelen die in Tokio 
plaatsvonden (waar geen buitenlandse toeris-
ten werden toegelaten om de verdere versprei-
ding van de infectie te voorkomen). Verwacht 
wordt echter dat de Japanse reis- en toerisme-
sector in 2023 een belangrijke impuls zal geven 
aan het economische herstel van het land, 
waarbij de bijdrage aan het BBP vergelijkbaar 
zal zijn met het niveau van voor de pandemie. 
Zo zal de sector tegen eind 2023 voor bijna 40 
biljoen JPY bijdragen aan het BBP, hetgeen 
slechts 2,2% minder is dan in 2019. Er wordt ook 
vanuit gegaan dat de tewerkstelling in de toe-
ristische industrie binnenkort het niveau van 
voor de pandemie zal overtreffen. Zo zullen er 
in 2022 ongeveer 23.000 jobs bijkomen in de 
sector, waardoor de tewerkstelling tegen het 
einde van dit jaar zal uitkomen op meer dan 
5,8 miljoen. Ook zullen er het komende decen-
nium naar verwachting 683.000 nieuwe banen 
gecreëerd worden. De verwachting is dat de 
volgende tien jaar de bijdrage van de Japanse 
toerisme- en reisindustrie aan het BBP jaarlijks 
met gemiddeld 2,6% zal toenemen tot meer 
dan 46,7 biljoen JPY (7,8% van het totale BBP) 
t.o.v. 0,7% voor de totale economie.

Bron: Wereldbank, DataBank 2022
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2.1.2 ECONOMISCH HERSTEL

MAATREGELEN OM DE GEVOLGEN VAN DE 
COVID-19 PANDEMIE TE BESTRIJDEN

De COVID-19 crisis en de daarmee gepaard 
gaande maatregelen om het virus te bedwin-
gen hebben de arbeidsmarkten wereldwijd 
hard getroffen, met zeer ongelijke effecten 
voor werknemers. Japan is hierop geen uit-
zondering, ondanks dat er in het land relatief 
weinig gevallen en dodelijke slachtoffers wa-
ren. Het aantal tewerkgestelden nam af met 
ongeveer 1 miljoen (gelijk aan ongeveer 1% 
daling van de verhouding tussen het aantal 
werkenden en de bevolking) tijdens de initië-
le fase van de pandemie, en het gemiddelde 
Japanse inkomen verminderde in 2020 met 
1,4% als gevolg van het terugschroeven van 
de uitbetaling voor overwerk en bonussen. De 
gevolgen voor de werkgelegenheid varieer-
den sterk per bedrijfstak en verschilden ook op 
basis van o.a. vaardigheidsniveau, geslacht en 
type werk.

De pandemie sloeg toe op het moment dat de 
effecten zichtbaar werden van eerdere struc-
turele hervormingen om de werkgelegenheid 

te stimuleren en de regelgeving aan te passen 
om het ondernemingsklimaat te verbeteren. 
Ondanks de tegenwind die werd veroorzaakt 
door een vergrijzende en krimpende bevol-
king, was de werkgelegenheid gestegen door-
dat ouderen aan het werk bleven en meer 
vrouwen deelnamen aan de arbeidsmarkt. 
De bedrijfsinvesteringen in vaste activa waren 
er lichtjes op vooruit gegaan en de producti-
viteitsgroei, die al lang aan bloedarmoede 
leed, vertoonde positieve tekenen. Deze voor-
uitgang werd vertraagd toen de pandemie de 
productie en de werkgelegenheid trof en de 
werkloosheid deed stijgen. De COVID-19 crisis 
bracht ook zwakke punten aan het licht, waar-
van sommige al lang zorgen baarden. Zo bete-
kende de dualiteit op de arbeidsmarkt bijvoor-
beeld dat ondanks de stijging van het totale 
inkomen de inkomensongelijkheid niet afnam, 
hoewel de armoedecijfers langzaam aan het 
dalen waren en laagbetaalde en tijdelijke 
werknemers werden ook meer blootgesteld 
aan de neergang. Een ander zwak punt waren 
de moeilijkheden die huishoudens, bedrijven 
en de overheid ondervonden om zich aan te 
passen aan werken op afstand. Dit werd tot bij 
het begin van de pandemie niet meteen als 
een belangrijk aandachtspunt gezien.

ECONOMISCHE GEGEVENS

Bron: OECD – Labor force statistics
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Op 19 november 2021 kondigde de Japanse 
regering een nieuw economisch plan aan met 
een omvang van 78,9 triljoen JPY (691,5 miljard 
USD) om de gevolgen van de COVID-19 pan-
demie te bestrijden en een nieuw economisch 
tijdperk in te luiden. De regering besloot om zelf 
55,7 biljoen JPY (488,2 miljard USD) uit te trekken 
voor dit project, terwijl de resterende 23,2 biljoen 
JPY (203,3 miljard USD) moest komen uit particu-
liere investeringen. Met deze middelen wilden 
de Japanse autoriteiten de economische steun 
voor de bevolking en het bedrijfsleven vergro-
ten. Zo zouden gezinnen met kinderen onder de 
18 jaar een uitkering ontvangen van 100.000 JPY 
(ongeveer 880 USD) per kind. In 2020 ontvingen 
alle inwoners van Japan, inclusief permanent 
verblijvende buitenlanders, reeds een eenma-
lige premie van 100.000 JPY als steun tijdens de 
pandemie.

Door de soepele en gestage toepassing van 
de maatregelen uit het aangekondigde eco-
nomische project wilde de Japanse regering 
de economie versterken, de neerwaartse risi-
co’s compenseren, effectief omgaan met de 
dreiging van de COVID-19 pandemie en de 
economie op een zelfvoorzienend groeitraject 
lanceren door de vraag vanuit de private sector 
te stimuleren. De uitgaven die gepaard gingen 
met de hierna genoemde maatregelen werden 
geacht het reële BBP met naar schatting 5,6% te 
doen groeien.

De kritiek die naar aanleiding van de voorstel-
ling van dit herstelplan werd geuit, was enerzijds 
dat de Japanse regering hiermee inging tegen 
de wereldwijde trend om de stimuleringsmaat-
regelen af te bouwen en anderzijds dat dit 
plan de reeds belabberde openbare financiën 
verder onder druk zou zetten. Uitgaven die 
bekritiseerd werden omdat ze geen verband 
hielden met de pandemie, zoals de hierboven 
reeds aangehaalde contante uitkeringen aan 
huishoudens met jongeren van 18 jaar of jonger, 
hadden de totale Japanse overheidsschuld 
reeds explosief doen stijgen.

De vier pijlers van de nieuwe strategie en hun 
economische effecten waren:

1. Preventie van de verspreiding van nieuwe 
besmettingen met het coronavirus (22,1 biljoen 
JPY)

Met het oog op de afnemende infectiegraad 
als gevolg van de toename van vaccinaties, 
besloot de overheid het medische zorgsysteem 
te versterken, verdere vaccinaties te bevorde-
ren en te zorgen voor de aanschaf van the-
rapeutische medicijnen. In samenhang met 
deze inspanningen besloot de overheid om, in 
verhouding tot de omvang van de activiteiten, 
uitkeringen in contanten uit te betalen aan on-
dernemers die een aanzienlijke impact hadden 
geleden. Ook zou financiële hulp worden gebo-
den aan mensen in moeilijke omstandigheden.
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2. Hervatting van sociaal-economische acti-
viteiten en voorbereiding op de volgende cri-
sis (9,2 biljoen JPY)

Er werd besloten dat vaccins en testpakketten 
zouden worden gebruikt om het risico op de 
verspreiding van infecties in het oog te houden 
en te beheersen. Om de hervatting van de so-
ciaal-economische activiteit te bevorderen, 
zou het kabinet zich inspannen om de vraag 
te stimuleren in bedrijfssectoren die aanzien-
lijke verliezen hadden geleden als gevolg van 
COVID-19. Het kabinet besliste ook om de bin-
nenlandse ontwikkeling van vaccins en thera-
peutische geneesmiddelen te stimuleren voor 
het geval nieuwe varianten en/of nieuwe in-
fectieziekten zouden opduiken. Japan zou ook 
bijdragen aan de internationale inspanningen 
om een einde te maken aan de wereldwijde 
verspreiding van COVID-19.

3. Lancering van een nieuwe vorm van kapita-
lisme om een toekomstige samenleving uit te 
bouwen (19,8 biljoen JPY)

Door de economie te laten groeien en de 
vruchten van die groei te verdelen, wilde 
Japan een wijdverbreide stijging van het na-
tionaal inkomen realiseren, wat zou leiden tot 
verdere economische groei. Om deze heilza-
me cyclus van groei en distributie te realiseren, 
besloot de regering een groeistrategie voor 
een post-COVID-samenleving te bevorderen 
door gedurfde investeringen te doen in drie 
primaire pijlers: de realisatie van een ‘Science 
and Technology Nation’, de lancering van een 
‘Vision for a Digital Garden City Nation’, en het 
bereiken van economische zekerheid. Ook be-
sliste het kabinet een strategie te voeren die 
de versterking van de distributie in de private 
sector sterk zou ondersteunen en de distribu-
tiefuncties in de publieke sector zou versterken.

Wat de groeistrategie betreft, zou de verwe-
zenlijking van een ‘Science and Technology 
Nation’ de oprichting van een universiteits-
fonds van 10 biljoen JPY, investeringen in scho-
ne energie en steun voor startende onder-
nemingen omvatten. De ‘Vision for a Digital 

ECONOMISCHE GEGEVENS
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Garden City Nation’ omvatte de ontwikkeling 
van digitale infrastructuur, de bevordering van 
online administratieve procedures, het aan-
moedigen van lokale regio’s om de aanzet te 
geven tot verandering, het nieuw leven inbla-
zen van niet enkel de landbouw-, bosbouw- en 
visserijsector, maar ook de toeristische indus-
trie, en bijstand aan kleine en middelgrote 
ondernemingen om hen in staat te stellen zich 
te vernieuwen en hun productiviteit te verbe-
teren. Voorts zou een fundamentele verster-
king van de economische zekerheid het land 
concurrentiekracht en onmisbaarheid moeten 
verschaffen en ervoor zorgen dat Japan een 
autonome economische structuur bereikt.

De distributiestrategie vereist een sterke inves-
tering in mensen, waardoor zekerheid en groei 
worden gecreëerd. De maatregelen die de 
regering had beslist te nemen, omvatten steun 
voor loonsverhogingen, investeringen in men-
selijk kapitaal en hervorming van de werkstijl, 
meer uitkeringen aan niet-voltijdse werknemers 
en steun voor kinderen en hun ouders. Deze 
maatregelen werden geacht een samenleving 
tot stand te brengen die niemand achterlaat 
en zouden de uitkeringen aan zowel werkne-
mers als aan degenen die in het verleden niet 
van de economische groei hadden kunnen 
profiteren, versterken.

4. Zorgen voor veiligheid en gemoedsrust door 
maatregelen te nemen om rampen te vermin-
deren en te voorkomen en de nationale weer-
baarheid te vergroten (4,6 biljoen JPY)

Maatregelen om rampen te voorkomen en te 
verminderen en om de nationale weerbaar-
heid te vergroten, zouden worden genomen 
tegen storm- en overstromingsschade, die door 

de effecten van klimaatverandering steeds 
catastrofaler en frequenter is geworden, en te-
gen grootschalige aardbevingen en tsunami’s.

Alles zou in het werk worden gesteld om de 
schade veroorzaakt door de Grote Aardbeving 
in Oost-Japan van maart 2011 en andere na-
tuurrampen, waaronder de stortregens van de 
zomer van 2021, te herstellen. Voorts besloot 
het land, nu de veiligheidssituatie rond Japan 
steeds ernstiger wordt, om zijn grondgebied, 
territoriale wateren en luchtruim, alsmede de 
levens en bezittingen van het Japanse volk 
vastberaden te verdedigen.

MAATREGELEN VOLGEND OP DE ENERGIESCHOK 
VAN 2022

Boven op de gevolgen van de COVID-19 pan-
demie was er in maart 2022 de Russische inva-
sie van Oekraïne. Die heeft een schokgolf in 
de wereldeconomie teweeggebracht en ris-
keert het broze economisch herstel in meerde-
re landen te ondermijnen, waaronder Japan. 
Om de pijn van huishoudens en bedrijven door 
de stijgende brandstof- en grondstofkosten te 
verlichten, heeft de Japanse regering in april 
2022 een noodhulppakket ter waarde van 6,2 
biljoen JPY (48,6 miljard USD) voorbereid. Het 
pakket omvatte uitgaven voor subsidies aan 
groothandelaars in benzine om zo de prijzen 
aan de pomp te drukken, contante betalin-
gen aan huishoudens met een laag inkomen 
met kinderen, uitbreiding van de financierings-
steun voor bedrijven die af te rekenen hebben 
met hogere importprijzen en een stabiele le-
vering van energie en voedsel.
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2.1.3 INFLATIE

Inflatie is de algemene stijging van de prijzen 
van goederen en diensten in een bepaalde 
periode. Het wordt ook wel een stijging van de 

kosten van levensonderhoud of een daling van 
de koopkracht genoemd. In 2021 bedroeg de 
inflatie in Japan nog -0,3%. Ter vergelijking: de 
inflatie in de Europese Unie bedroeg in hetzelfde 
jaar 2,9% en die in de rest van de wereld 4,7%.

Na decennia van milde maar aanhouden-
de deflatie, sprong de consumentenprijsindex 
(CPI) voor basisartikelen in mei 2022 naar 2,5%, 
en dit grotendeels als gevolg van de wereld-
wijde stijging van de energieprijzen en een on-
gekend zwakke JPY ten opzichte van de USD. 
Japan kent sinds het midden van de jaren ‘90 
relatief stabiele prijzen en de snelle stijging van 
de globale prijzen heeft de Japanse consu-
ment verrast. Door het langdurige beleid van 
monetaire versoepeling en fiscale uitgaven blij-
ven er in Japan slechts beperkte middelen over 
om de druk van de gestegen kosten op het le-
vensonderhoud op te vangen te midden van 
stagnerende lonen.

Al decennialang is het verhogen van prijzen 

een taboe in Japan. Hoewel een inflatie van 
2% naar internationale maatstaven relatief 
laag is, staat Japan bekend als het land van 
de dalende prijzen. Het verloren decennium na 
het uiteenspatten van de economische zeep-
bel in 1991 luidde een periode van ‘stagflatie’ 
in, waarbij de consumentenprijzen stegen ter-
wijl het nationale inkomen daalde en de eco-
nomie stagneerde. Die ervaring creëerde een 
generatie van prijsbewuste consumenten waar 
stabiele prijzen de norm werden.

Vandaag voelen veel Japanse consumen-
ten de pijn van ongebruikelijke prijsstijgingen 
zonder loonsverhoging.  Aangezien men-
sen met een lager inkomen een groter deel 
van hun middelen besteden aan dagelijkse 

Bron: Internationaal Monetair Fonds (IMF), schattingen vanaf 2022
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benodigdheden, zullen prijsstijgingen vooral 
een grote druk uitoefenen op gezinnen met 
lage inkomens, met name alleenstaande moe-
ders en gezinnen met schoolgaande kinderen. 
De regering heeft olie- en gassubsidies inge-
voerd om de prijzen onder controle te houden 
en heeft cash geldbedragen uitgekeerd aan 
gezinnen. De voedselprijsstijgingen zullen naar 
verwachting echter blijven toenemen als ge-
volg van de gestaag toenemende wereldwijde 
vraag naar onder andere tarwe en verpak-
kingsmaterialen.

Ondertussen heeft de Bank of Japan (BOJ) de 
aanhoudend lage rentetarieven verdedigd te 
midden van stijgende prijzen en hoopt ze de 
‘deflatoire denkwijze’ van het Japanse volk te 
veranderen. De BOJ streeft al bijna tien jaar 
naar een inflatiedoelstelling van 2%. Het doel 
was om de economie te stimuleren door men-
sen te laten consumeren en investeren, wat zou 
leiden tot hogere lonen en een gestage stijging 
van de prijzen van voedsel en consumptiegoe-
deren. De huidige inflatie van ongeveer 2,4% 
zal naar verwachting echter tot het einde van 
het kalenderjaar aanhouden, hetgeen ertoe 

leidt dat heel wat mensen hun spaargeld zullen 
moeten aanspreken, waardoor het consumen-
tenvertrouwen afneemt. Huishoudens zullen 
zich naar verwachting nog meer gaan focus-
sen op sparen en het is onwaarschijnlijk dat ze 
in het huidige economische klimaat snel het 
geld zullen laten rollen. Dit vormt een aanzien-
lijk obstakel voor het herstel van de door een 
pandemie getroffen economie van Japan, die 
afhankelijk is van toenemende consumenten-
bestedingen.

De economische tegenwind is ook een reden 
voor veel bedrijven om loonsverhogingen 
uit te stellen. Het bedrijfsleven in Japan staat 
onder enorme druk van de overheid om de 
lonen te verhogen, maar dit vereist hogere 
bedrijfswinsten en een hogere productiviteit. 
Exporterende bedrijven die profiteren van de 
zwakke JPY zullen waarschijnlijk een stijging van 
de winst zien en zullen deze naar verwachting 
delen met hun werknemers in de vorm van ho-
gere lonen. Maar onder de huidige economi-
sche omstandigheden is het niet realistisch voor 
alle Japanse werknemers om te hopen op een 
loonsverhoging.

Bron: Nippon.com, gebaseerd op gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie
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ondernemingen lonen niet kunnen verhogen 
of geld kunnen uitgeven aan nieuwe projecten. 
Ondanks de implementatie van deze negatie-
ve rentetarieven was de BOJ er tot voor 2022 
echter niet in geslaagd om haar ongrijpbare 
inflatiedoelstelling van 2% te halen, waardoor 
de centrale bank de rente niet naar normale 
niveaus kon verhogen. 

In juli 2022 verkondigde Haruhiko Kuroda, de 
Gouverneur van de Bank of Japan, dat de 
centrale bank haar ultra-lage kortetermijnren-
tetarieven van -0,1% voorlopig zou handhaven 
ondanks de voorspelling dat de inflatie dit jaar 
boven haar streefcijfer zou uitkomen als gevolg 
van de steeds verder stijgende voedsel- en ener-
gieprijzen. Desondanks ligt de Japanse inflatie 
nog steeds ver onder die van andere westerse 
economieën, en de focus blijft dan ook gericht 
op het ondersteunen van de nog steeds zwakke 
economie met lage rentetarieven. Het gematig-
de beleid heeft echter geleid tot scherpe dalin-
gen van de JPY, waardoor een economie die 
sterk afhankelijk is van de invoer van brandstof 
en grondstoffen, schade heeft geleden.

2.1.4 RENTEVOET

De Bank of Japan (BOJ) is de centrale bank van 
Japan en is verantwoordelijk voor het bepalen 
van het monetaire beleid en het vaststellen 
van de rentetarieven in het land. Door de BOJ 
vastgestelde rentetarieven hebben doorgaans 
een positieve correlatie met het rendement op 
Japanse staatsobligaties, wat inhoudt dat wan-
neer de rentetarieven dalen, de rendementen 
van Japanse staatsobligaties ook geleidelijk 
dalen en vice versa. De BOJ heeft zich de af-
gelopen jaren op onbekend terrein van het 
monetaire beleid begeven en was een early 
adopter van zowel kwantitatieve versoepeling 
als negatieve rentetarieven. Beide werden ooit 
beschouwd als experimentele beleidspaden - 
vooral voor een grote centrale bank.

Het was in 2016 dat Japan voor het eerst nega-
tieve kortetermijnrentetarieven invoerde in een 
poging decennia van deflatie tegen te gaan 
door leningen en uitgaven aan te moedigen. 
Dalende consumentenprijzen zijn immers na-
delig voor de bedrijfsinkomsten, waardoor 

Bron: Trading Economics/Bank of Japan
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Daarnaast verklaarde de BOJ zich eerder 
dit jaar bereid een onbeperkte hoeveelheid 
staatsobligaties op te kopen om zo te voor-
komen dat de langetermijnrente verder bleef 
stijgen. De Japanse tienjaarsrente steeg eind 
maart naar 0,25%, het maximum dat volgens 
de centrale bank aanvaardbaar is. De BOJ wil 
de tienjaarsrente rond 0% stabiliseren, maar 
aanvaardt een afwijking van 0,25%. De extra 

obligatieaankopen deden de waarde van de 
JPY dalen t.o.v. de USD omdat ze het rente-
verschil tussen de Verenigde Staten en Japan 
deden toenemen. De wereldwijde stijging van 
de langetermijnrente is vooral een weerspie-
geling van het feit dat de Amerikaanse cen-
trale bank (Fed) agressief haar beleid verstrakt 
om de hoge inflatie terug te dringen.

Bron: Refinitiv Datastream
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2.1.5  DE JAPANSE YEN EN DE WIS-
SELKOERS T.O.V. DE DOLLAR

De yen is de nationale munteenheid van Japan 
en wordt afgekort als JPY. De yen is de derde 
meest verhandelde valuta op de forexmarkt, 
na de Amerikaanse dollar en de euro. Het 
wordt ook vaak gebruikt als reservevaluta, net 
zoals de USD, EUR en GBP. Een reservevaluta is 

een vreemde valuta die een centrale bank of 
schatkist aanhoudt als deel van de officiële ex-
terne reserves van het land. De meeste landen 
willen hun reserves aanhouden in een valuta 
met open financiële markten om een aantal re-
denen, zoals het opvangen van economische 
schokken, het betalen van importverrichtingen, 
het terugbetalen van schulden en het matigen 
van de waarde van de eigen valuta.

Op 30 augustus van dit jaar diende men 
137,54 JPY te betalen voor 1 USD, of 19,5% 
meer dan begin 2022. Het is van 1998 geleden 
dat Japanners zoveel moesten betalen om 
Amerikaanse dollars te verwerven. De daling 
van de waarde van de JPY t.o.v. de USD is een 
gevolg van het feit dat Japan een andere kijk 
op inflatie heeft dan zijn mondiale tegenhan-
gers. De BOJ onderscheidt zich door haar vast-
beradenheid om de laagste rentetarieven te 
handhaven om de inflatie op een duurzame 
basis te doen herleven (na jaren van pogingen 
om deflatie af te wenden), zelfs terwijl stijgen-
de prijzen in het grootste deel van de rest van 
de wereld de Amerikaanse Federal Reserve 

en andere centrale banken aanzetten om 
de stimuleringsmaatregelen terug te draaien 
en de rentetarieven te verhogen. Dat maakt 
in dollar gedenomineerde activa aantrek-
kelijker voor beleggers die op zoek zijn naar 
een hoger rendement. Een andere factor die 
een impact heeft op de waarde van de yen 
is onder meer de kracht van de Amerikaanse 
economie en haar arbeidsmarkt, terwijl Japan 
t.o.v. zijn concurrenten achterop blijft hinken 
om zijn economie terug te brengen tot op het 
niveau van vóór de pandemie. Ook het feit 
dat Japan nog steeds een negatieve handels-
balans heeft, is een reden voor de zwakkere 
yen. Een zwakkere yen kan de economie, het 

Bron: Databank met de samenstelling van de officiële reservevaluta’s (COFER) van het Internationaal Monetair Fonds.
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bedrijfsleven en de consumenten zowel ten 
goede komen als schaden. De steilheid van 
de daling heeft echter vragen doen rijzen over 

de houdbaarheid van het beleid van de BOJ 
en de mogelijkheid van overheidsinterventie 
op de valutamarkten.

Toen voormalig premier Shinzo Abe het voor-
bije decennium een periode van een zwak-
kere yen inluidde, juichte het bedrijfsleven dit 
ruimschoots toe. Een goedkopere yen zorgt er 
immers voor dat Japanse producten competi-
tiever worden in het buitenland, aangezien het 
voor importeurs in andere landen goedkoper 
wordt om deze in te voeren. Het maakt Japan 
ook een meer betaalbare reisbestemming - 
buiten de pandemische tijden - voor buiten-
landers, hetgeen geld uit toerisme genereert 
voor de horeca en regionale economieën. 
De stemming slaat nu echter om. De kosten 
voor grondstoffen en andere goederen stijgen 
in het snelste tempo in decennia, waardoor 

de winsten bij bedrijven die afhankelijk zijn 
van import onder druk komen te staan, ter-
wijl iedereen de dupe wordt van de hogere 
energieprijzen. De stijgende kosten van geïm-
porteerd voedsel en andere dagelijkse beno-
digdheden doen de consument pijn. Terwijl 
Japan geleidelijk zijn grenzen weer openstelt 
voor buitenlandse bezoekers, zullen de econo-
mische voordelen daarvan voorlopig beperkt 
zijn. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de cen-
trale bank haar beleidspositie snel zal wijzigen, 
heeft huidig premier Fumio Kishida een reeks 
noodmaatregelen genomen, waaronder ho-
gere brandstofsubsidies om de gevolgen voor 
huishoudens en bedrijven te verzachten.

Bron: exchangerates.org.uk
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2.1.6 STAATSSCHULD

Schulden zijn een van de grootste beperken-
de factoren voor regeringen om tegelijkertijd 
uitgebreide sociale programma’s te creëren, 
innovatie te bevorderen en haar burgers te 
beschermen. De opbouw van schulden is een 
normaal bijproduct van het voeren van een 
overheidsbeleid, maar wanneer de schuld 
extreme bedragen bereikt, maken beleggers 
zich zorgen over de solvabiliteit van de over-
heidsschuld en is het risico op wanbetaling 
groot.

Japan herstelde na de Tweede Wereldoorlog 
zijn economie en werd een economische 
grootmacht. Na vele decennia van promi-
nente economische groei, barstte in 1992 een 

zeepbel in de vastgoed- en aandelenmarkt 
los, wat leidde tot een economische reces-
sie. Veel Japanse banken en bedrijven moes-
ten gered worden, dus begonnen de Bank of 
Japan (BOJ) en de Japanse overheid onin-
bare schulden op te kopen. Deze maatregel 
was niet genoeg en veel bedrijven werden 
gefuseerd en genationaliseerd, waardoor de 
kosten voor de overheid toenamen. Vanaf 
dat moment hebben de BOJ en het Japanse 
ministerie van Financiën geld in de economie 
gepompt door middel van kwantitatieve ver-
soepeling en fiscale stimuleringsmaatrege-
len, wat heeft geleid tot een van de grootste 
staatsschulden in de geschiedenis. Zo zal de 
Japanse staatsschuld in 2022 naar verwach-
ting oplopen tot 12,2 biljoen USD, of 262,5% van 
het BBP. 

Ondanks de extreem hoge staatsschuld, is 
Japan de op twee na grootste economie in 
de wereld qua BBP (tegen nominale prijzen), ‘s 
werelds grootste crediteurenland en een van 
de meest vertrouwde uitgevers van obligaties 
ter wereld. Japan breekt op vele manieren 

met de verwachtingen. Het doet dit door mid-
del van slim monetair beleid en gunstige om-
standigheden: zo werkt de BOJ, in tegenstel-
ling tot de meeste centrale banken, niet enkel 
nauw samen met de overheid, maar is het ook 
een niet-onafhankelijke overheidsentiteit. Dit 

Bron: IMF
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maakt de centrale bank meer geïntegreerd 
in het begrotingsbeleid, terwijl het ook een di-
recte mogelijkheid biedt om schulden te gel-
de te maken. De BOJ koopt staatsobligaties, 
waardoor het renterendement laag blijft door 
de prijs te verhogen en de kosten van leningen 
voor de overheid te verlagen.

Ten tweede is 90% van de Japanse staatsschuld 
eigendom van haar burgers. De Japanse be-
volking vergrijst en verkiest de stabiliteit van 
overheidsobligaties boven de hogere rente-
opbrengsten die andere, meer risicovolle be-
leggingen bieden, waardoor de overheid obli-
gaties tegen lage rentes kan blijven verkopen. 
Bovendien kan worden beargumenteerd dat 
de Japanse bevolking deze obligaties uit pa-
triottisme koopt.

Ten derde is de Japanse economie tot voor 
2022 nooit in de buurt gekomen van het be-
halen van haar inflatiedoelstellingen van 2%, 
waardoor de BOJ geld kon drukken zonder dat 
dit een invloed had op de economie, en een 
bijna onbeperkte voorraad aan middelen kon 
aangelegd worden om obligaties te kopen.

Ten vierde heeft Japan, als ‘s werelds groot-
ste schuldeiser, meer dan 3,1 biljoen USD aan 
buitenlandse activa en valutas. Zo kan de 
Japanse overheid liquiditeit creëren om schul-
den af te betalen als dat nodig is, wat het ver-
trouwen in de staatsobligaties vergroot.

Hoewel het op het eerste gezicht lijkt dat de 
onorthodoxe Japanse schuldfinancieringsma-
chine in staat zal zijn om eventuele schokken 
op te vangen en uiteindelijk haar schulden af 
te betalen, is dit in de huidige situatie echter 

niet het geval. Met de economische schok 
van het coronavirus heeft Japan immers zijn 
programma’s voor kwantitatieve versoepe-
ling moeten opvoeren, waardoor het schuld-
niveau naar nieuwe hoogten is gestegen en 
Standard & Poor’s (S&P) het risicoprofiel van 
Japanse staatsobligaties heeft verhoogd. Zelfs 
als het coronavirus geen economische neer-
gang had veroorzaakt, zou Japan nog steeds 
zijn beperkt door de hoeveelheid schulden die 
het land kan aanhouden. Deze limiet is geba-
seerd op het vermogen van de overheid om 
haar schulden te financieren.

De enige manier om de schuld te financieren 
is door ze te laten opkopen. De verwachting is 
dat de Japanse bevolking het komende de-
cennium zal afnemen, waardoor de regering 
gedwongen zal worden om buiten het land op 
zoek te gaan naar obligatiehouders. Dit zal de 
renteopbrengsten van de schuld verhogen, 
aangezien buitenlandse investeerders moe-
ten worden gecompenseerd voor het risico, 
wat de overheid veel meer kost aan rentebe-
talingen. Deze rentebetalingen zijn de echte 
beperkende factor van de schuld. Ze zijn nu al 
de op één na grootste kostenpost van de over-
heidsbegroting, en nu de belastinginkomsten 
in de toekomst verminderen als gevolg van de 
afnemende bevolking, zal het begrotingste-
kort verder stijgen. Nu een dergelijke rampcy-
clus zich vormt, wordt de regering gedwongen 
schulden aan te gaan om huidige investeer-
ders af te betalen, wat de rentebetalingen in 
de toekomst zal verhogen. Tenzij de Japanse 
regering met een radicale oplossing komt, zal 
dit begrotingstekort alleen maar toenemen en 
mogelijk tot een schuldencrisis leiden.
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2.2.1 BELANG VAN 
VRIJHANDELSAKKOORDEN IN DE 
JAPANSE BUITENLANDSE HANDEL

Japan heeft zich in de 21e eeuw opgeworpen 
als een van de voornaamste leiders in het be-
schermen van de internationale liberale eco-
nomische orde. Ongeveer 80% van de handel 
van het land wordt nu gedekt door vrijhandels- 
overeenkomsten (FTA’s). Dit is een behoorlijke 
ommekeer voor Japan, aangezien het nog niet 
zo lang geleden slechts enkele overeenkom-
sten had met kleine partnerlanden die minder 
dan 20% van zijn handel vertegenwoordigden. 
De regelgevende inspanningen van Japan in 
de Indo-Pacific regio op het gebied van han-
del en investeringen zullen nog belangrijker 
worden in het post-COVID-19 tijdperk, aange-
zien de economische spanningen tussen de VS 
en China toenemen en de wereldwijde toele-
veringsketens met onzekerheid worden gecon-
fronteerd.

Zijn eerste vrijhandelsovereenkomst sloot Japan 
in november 2002 met Singapore. Tot het ein-
de van de jaren ’90 had Japan steeds han-
delsliberalisering nagestreefd in het kader van 
de General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
De vrijhandelsakkoorden die vanaf het begin 
van de jaren ’00 werden afgesloten, waren 
een weerspiegeling van het veranderende 
Japanse beleid van een benadering enkel ge-
baseerd op de GATT/WTO handelsliberalisering 
naar een meersporenbenadering met inbegrip 
van bilaterale en plurilaterale liberalisering. 
Verschillende factoren hebben bijgedragen 
aan de gewijzigde visie in het Japanse han-
delsbeleid.

Ten eerste was een grotere toegang tot buiten-
landse markten een van de belangrijkste motie-
ven die de Japanse interesse in vrijhandelsover-
eenkomsten aanwakkerde. Bij het begin van de 
21e eeuw werden wereldwijd steeds meer FTA’s 
afgesloten en Japan was op dat moment nog 
een van de weinige landen die geen regionale 
handelsovereenkomsten had. Geconfronteerd 
met een wereldmarkt met veel discriminerende 
regionale handelsovereenkomsten, met name 
die in Europa en Noord-Amerika, voelde Japan 
de behoefte om via deze weg een meer gun-
stige afzetmarkt voor Japanse bedrijven te on-
derhandelen. Aangezien vrijhandelsovereen-
komsten handelsbelemmeringen wegnemen, 
zouden Japanse bedrijven van meer zakelijke 
kansen kunnen genieten. Dit soort denken leid-
de tot een positief perspectief op vrijhandels-
overeenkomsten, vooral aangezien multilate-
rale handelsbesprekingen in het kader van de 
WTO weinig vooruitgang boekten.

Ten tweede was ook het stimuleren van structu-
rele hervormingen een motief voor Japan om 
vrijhandelsovereenkomsten na te streven, aan-
gezien rond de eeuwwisseling grondige ver-
anderingen essentieel waren om de economi-
sche activiteiten nieuw leven in te blazen en het 
Japanse concurrentievermogen te verbeteren. 
Sinds de ineenstorting van de zeepbelecono-
mie in het begin van de jaren ‘90, bevond de 
Japanse economie zich immers in een lange 
recessie, ook wel gekend als het “verloren de-
cennium”. De naoorlogse systemen hadden in 
het verleden bijgedragen aan een hoge eco-
nomische groei, maar bij het begin van de jaren 
’00 waren deze ineffectief geworden, hetgeen 
verklaart waarom Japan er maar niet in slaag-
de om te herstellen van de lange recessie. Wat 
echter de hervormingen bemoeilijkte, waren 

2.2 BUITENLANDSE HANDEL
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de snelle demografische veranderingen, die 
weerspiegeld werden in een afnemende en 
snel ouder wordende populatie. Dit leidde im-
mers tot een verlies aan economische en soci-
ale dynamiek.

Ten derde was Japan geïnteresseerd in het 
bijstaan van ontwikkelingslanden, vooral die 
in Oost-Azië, om economische groei te bevor-
deren door vrijhandelsovereenkomsten. De 
redenering was dat de economische groei in 
Oost-Azië Japan ten goede zou komen door 
Japanse bedrijven zakelijke kansen te bieden 
en door politieke en sociale stabiliteit in de 
regio te bevorderen. De Oost-Aziatische lan-
den zouden economische groei kunnen be-
werkstelligen door vrijhandelsovereenkomsten 
met Japan aan te gaan, aangezien zij op die 
manier niet enkel een betere toegang tot de 
Japanse markt zouden krijgen, maar ook onder 
meer economische bijstand en hulp op het vlak 
van directe buitenlandse investeringen.

Ten vierde was het verkrijgen van toegang tot 
natuurlijke hulpbronnen zoals olie en voedsel, 
die een vitale positie in de Japanse economie 
innemen, voor Japan een belangrijk motief 
voor het sluiten van vrijhandelsovereenkomsten 
aangezien het land hier slechts in zeer beperkte 
mate zelf over beschikt. Zo was het doel van het 
vrijhandelsakkoord met Australië onder meer 
om de levering van voedsel en mineralen te 
vrijwaren.

Tenslotte was Japan erop gebrand vrijhandel-
sovereenkomsten te gebruiken om zijn positie 
in internationale aangelegenheden te ver-
sterken, zoals bij de WTO-onderhandelingen 
en regionale aangelegenheden. Dit was ge-
deeltelijk een reactie op de vele landen die 

vrijhandelsovereenkomsten eerder voor dit 
soort doeleinden hadden gebruikt. Japan wil-
de graag bijdragen aan de versterking van het 
WTO-systeem door met succes economische 
partnerschapsakkoorden (EPA’s) te onderhan-
delen die onderwerpen omvatten die niet on-
der het bestaande WTO-kader vielen.

AFGESLOTEN VRIJHANDELSAKKOORDEN

Vrijhandelsakkoorden (FTA’s) en economische 
partnerschapsakkoorden (EPA’s) helpen de 
wereldwijde marktkansen voor Japanse produ-
centen en exporteurs te vergroten. Momenteel 
heeft Japan 21 van dergelijke overeenkomsten 
die over het algemeen verder gaan dan de 
WTO-verbintenissen. Deze bilaterale en multi-
laterale handelsovereenkomsten regelen de 
markttoegang en stellen de regels vast voor 
het opheffen van handelsbelemmeringen, 
het verlagen of afschaffen van douanetarie-
ven en het bevorderen van investeringen en 
economische groei. Hieronder wordt een kort 
overzicht gegeven van de voornaamste door 
Japan ondertekende verbintenissen.

Na meer dan 4 jaar onderhandelen onder-
tekende Japan op 17 juli 2018 samen met 
de Europese Unie de Japan-EU Economic 
Partnership Agreement, dat op 1 februari 2019 
officieel in werking trad. In grote lijnen voorzag 
het akkoord op het vlak van de landbouw in de 
nagenoeg volledige opheffing van Japanse 
invoerheffingen op Europese kaas, wijn, runds- 
en varkensvlees en de erkenning van meer 
dan 200 Europese beschermde geografische 
aanduidingen en een selectie van Japanse 
aanduidingen. In de dienstensector zorgde 
het akkoord voor de opening van markten 
in financiële dienstverlening, e-commerce, 
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telecommunicatie en transport, evenals de 
opening van de markt voor aanbestedingen 
in 48 grote Japanse steden, alsook de spoor-
sector en de afbouw, over een periode van 
7 jaar, van Europese invoerbeperkingen op 
Japanse auto’s.

In oktober 2019 ondertekenden Japan en 
de Verenigde Staten de Japan-US Trade 
Agreement en de Japan-US Digital Trade 
Agreement, die op 1 januari 2020 in werking 
traden. De Japan-US Trade Agreement voor-
ziet in beperkte tariefverminderingen en 
quota-uitbreidingen om de markttoegang te 
verbeteren, terwijl de Japan-US Digital Trade 
Agreement regels omvat over de digitale as-
pecten van de internationale handel.

Nadat het zich in januari 2020 had teruggetrok-
ken uit de Europese Unie, ondertekende het 
Verenigd Koninkrijk in oktober 2020 met Japan 
de Japan-UK Comprehensive Economic 
Partnership Agreement. Het Japans-Britse ver-
drag, dat op 1 januari 2021 van kracht werd, 
was grotendeels geënt op het reeds bestaan-
de verdrag tussen Japan en de EU, aangevuld 
met enkele bijkomende elementen rond data 
en financiële diensten. Zo werd voorzien dat 
de douanetarieven op Japanse auto’s staps-
gewijs zouden worden afgebouwd tegen 
2026, net zoals dat in het akkoord met de EU 
was vastgelegd. Ook de Japanse tarieven op 
Britse landbouwproducten blijven op hetzelf-
de niveau als in het verdrag met de EU was 
bepaald.

Japan is ook medeondertekenaar van het 
Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), een 
handelsovereenkomst met Australië, Brunei, 

Canada, Chili, Maleisië, Mexico, Nieuw-
Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam. Ten tijde 
van de ondertekening in 2018 vertegenwoor-
digden de elf landen 13,4% van het wereld-
wijde BBP, waardoor het CPTPP de op twee 
na grootste vrijhandelszone ter wereld is. Het 
CPTPP is gestoeld op een uitgebreid netwerk 
van bilaterale en regionale handelsovereen-
komsten tussen de aangesloten economieën. 
Het is vooral baanbrekend vanwege de vrij-
making van grensoverschrijdende gegevens-
stromen en handel in digitale goederen, het 
verbod op serverlokalisatie, de bevordering 
van de privacy van consumentengegevens 
en de liberalisering van handel in diensten. De 
overeenkomst staat open voor andere landen 
en begin 2021 kondigden de aangesloten le-
den aan gesprekken te zullen opstarten met 
het Verenigd Koninkrijk met het oog op toe-
treding. China diende datzelfde jaar even-
eens een kandidatuur voor lidmaatschap in, 
op de voet gevolgd door Taiwan. Japan nam 
in 2021 het voorzitterschap waar van CPTPP 
en verkoos zich te concentreren op de Britse 
aanvraag, aangezien dit een precedent zal 
scheppen voor toekomstige leden. 

Het Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), waar elk van de ASEAN-
lidstaten (Brunei, Cambodja, Filippijnen, 
Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, 
Thailand en Vietnam), alsook Japan, China, 
Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland deel 
van uitmaken, heeft tot doel om een modern, 
alomvattend, hoogwaardig en voor alle par-
tijen voordelig economisch partnerschap tot 
stand te brengen dat de uitbreiding van de 
regionale handel en investeringen zal verge-
makkelijken en zal bijdragen aan wereldwij-
de economische groei en ontwikkeling. Het 
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RCEP dekt een markt van 2,2 miljard mensen 
(30% van de wereldbevolking), goed voor on-
geveer 30% van het mondiale BBP.  Grootste 
winst voor Japan zit vooral in de inclusie van 
China en Zuid-Korea in het akkoord, waarmee 
het nog geen handelsakkoord had. Op vlak 
van tarieven haalde Japan enkele belangrijke 
tariefverlagingen binnen met China (voor au-
to-onderdelen) en met Zuid-Korea (chemische 
producten en auto-onderdelen), terwijl enkele 
meer bescheiden bijkomende tariefverlagin-
gen werden binnengehaald met de ASEAN-
lidstaten.

Ook met de volgende 14 landen is Japan 
economische partnerschapsovereenkomsten 
(EPA’s) aangegaan:

• Australië

• Brunei

• Chili

• India

• Indonesië

• Maleisië

• Mexico

• Mongolië

• Peru

• Filippijnen

• Singapore

• Zwitserland

• Thailand

• Vietnam

ECONOMISCHE GEGEVENS
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2.2.2 JAPANSE HANDELSBALANS

De Japanse handelsbalans is de voorbije 20 
jaar sterk gefluctueerd. Nadat van 2000 tot 2010 
door Japan telkens meer goederen en dien-
sten werden geëxporteerd dan geïmporteerd, 
wijzigde het overschot van 2011 tot 2015 in een 
tekort en dit mede doordat de invoer van olie, 
gas en steenkool na de aardbeving-tsunami en 
kernramp van 11 maart 2011 steeg. Dit leidde 
immers tot de sluiting van de kerncentrales in 
het land en slechts enkele zijn sindsdien op-
nieuw opgestart. Vervolgens werd van 2016 tot 
2018 jaarlijks opnieuw een surplus op de han-
delsbalans gerealiseerd, maar sindsdien is er tot 
op heden telkens voor een iets groter bedrag 
aan goederen en diensten ingevoerd dan uit-
gevoerd.

In 2021 bedroeg de uitvoer van goederen en 
diensten weliswaar 928,5 miljard USD, een stij-
ging met 124,8 miljard USD ten opzichte van 
2020, maar de invoer liep het voorbije jaar op 
tot 981,7 miljard USD, een stijging met 148,0 

miljard USD ten opzichte van 2020. De groei van 
de uitvoer met 15,5% was onder meer te dan-
ken aan het feit dat de leveringsproblemen 
als gevolg van de pandemie afnamen in de 
loop van het jaar, terwijl de hogere kosten voor 
grondstoffen mee aan de basis lagen voor de 
toename van de import met 17,8%.

Ook tijdens de eerste maanden van 2022 was 
de Japanse handelsbalans voor goederen en 
diensten nog steeds negatief, hetgeen vooral 
te maken had met de stijgende energiekosten 
en de zwakte van de JPY ten opzichte van de 
USD. Verwacht wordt dat het deficit minstens 
tot het einde van het jaar zal aanhouden. Ook 
al maakt een zwakke yen het voor Japanse ex-
porteurs voordeliger om goederen en diensten 
uit te voeren, het zorgt er in het huidige eco-
nomische klimaat eveneens voor dat het on-
dernemers- en consumentenvertrouwen dalen 
doordat de invoer van brand- en grondstoffen 
en voedingsproducten op deze manier nog 
duurder worden.

Bron: Wereldbank, Databank 2022
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de gestegen invoer van steenkool en aardgas 
uit Australië de totale waarde van de import uit 
dit land 36,9 miljard USD hoger dan de export 
en ook met Saoedi-Arabië (-23,0 miljard USD), 
China (-22,0 miljard USD) en de V.A.E. (-20,0 mil-
jard USD) werd een deficit opgetekend. Uit dit 
laatste land lag vooral de invoer van olie en de 
hogere prijs hiervoor aan de basis voor het te-
kort op de handelsbalans.

Terwijl de totale Japanse handelsbalans voor 
goederen en diensten sinds 2019 negatief is, 
lag op het vlak van enkel de handel in goede-
ren de waarde van de invoer in 2021 voor het 
eerst sinds 2015 hoger dan die van de uitvoer. 
Het voorbije jaar werden de voornaamste over-
schotten gerealiseerd met de Verenigde Staten 
(54,1 miljard USD), Hongkong (34,4 miljard USD) 
en Taiwan (21,1 miljard USD). Anderzijds lag door 

ECONOMISCHE GEGEVENS

De Japanse handelsbalans voor diensten is 
traditioneel negatief. In 2012 (-47,7 miljard USD) 
werd het grootste deficit opgetekend sinds 
2000 (-48,9 miljard USD), waarna het tekort jaar 
na jaar werd gereduceerd tot 6,2 miljard USD 

in 2017. Vervolgens is de waarde van de invoer 
opnieuw steeds sterker toegenomen dan die 
van de uitvoer, hetgeen ertoe geleid heeft dat 
het deficit in 2021 uitkwam op een bedrag van 
38,5 miljard USD.

Bron: Wereldbank, Databank 2022
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Bron: Wereldbank, Databank 2022
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2.2.3 EXPORT

In 2021 steeg de totale waarde van de Japanse 
export van goederen en diensten met 15,5% ten 
opzichte van 2020 tot 928,5 miljard USD, en ook 

het niveau van vóór de pandemie (915,1 miljard 
USD in 2019) werd ovetroffen. De export van goe-
deren steeg met 18,5% tot 758,6 miljard dollar, 
terwijl de waarde van de uitvoer van diensten 
slechts lichtjes toenam tot 169,9 miljard USD.

De Japanse uitvoer van goederen enerzijds en 
diensten anderzijds zal nu meer in detail wor-
den geanalyseerd.

A. Japanse export van goederen

Zoals we hebben gezien, steeg de Japanse ex-
port van goederen in 2021 met 18,5% tot 758,6 
miljard USD. Dit is het hoogste niveau van goe-
derenexport sinds 2012, toen de uitvoer 801,3 
miljard USD bedroeg. De export van goederen 
was goed voor ruim 80% van de totale Japanse 
uitvoer van goederen en diensten in 2021.

Uit een sectorale analyse van de stijging van 
de Japanse goederenuitvoer blijkt dat ma-
chines, en meer specifiek machines voor de 
productie van halfgeleiders, machines voor 
de opwekking van stroom, pompen en cen-
trifuges en bouwmachines, de voornaamste 
rubriek in de Japanse export waren. In 2021 is 
de uitvoer van dit soort goederen met 21,7% 
gestegen ten opzichte van 2020, tot 149,5 mil-
jard USD. Ook de uitvoer van onder meer trans-
portmaterieel (+9,4%), elektrische machines 
(+15,7%), chemische producten (+20,7%) en fa-
brikaten zoals ijzer- en staalproducten (+29,1%) 
is toegenomen.

ECONOMISCHE GEGEVENS

Bron: Japan External Trade Organization (JETRO)
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Deze stijgende exportpercentages waren 
mede het resultaat van het economisch her-
stel dat volgde op de COVID-19 pandemie, 
ondanks de resterende effecten van de be-
perkingen aan aanbodzijde. Ook de hogere 
prijzen voor grondstoffen en dus afgewerkte 
producten hebben ertoe bijgedragen dat de 
waarde van de Japanse uitvoer van goede-
ren was toegenomen. 

Deze hypothese wordt bevestigd door de stij-
ging van de Japanse uitvoer van goederen 
naar de vijf belangrijkste exportmarkten in 
2021. De uitvoer van goederen uit Japan naar 
China (+16,2%), de Verenigde Staten (+14,7%), 
de EU-27 (+18,6%), Taiwan (+23,3%) en de Rep. 
Korea (+18,1%) is sterk gestegen.

Bron: Japan External Trade Organization (JETRO)
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B. Japanse uitvoer van diensten

Zoals we hebben gezien, is de waarde van de 
Japanse uitvoer van diensten in 2021 met 3,7% 
gestegen tot 169,9 miljard USD. De uitvoer van 
diensten was goed voor een kleine 20% van de 
totale Japanse goederen- en dienstenexport 
in 2021.

Wat de belangrijkste activiteitensectoren be-
treft, is de uitvoer van onder meer zakelijke 
diensten zoals juridisch, accountancy- en ma-
nagementadvies en public relations, audit, 

boekhoudkundige en belastingadviesdien-
sten en reclamewezen, marktonderzoek en 
opinieonderzoek (+7,0%), kosten voor het ge-
bruik van intellectuele eigendom (+11,1%) en 
financiële diensten (+20,9%) aanzienlijk toe-
genomen. Wel was er een daling in de uit-
voer van transport (-13,8%) en ook reisverkeer 
(-55,2%), en dit als gevolg van de wereldwijde 
gezondheidssituatie en reisbeperkingen. Deze 
laatste groep van diensten was in 2021 nog 
slechts goed voor een waarde van 4,7 miljard 
USD, terwijl dit op het hoogtepunt in 2019 nog 
46,1 miljard USD was.

ECONOMISCHE GEGEVENS

De Verenigde Staten waren de grootste afne-
mer van Japanse diensten in 2020 (laatste be-
schikbare gegevens), goed voor 43,6 miljard 
USD van de totale Japanse uitvoer van dien-
sten. Het Verenigd Koninkrijk (16,0 miljard USD), 
China (15,3 miljard USD) en Singapore (11,6 
miljard USD) waren de drie daaropvolgen-
de grootste afnemers van Japanse diensten 

in 2020. Op regionaal niveau exporteerde 
Japan in 2020 voor 21,0 miljard USD aan dien-
sten naar de EU. Uit deze cijfers, die dateren 
van 2020, blijkt dat de uitvoer van Japanse 
diensten naar zijn belangrijkste partners een 
neerwaartse trend vertoonde als gevolg van 
de economische crisis die gepaard ging met 
de coronapandemie.

Bron: Japan External Trade Organization (JETRO)
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2.2.4 IMPORT

De invoer van goederen en diensten in Japan 
steeg in 2021 met 17,7% tot 981,7 miljard USD, 
het hoogste niveau sinds 2014. De import van 
goederen steeg met 21,7% tot 773,4 miljard USD, 

eveneens het hoogste peil sinds 2014, terwijl de 
waarde van de invoer van diensten slechts met 
5,2% toenam tot 208,3 miljard USD, hetgeen 
minder is dan vóór de pandemie (219,4 miljard 
USD in 2019).

De Japanse invoer van goederen enerzijds en 
diensten anderzijds zal nu meer in detail wor-
den geanalyseerd.

A. Japanse import van goederen

Zoals we hebben gezien, is de waarde van 
de Japanse invoer van goederen in 2021 met 
21,7% gestegen tot 773,4 miljard USD, het hoog-
ste niveau sinds 2014. De import van goederen 
vertegenwoordigde aldus 78,8% van de totale 
Japanse invoer van goederen en diensten in 
2021.

Uit een sectorale analyse van de stijging van 
de Japanse import van goederen blijkt dat 

minerale brandstoffen in belangrijke mate 
mee verantwoordelijk waren voor de geste-
gen waarde van de invoer. Door de hogere 
prijs voor olieproducten op de internationale 
markt is de waarde van de invoer van dit soort 
goederen in 2021 met 47,2% gestegen ten 
opzichte van 2020, tot 154,5 miljard USD. Ook 
de waarde in de import van onder andere 
elektrische machines, waaronder computer- 
en telecommunicatie-apparatuur (+17,2%), 
chemische producten (+21,0%), fabrikaten 
zoals non-ferrometalen (+23,0%) en machines 
(+6,6%) is toegenomen.

Bron: Japan External Trade Organization (JETRO)

833,7

635,7

198,0

981,7

773,4

208,3

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Totaal goederen en diensten Goederen Diensten

(in
 m

ilj
ar

d 
$)

Totaal van de Japanse import van goederen en diensten (in miljard USD)

2020 2021

+17,7% 
+21,7% 

+5,2% 



45  AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL  

Deze stijgende percentages wijzen enerzijds 
op de hogere prijs voor bepaalde goederen 
door een tekort aan onderdelen en duurde-
re grondstoffen en anderzijds tonen zij aan 
dat het economisch herstel is ingezet en dat 
de internationale handel is hervat na de eco-
nomische crisis die gepaard ging met de co-
ronapandemie.

Deze hypothese wordt verder bevestigd door 
de toename van de Japanse import van goe-
deren uit de vijf belangrijkste invoermarkten 
in 2021. De Japanse import van goederen uit 
China (+13,6%), de EU (+18,6%), de Verenigde 
Staten (+16,7%), Australië (+45,8%) en Taiwan 
(+25,5%) is sterk gestegen.

Bron: Japan External Trade Organization (JETRO)
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Bron: Japan External Trade Organization (JETRO)
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B. Japanse invoer van diensten

Zoals we hebben gezien, is de waarde van de 
Japanse invoer van diensten in 2021 met 5,2% 
gestegen tot 208,3 miljard USD, een lichtjes 
hoger niveau dan een jaar eerder, maar nog 
steeds lager dan vóór de pandemie. De invoer 
van diensten vertegenwoordigde 21,2% van 
de Japanse import van goederen en diensten 
in 2021.

Van de belangrijkste activiteitensectoren 
heeft de invoer van zakelijke diensten zoals ju-
ridisch, accountancy- en managementadvies 

en public relations, audit, boekhoudkundige 
en belastingadviesdiensten en reclamewezen, 
marktonderzoek en opinieonderzoek in 2021 
een groei van 4,7% gekend. Ook de invoer 
van transport (+15,7%), kosten voor het gebruik 
van intellectuele eigendom (+3,5%) telecom-
municatie, computer- en informatiediensten 
(+14,1%) en verzekerings- en pensioendiensten 
(+11,4%) is aanzienlijk toegenomen. Wel heb-
ben er minder mensen Japan bezocht in 2021, 
waardoor de waarde van reisverkeer verder is 
afgenomen tot ongeveer 2,8 miljard USD (t.o.v. 
21,3 miljard USD in 2019).

De Verenigde Staten was de voornaamste 
leverancier van diensten aan Japan in 2020 
(laatste beschikbare gegevens), goed voor 
60,7 miljard USD van de totale Japanse invoer 
van diensten. De drie volgende grootste leve-
ranciers van diensten aan Japan in 2020 wa-
ren Singapore (22,7 miljard USD), het Verenigd 
Koninkrijk (13,0 miljard USD) en China (10,4 

miljard USD). Op regionaal niveau, ten slotte, 
importeerde Japan in 2020 voor 35,5 miljard 
USD aan diensten uit de EU. Uit deze cijfers, 
die dateren van 2020, blijkt een neerwaartse 
trend in de Japanse invoer van diensten uit de 
belangrijkste partnerlanden als gevolg van de 
economische crisis die gepaard ging met de 
coronapandemie.

Bron: Bureau of Economic Analysis (BEA)

72,0

27,5 28,6
22,6

10,4

75,4

31,9 29,6
25,7

11,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Zakelijke diensten Transport Kosten voor het gebruik van
intellectuele eigendom

Telecommunicatie-, computer-
en informatiediensten

Verzekerings- en
pensioendiensten

(in
 m

ilj
ar

d 
$)

Japanse import van diensten per type (in miljard USD)

2020 2021

+4,7% 

+15,7% +3,5% 
+14,1% 

+11,4% 



47  AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL  

2.2.5 BILATERALE HANDELSRELATIES 
MET BELGIË

Ter gelegenheid van de Prinselijke Economische 
Zending naar Japan heeft het Agentschap 
voor Buitenlandse Handel een nota gepu-
bliceerd over de bilaterale handel tussen dit 
land en België. Deze bilaterale nota kan wor-
den geraadpleegd op de website van het 
Agentschap:

ht tps://www.abh-ace.be/nl/ landen-en-
statistieken/handel-land/japan
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Directe buitenlandse investeringen (DBI) wor-
den gedefinieerd als duurzame investeringen 
door een directe investeerder die ingezetene 
is van een buitenlandse economie in een be-
drijf (buitenlandse dochteronderneming) in 
een andere economie. In het algemeen wor-
den deze operaties in twee hoofdgroepen on-
derverdeeld. Enerzijds zijn er de zogenaamde 
“Greenfield”-investeringen, die dienen voor 
de oprichting van een nieuwe onderneming, 
en anderzijds de zogenaamde “Brownfield”-
investeringen, die tot doel hebben een be-
staande onderneming over te nemen.

In de volgende paragrafen zullen de inkomen-
de DBI - het kapitaal dat door een buitenlandse 
directe investeerder aan een buitenlands filiaal 
wordt verstrekt - en de uitgaande DBI - dezelfde 
stromen vanuit het perspectief van de ande-
re economie - op een cumulatieve basis voor 
Japan worden geanalyseerd.

UITGAANDE DBI OP CUMULATIEVE BASIS

In Japan is er de laatste jaren steeds meer aan-
dacht voor investeringen in het buitenland, een 
gevolg van de eigen markt die begint te krimpen 

en de grote spaarreserves binnen Japan zelf. 
Volgens statistieken van het Japanse Ministerie 
van Financiën en de Bank of Japan (BOJ) zijn 
de cumulatieve buitenlandse directe investe-
ringen afkomstig uit Japan in 2020 echter met 
112,2 miljard USD afgenomen tot 146,0 miljard 
USD t.o.v. 258,3 miljard USD in 2019. Deze daling is 
grotendeels toe te schrijven aan het feit dat de 
Japanse investeringen in West-Europa, onder 
meer in Zwitserland en Duitsland, sterk waren 
verminderd. Binnen Europa was het Verenigd 
Koninkrijk tot aan het Brexit-referendum in 2016 
traditioneel de voornaamste Europese bestem-
ming voor Japanse investeerders. Veel bedrij-
ven, vooral uit de autosector, vestigden zich in 
het Verenigd Koninkrijk om toegang te krijgen 
tot de eengemaakte markt. Het perspectief 
van een no-deal Brexit zorgde in 2020 dan ook 
voor toenemende nervositeit. Het uiteindelijke 
akkoord met de Europese Unie was een ge-
ruststelling maar betekent niet noodzakelijk dat 
Japanse bedrijven zullen blijven. Er was een ge-
stage stroom van aankondigingen merkbaar 
van bedrijven die (deels) operaties verhuisden 
naar de EU of terug naar Japan zelf, een trend 
die mogelijk zal aanhouden de komende jaren.

1 Opmerking: de meest recente gegevens over directe buitenlandse investeringen (DBI) die door de Japan External Trade Organization (JETRO) zijn vrijgegeven, dateren van oktober 2021 en hebben betrek-
king op het jaar 2020 en de eerste helft van 2021. In die zin weerspiegelen de gepresenteerde cijfers de economische realiteit die door het coronavirus werd veroorzaakt.

2.3 DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN 1 

Bron: Ministerie van Financiën en de Bank of Japan (BOJ)

138.018,1 138.428,2

178.533,3 173.768,0
160.266,6

258.275,5

146.040,9

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(in
 m

ill
io

n 
U.

S.
 d

ol
la

rs
)

Japanse uitgaande DBI van 2014 tot 2020



49  AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL  

Per wereldregio was Noord-Amerika in 2020 
goed voor bijna de helft van de uitgaande 
Japanse DBI. Nadat de uit Japan afkomstige 
DBI naar West-Europa dat jaar waren gedaald 
tot 18,9 miljard USD (t.o.v. 120,6 miljard USD in 

2019), vonden er voor 68,1 miljard USD aan in-
vesteringen plaats in Noord-Amerika. Deze re-
gio nam hiermee in 2020 de eerste plaats in, 
voor Azië (37,0 miljard USD) en West Europa.

ECONOMISCHE GEGEVENS

Bron: Ministerie van Financiën en de Bank of Japan (BOJ)
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Ook al investeren multinationale ondernemin-
gen uit Japan in landen over de hele wereld, 
toch waren enkele onder hen in 2020 goed 
voor het merendeel van deze cumulatieve 
investeringen. Zo waren de directe buiten-
landse investeringen van Japan het hoogst 
in de Verenigde Staten (66,3 miljard USD), ge-
volgd door Zwitserland (18,1 miljard USD) en 
Nederland (17,1 miljard USD). Australië (13,7 
miljard USD) en China (11,0 miljard USD) vervol-
ledigden de top vijf. De directe buitenlandse 
investeringen van Japan in België bedroegen 
1,1 miljard USD. Japanse bedrijven hebben een 
300-tal dochterondernemingen in ons land die 
zo’n 30.000 mensen tewerkstellen. Ongeveer 
20% van de Japanse bedrijven in België is ac-
tief in de automobielindustrie.

Uitgesplitst naar activiteitensector waren de 
Japanse investeringen sterk geconcentreerd 
in financiën en verzekeringen, groot- en klein-
handel, voeding, elektrische machines en 
chemie en transportuitrusting.

INKOMENDE DBI OP CUMULATIEVE BASIS

Volgens statistieken van het Ministerie van 
Financiën en de Bank of Japan (BOJ) zijn de 
cumulatieve directe buitenlandse investe-
ringen in Japan in 2020 met 21,6 miljard USD 
gestegen tot 61,5 miljard USD t.o.v. 40,0 miljard 
USD in 2019. Deze stijging is grotendeels toe 
te schrijven aan belangrijke investeringen uit 
West-Europa, vooral uit het Verenigd Koninkrijk 
en in mindere mate Zwitserland.

Per regio was West-Europa in 2020 goed voor 
het grootste aandeel van de FDI-stroom naar 
Japan met 38,2 miljard USD, een stijging van 
355,3% ten opzichte van het voorgaande jaar, 

gevolgd door Noord-Amerika met 15,6 miljard 
USD, een lichte achteruitgang van 9,7%, en 
Azië met 10,3 miljard USD (+8,7%).

Bron: Betalingsbalans (Ministerie van Financiën; Bank of Japan)
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Binnen West-Europa, dat goed was voor het 
grootste aandeel van de FDI-stroom naar 
Japan, investeerde het Verenigd Koninkrijk 
met 30,5 miljard USD (+1.008,4% t.o.v. het voor-
gaande jaar) het grootste bedrag van alle lan-
den en regio’s. Zwitserland nam in deze rang-
schikking de derde plaats in met een bedrag 
van 8,0 miljard USD, een stijging van 794,9%. 
De investeringen uit deze twee landen waren 
goed voor het grootste deel van de investe-
ringen uit West-Europa. De Verenigde Staten, 
die de tweede plaats in deze rangschikking 
bezetten, investeerden 15,6 miljard USD, een 
daling van 9,7% op jaarbasis. Investeringen uit 
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten 
en Zwitserland, de landen met de grootste 
DBI-stroom naar Japan in 2020, bestonden 

voornamelijk uit schuldinstrumenten.

Wat Azië betreft, waar de directe buitenland-
se investeringen naar Japan de afgelopen ja-
ren zijn toegenomen, stegen de investeringen 
van Singapore op jaarbasis met 80,0% tot 4,5 
miljard USD, maar andere grote investeren-
de landen in de regio, waaronder Hongkong 
(-6,2%), China (-23,8%) en Thailand (-4,4%), re-
gistreerden allen een daling.

Uitgesplitst naar activiteitensector waren de 
directe buitenlandse investeringen in Japan 
in 2020 voornamelijk geconcentreerd in finan-
ciën en verzekeringen, gevolgd door investe-
ringen in elektrische machines en chemie en 
geneeskunde.

ECONOMISCHE GEGEVENS

Bron: Betalingsbalans (Ministerie van Financiën, Bank of Japan)
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GREENFIELD-INVESTERINGEN

Het aantal Greenfield-investeringen in Japan 

daalde in 2020 met 14,3% t.o.v. 2019 naar 197, 
wat de tweede achtereenvolgende daling op 
jaarbasis betekent.

Aantal Greenfield-investeringen in Japan in 2020 per investeringsland (# projecten, in %)

Rangschikking Land Wijziging in 
rangschikking # projecten % wijziging op jaarbasis Aandeel (in %)

1 Verenigde Staten → 61 -29,9 31,0

2 Singapore ↑ 19 137,5 9,6

3 Duitsland ↑ 17 0 8,6

4 Frankrijk ↓ 13 -50,0 6,6

5 Verenigd Koninkrijk ↓ 12 -36,8 6,1

TOTAAL 197 -14,3 100,0

Bron: fDi Markets

De Verenigde Staten registreerden met een to-
taal van 61 het hoogste aantal investeringen, 
meer dan drie keer zoveel als Singapore, dat 
op de tweede plaats kwam. Hoewel de VS 
andere landen ver overtrof, daalde het aantal 
met bijna 30% ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. Singapore liet een sterke toename van 

het aantal investeringen optekenen, van 8 in 
2019 naar 19 een jaar later, terwijl Duitsland 
in 2020 hetzelfde aantal investeringen als het 
voorgaande jaar (17 projecten) registreerde. 
Frankrijk (13 projecten, -50,0% op jaarbasis) en 
het Verenigd Koninkrijk (12 projecten, -36,8% 
op jaarbasis) zagen beide dalingen.

Bron: fDi Markets
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Als we kijken naar het aantal Greenfield-
investeringen in Japan in 2020 per bedrijfstak, 
waren software- en IT-diensten (63 projecten) 
net zoals tijdens voorgaande jaren de voor-
naamste sector, ondanks een daling van 
12,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Vastgoed (19 projecten, een stijging van 5,6% 

op jaarbasis) en hernieuwbare energie (17 
projecten, een stijging van 21,4% op jaarbasis) 
vervolledigden de top drie. Terwijl het totale 
aantal investeringen daalde, lieten de twee 
laatstgenoemde sectoren in 2020 een toena-
me in het aantal projecten optekenen.

ECONOMISCHE GEGEVENS

Aantal Greenfield-investeringen in Japan in 2020 per sector (# projecten, in %)

Rangschikking Sector Wijziging in 
rangschikking # projecten % wijziging op jaarbasis Aandeel (in %)

1 Software- & IT-diensten → 63 -12,5 32,0

2 Vastgoed ↑ 19 5,6 9,6

3 Hernieuwbare energie ↑ 17 21,4 8,6

4 Zakelijke diensten ↓ 16 -30,4 8,1

5 Industriële uitrusting ↓ 13 -7,1 6,6

TOTAAL 197 -14,3 100,0

Bron: fDi Markets

BROWNFIELD-INVESTERINGEN

In 2020 is het aantal Brownfield-investeringen 
in Japan met 11,6% gestegen ten opzichte van 
het voorgaande jaar tot 135. Het totaal aantal 

van dit type investeringen in Japan was tot 
2018 gedurende vier opeenvolgende jaren 
gedaald, maar sindsdien is hun aantal op-
nieuw toegenomen.

Bron: Workspace
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De Verenigde Staten claimden het grootste 
aantal Brownfield-investeringen in Japan met 31 
projecten (23,0% van het totaal), gevolgd door 
Hongkong (12 projecten, 8,9%) en Singapore (10 

projecten, 7,4%). De top vijf van landen werd 
vervolledigd door Zuid-Korea (9 projecten, 
6,7%) en Duitsland (7 projecten, 5,2%).

Aantal Brownfield-investeringen in Japan in 2020 per investeringsland (# projecten, in %)

Rangschikking Land # projecten % wijziging op jaarbasis Aandeel (in %)

1 Verenigde Staten 31 14,8 23,0

2 Hongkong 12 -14,3 8,9

3 Singapore 10 0 7,4

4 Zuid-Korea 9 80,0 6,7

5 Duitsland 7 250,0 5,2

TOTAAL 135 15,4 100,0

Bron: Workspace
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2.4.1 RISICOWAARDERING 
VOLGENS DE CREDENDO GROUP

De missie van Credendo - Export Credit Agency, 
de Belgische openbare kredietverzekeraar, 
is het ondersteunen van internationale han-
delsrelaties. Credendo biedt oplossingen op 
maat voor verzekeringen, herverzekeringen, 
garanties, borgstellingen en financieringen 
met betrekking tot binnenlandse en internatio-
nale handelstransacties of investeringen in het 
buitenland. Credendo beschermt bedrijven, 
banken en verzekeringsondernemingen tegen 
kredietrisico’s en politieke risico’s en vergemak-
kelijkt de financiering van dergelijke transacties. 

Credendo maakt een gespecialiseerde krediet- 
analyse en risicobeoordeling van afzetmarkten 
en bedrijven. Die beoordeling bestaat uit een 
inschatting van de politieke risico’s en dit zowel 
op korte als op (middel)lange termijn waarbij 
rekening wordt gehouden met de kans op ex-
terne conflicten, het risico op onteigeningen en 
politieke willekeur, de financiële gezondheid 
en de diversificatie van de economie van het 
land. Daarnaast worden ook de commerciële 
risico’s beoordeeld en wordt er rekening ge-
houden met de kwaliteit van het juridische en 
institutionele kader van de beoogde landen.

Exportoperaties

De politieke risico’s voor beleggers in Japan zijn 
laag, zowel op korte termijn (1 op een schaal 
van 1 tot 7) als op middellange tot lange ter-
mijn (1 op een schaal van 1 tot 7). Politieke ri-
sico’s worden gedefinieerd als alle gebeurte-
nissen in het buitenland die voor de verzekerde 
of de debiteur een situatie van overmacht in-
houden (valutatekorten, politieke onrust: 

oorlogen, revoluties of rellen, natuurrampen 
en overmacht). Bovendien stemt de premie-
classificatie van Credendo overeen met de 
OESO-classificatie van het landenrisico voor 
deelnemers aan door de overheid gesteunde 
exportkredietregelingen.

Het commerciële risico krijgt de rating C op 
een schaal van A (laagste risico) tot G (hoogste 
risico), wat wijst op een gematigd risico. Het is 
de kans dat de particuliere debiteur in gebre-
ke blijft, d.w.z. het risico dat de particuliere de-
biteur niet in staat is aan zijn verplichtingen te 
voldoen of zonder rechtsgrond in gebreke blijft. 
Het commerciële risico wordt niet alleen be-
paald door de persoonlijke situatie van de de-
biteur, maar ook door systemische macro-eco-
nomische factoren die van invloed zijn op de 
betalingscapaciteit van alle debiteuren in een 
land.

Directe buitenlandse investeringen

Credendo verzekert directe investeringen in 
Japan tegen de risico’s van politiek geweld, 
onteigening en niet-inwisselbaarheid van va-
luta, alsook transferbeperkingen. Deze risico’s 
kunnen afzonderlijk worden verzekerd, maar 
ook in willekeurige combinatie. Elke aanvraag 
wordt geval per geval behandeld op basis van 
een gedetailleerde analyse.

Het risico van politiek geweld omvat zowel het 
risico van een extern conflict als het risico van 
intern politiek geweld. Intern politiek geweld 
omvat op zijn beurt het extreme geval van bur-
geroorlog, maar ook de risico’s van terrorisme, 
burgerlijke onrust, sociaal-economische con-
flicten en raciale en etnische spanningen. In dit 
opzicht heeft Japan de op een na beste score, 

2.4 RISICOWAARDERING
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gewaardeerd met 2 op een schaal van 7.

Het risico van onteigening verwijst niet enkel 
naar de risico’s die verbonden zijn aan ontei-
gening op zich, maar omvat ook de risico’s die 
verbonden zijn aan (slecht functionerende) 
juridische instellingen en het potentiële risico 
van een negatieve verandering in de houding 
tegenover buitenlandse investeringen. Op 
dit punt krijgt Japan een score van 1 op een 
schaal van 7, de best mogelijke waardering.

Het risico van niet-inwisselbaarheid van valuta 
en transferbeperkingen heeft betrekking op 
het onvermogen om investeringsgerelateerde 
middelen om te zetten en over te dragen naar 
het buitenland. Met een score van 1 op 7 wordt 
het land van de rijzende zon geclassificeerd als 
een land met een beperkt risico.

Meer informatie is te vinden op 
www.credendo.com

ECONOMISCHE GEGEVENS
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2.4.2 ANDERE RISICO-INDICATOREN

Tal van instellingen maken inschattingen van 
de risico’s die verbonden zijn aan het zaken-
doen in een land. Hieronder volgt een selectie 
van de bekendste:

• Volgens de “Global Competitiveness Index 
(GCI) 4.0” van het World Economic Forum (WEF) 
staat Japan op de zesde plaats van 141 landen, 
net achter Zwitserland, maar voor Duitsland. Het 
land staat in de top tien voor zes van de twaalf 
pijlers en scoort boven de 90 op infrastructuur 
(score van 93,2; 5e plaats), macro-economische 
stabiliteit (score van 94,9; 42e plaats) en gezond-
heid (score van 100,0; 1e plaats). Japan is een 
van de meest technologisch onderlegde lan-
den ter wereld (score van 86,2; 6e plaats) en de 
financiële sector is groot, diep en stabiel (score 
van 85,9; 12e plaats). Het land profiteert ook van 
de grote omvang van zijn markt (score van 86,9; 
4e plaats wanneer de lokale en exportmarkten 
samengeteld worden). 

Japan presteert ook consistent en zeer solide 
op de andere pijlers, met geen enkele score 
lager dan 70. Niettemin zijn er in elk van de ca-
tegorieën echter ook specifieke aspecten die 
systematisch de algemene prestaties ondermij-
nen. In de pijler vaardigheden (score van 73,3; 
28e plaats) bijvoorbeeld is het gemiddeld aan-
tal jaren scholing een van de hoogste ter we-
reld (12,8 jaar; 14e plaats), maar gebrekkige on-
derwijsmethoden (bijv. 87e plaats voor kritisch 
denken) dragen bij aan de vaardighedenkloof.

Gelieve er rekening mee te houden dat na 
de uitbraak van de COVID-19-pandemie de 
rangschikking van de landen in de Global 
Competitiveness Index (GCI) is opgeschort. In 
plaats daarvan is een speciale uitgave gewijd 

aan de ontwikkeling van prioriteiten voor eco-
nomisch herstel na de COVID-19-pandemie.

• Volgens de “Ease of Doing Business 
2020”-indicator van de Wereldbank, die onder-
zoekt hoe eenvoudig handelsrelaties onder-
houden kunnen worden, staat Japan op de 29e 
plaats van 190 landen met een score van 78.0. 
Het land was daarmee tien plaatsen gestegen 
ten opzichte van het jaar voordien. Volgens de 
Wereldbank staat Japan op de 3e plaats wat 
betreft het gemak waarmee insolventieproce-
dures kunnen worden afgewikkeld, op de 14e 
plaats wat betreft het gemak waarmee een 
bedrijf permanent elektriciteit kan verkrijgen 
voor zijn faciliteiten en op de 18de plaats voor 
wat betreft het gemak waarmee bouwver-
gunningen bekomen kunnen worden. Japan 
neemt echter slechts de 106e plaats in voor wat 
betreft het gemak waarmee een bedrijf kan 
worden opgericht en het staat op de 94e plaats 
voor het verkrijgen van krediet voor het ontwik-
kelen of starten van een bedrijf. Het is op deze 
twee gebieden dat het land het grootste po-
tentieel voor verbetering heeft.

• Volgens de OESO is het landenrisico voor 
Japan 1 op een schaal van 1 tot 7, d.w.z. een 
beperkt risico. Het landenrisico in de OESO-
premieclassificatie houdt rekening met het 
transfer- en convertibiliteitsrisico (d.w.z. het risi-
co dat een regering kapitaal- of deviezencon-
troles oplegt waardoor een entiteit haar loka-
le valuta niet in vreemde valuta kan omzetten 
en/of fondsen niet naar crediteuren buiten 
het land kan overmaken) en met gevallen van 
overmacht (bv. oorlog, onteigening, revoluties, 
burgerlijke onlusten, overstromingen, aardbe-
vingen).
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3.1 LIFE SCIENCES

Overzicht

De Japanse bevolking veroudert tegen een 
zeer snel tempo. Sinds 2020 telt Japan 36,17 mil-
joen mensen die 65 jaar of ouder zijn, goed voor 
28,7% van de totale bevolking (‘s werelds hoog-
ste percentage ouderen), en dit cijfer zal naar 
verwachting oplopen tot 35,3% in 2040. Tegen 

de achtergrond van deze sterk verouderende 
samenleving werken de publieke en de private 
sector samen om een maatschappij te creë-
ren waarin mensen gezond en lang leven, het-
geen moet leiden tot een verlenging van de 
gezonde levensverwachting van elk individu. 
Daartegenover staat dat de nationale medi-
sche kosten elk jaar stijgen. Tijdens het fiscale jaar 
2020-2021 bereikten de geschatte medische kos-
ten een recordhoogte van 44,2 biljoen JPY.

3. SECTORALE ANALYSE

Gezien deze omstandigheden wordt verwacht 
dat het aantal patiënten met kanker en ande-
re ziektes zal stijgen naarmate ook het aantal 
ouderen toeneemt. Dit heeft dan weer tot ge-
volg dat ook de omvang van de markt voor life 
sciences, met inbegrip van geneesmiddelen 
en medische apparatuur, zal groeien. De totale 
omvang van de binnenlandse farmaceutische 
markt voor geneesmiddelen op voorschrift 
(voorgeschreven door medische instellingen) 
en vrij verkrijgbare geneesmiddelen die aan 
de algemene bevolking worden verkocht, 

bedroeg 11,8 biljoen JPY tijdens het jaar 2019-
2020. De Japanse markt voor geneesmiddelen 
op voorschrift, die instaat voor ongeveer 90% 
van de totale geneesmiddelenverkoop, is de 
derde grootste ter wereld, na die van China en 
de Verenigde Staten. Daarnaast bedroeg de 
verkoop van medische apparatuur 4,3 biljoen 
JPY in het jaar 2019-20, terwijl de markt voor 
medische informatiesystemen en verpleegkun-
dige zorg tijdens deze periode naar schatting 
goed was voor respectievelijk 485,5 miljard 
JPY en 10,4 biljoen JPY. Dit alles maakt van de 

Bron: “Statistical Look at the Elderly in Japan” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie
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belangrijk element van dit plan was de dere-
gulering en ondersteuning van verschillende 
sectoren die geacht werden een significant 
groeipotentieel te bieden door innovatie. De 
farmaceutische industrie was een van deze.

Investeringen in life sciences om zo Japan’s 
overgang naar een Maatschappij 5.0 te helpen 
bevorderen is een recentere beleidsdoelstel-
ling die geïntroduceerd werd in 2016. Het doel 
hierbij is om de enorme en groeiende hoeveel-
heden data uit een velerlei van bronnen met 
Artificial Intelligence te combineren om zo een 
hogere standaard van levenskwaliteit te beko-
men en om langdurige uitdagingen voor de 
mensheid, zoals de klimaatverandering, aan te 
pakken. Een specifiek objectief is om een bete-
re samenleving te creëren voor ouder worden-
de individuen.

Vergelijking van de Japanse innovatie op het 
vlak van life sciences met die in de Verenigde 
Staten, China en Zuid-Korea

Er zijn drie manieren om succes in de life scien-
ces industrie te beoordelen: de kwaliteit van 
de academische output, het aantal nieuwe 
toegekende patenten en het aantal nieuwe 
producten dat op de markt wordt gebracht. In 
de eerste twee categorieën loopt Japan ach-
ter op de Verenigde Staten, dat wereldwijd lei-
der is op het vlak van innovatie in de life scien-
ces sector. In vergelijking met zijn buurlanden, 
China en Zuid-Korea, lijkt Japan enigszins te 
stagneren voor wat de academische output en 
het aantal toegekende patenten betreft.

Terwijl de hoeveelheid aan wetenschappelijke 
artikels dat in Japan werd gepubliceerd over 
life sciences in 2019 lichtjes onder het niveau 

Japanse life sciences industrie een zeer om-
vangrijke markt.

Bovendien heeft het coronavirus geleid tot 
snelle veranderingen in de zorgbehoeften 
en -levering. Bij het begin van de pandemie 
stonden mensen weigerachtig tegenover fa-
ce-to-face consultaties, waardoor de markt 
voor online medische diensten sterk groeide. 
Naast de maatregelen die genomen werden 
ter bestrijding van het coronavirus, waren er 
ook grote innovaties op het gebied van on-
derzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen 
voor de behandeling van kanker en dementie. 
Ook de digitalisering van de gezondheidszorg 
versnelt door de toetreding van spelers uit ver-
schillende andere industrieën, waaronder Big 
Tech. Verwacht wordt dat de ICT-markt voor 
de thuiszorg, inclusief elektronische medische 
interviewsystemen, online medische systemen 
en cloudgebaseerde elektronische medische 
dossiers, sterk zal groeien. Dit is voornamelijk 
vanwege de stimulering van ICT in de gezond-
heidszorg door de Japanse overheid en de 
aanpassingen die grote leveranciers van infor-
matiesystemen voor de gezondheidszorg heb-
ben doorgevoerd naar clouddiensten.

Beleidsmaatregelen

Gedurende het voorbije decennium hebben 
twee brede, overlappende initiatieven de con-
text voor het beleid rond life sciences innova-
tie gecreëerd: de zogenaamde “Abenomics”-
hervormingen en de inspanningen om een 
Maatschappij 5.0 te creëren. Abenomics, dat 
oorspronkelijk gelanceerd werd in 2012 na de 
verkiezing van Shinzo Abe tot premier, was een 
meervoudige poging om een stagnerende 
Japanse economie te doen heropleven. Een 

SECTORALE ANALYSE
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van 2015 lag en het aantal patenten dat werd 
toegekend voor farmaceutische en medische 
technologische innovaties tussen 2012 en 2016 
niet sterk wijzigde, blijft Japan wel nog steeds 
een zeer belangrijke speler op het vlak van 
de goedkeuring van geneesmiddelen. De 
Verenigde Staten is de grootste gezondheids-
markt ter wereld, wat het voor bedrijven met 
een nieuw product aantrekkelijk maakt om toe-
stemming te vragen om het daar op de markt 
te mogen brengen. In 2018 en 2019 keurde de 
Amerikaanse Food and Drug Administration 
(FDA) 109 nieuwe geneesmiddelen goed. 
Hiervan waren er 10 geheel of gedeeltelijk ont-
wikkeld door Japanse bedrijven, slechts één 
was afkomstig van een Chinees bedrijf en geen 
uit Zuid-Korea. Hiermee staat Japan ver achter 
de Verenigde Staten, wiens bedrijven tijdens 
deze periode verantwoordelijk waren voor niet 
minder dan 60 nieuwe geneesmiddelen, maar 
ver voor haar regionale buurlanden China en 
Zuid-Korea.

Interessante markten

1. Geneesmiddelen

In Japan vertegenwoordigen de apotheekkos-
ten 7,6 biljoen JPY van de gestaag stijgende 
nationale gezondheidszorgkosten als gevolg 
van de vergrijzing van de bevolking. Als reactie 
hierop werkt de regering aan het aanmoedi-
gen van prijsverlagingen van National Health 
Insurance (NHI)-medicijnen en het beteugelen 
van stijgende kosten van geneesmiddelen. In 
het verleden werden de NHI-prijsherzieningen 
om de twee jaar uitgevoerd, maar voorma-
lig premier Suga ontvouwde in 2020 het plan 
om de NHI-prijzen elk jaar te herzien. Hoewel 
de binnenlandse farmaceutische markt is 

gekrompen vanwege de prijsverlagingen die 
de herzieningen van de NHI-geneesmiddelen 
veroorzaakten, is de verkoop van nieuwe ge-
neesmiddelen, zoals geneesmiddelen tegen 
kanker, toegenomen tegen de achtergrond 
van het toenemende aantal kankerpatiënten 
als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. 
De farmaceutische markt was in het jaar 2019-
20 goed voor een bedrag van 11,8 biljoen JPY, 
een aanzienlijke positieve groei ten opzichte 
van het vorige fiscale jaar.

Japanse topfabrikanten van geneesmiddelen 
presteren goed door overnames van overzeese 
bedrijven en het aangaan van zakelijke allian-
ties. Takeda Pharmaceutical Company verwierf 
het Ierse Shire in januari 2019 voor meer dan 
6 biljoen JPY en fuseerde het vervolgens met 
Takeda in augustus 2020 om zijn activiteiten op 
het gebied van zeldzame ziekten te versterken. 
Het is nu van plan om tegen 2024 14 nieuwe 
producten te lanceren. Astellas Pharma, dat 
sterk is in de ontwikkeling van nieuwe genees-
middelen, breidt zijn activiteiten op het gebied 
van kanker uit en ontwikkelt in samenwerking 
met Pfizer (VS) een geneesmiddel voor de be-
handeling van prostaatkanker. Daiichi Sankyo 
ging in 2019 ook een partnerschap aan met 
AstraZeneca (VK), waardoor het onderzoeks-
gebied van geneesmiddelen tegen kanker 
zijn kernactiviteit werd. Een ander voorbeeld is 
Eisai, dat in 2018 een samenwerking aanging 
met MSD (VS) op het gebied van geneesmid-
delen tegen kanker, en ook samenwerkt met 
Biogen (VS) voor de ontwikkeling van medicij-
nen tegen dementie. De verwachting is dat 
open innovatie door Japanse en buitenlandse 
bedrijven in de toekomst verder zal versnellen.
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2. Medische toestellen

In het fiscale jaar 2019-2020 vertegenwoordig-
de de binnenlandse markt voor medische toe-
stellen 4,3 biljoen JPY, waarvan de import goed 
was voor meer dan 60%. Veel buitenlandse be-
drijven, waaronder de marktleider in medische 
apparatuur Medtronic (VS), hebben vestigin-
gen in Japan, hetgeen aangeeft dat ze het als 
een belangrijke markt zien. Als onderdeel van 
het streven naar een verdere verovering van 
de markt opende Medtronic in september 2017 
een innovatiecentrum in Kawasaki als strate-
gische basis voor de hele regio Azië, waar het 
productontwikkeling en geavanceerde trainin-
gen uitvoert. Johnson & Johnson (VS) opende in 
2014 het Tokyo Science Center, een opleidings-
centrum voor medische technologie en GE 
Healthcare (VS) kondigde in oktober 2018 de 
samenwerking aan met Daiwa House Industry 
voor de commercialisering van regeneratieve 
geneeskunde. De verwachting is dat buiten-
landse bedrijven de Japanse markt zullen blij-
ven betreden, aangezien de vraag naar medi-
sche apparatuur blijft toenemen als gevolg van 
de vergrijzing van de bevolking, en dat ze in de 
toekomst zullen samenwerken met Japanse be-
drijven.

Buitenlandse bedrijven hebben op alle ge-
bieden al een groot deel van de Japanse 
markt veroverd. Zo heeft Medtronic Japan 
(VS) het grootste aandeel op de Japanse 
markt voor pacemakers (marktomvang 36,8 
miljard JPY), gevolgd door St. Jude Medical 
(VS). Buitenlandse bedrijven hebben ook een 
leidend aandeel op vele andere gebieden, 
waaronder heupprothesen (marktomvang: 
56,7 miljard JPY), gastro-intestinale endoscopi-
sche instrumenten (marktomvang: 51,6 miljard 

JPY), en spinale fusiesystemen (marktomvang: 
35,1 miljard JPY).

3. Preventieve gezondheidszorg

In Japan, waar de bevolking snel vergrijst en 
de stijging van de sociale lasten de overheids-
financiën onder druk zet, is het dringend no-
dig om de medische kosten en de uitkeringen 
voor verpleegzorg te verminderen. Vanwege 
deze omstandigheden verschuift de zorgsec-
tor haar focus van behandeling naar preventie 
en gezondheidsbevordering. Geneesmiddelen 
worden onderverdeeld in drie categorieën: 
“preventie”, “diagnose en behandeling” en 
“prognostische opvolging”. De overheid sti-
muleert met name de groei van preventieve 
gezondheidszorg en dit kwam in het verleden 
reeds tot uiting door onder meer de oprichting 
van de Next-Generation Healthcare Industrial 
Council in 2013. Het doel is om een markt te 
creëren voor preventieve gezondheidszorg en 
industriële ontwikkeling te stimuleren op het ge-
bied van verlenging van een gezonde levens-
verwachting.

Binnen de markt voor preventieve gezond-
heidszorg heeft de verspreiding van smartpho-
nes en draagbare apparaten het bewustzijn en 
de bereidheid van mensen vergroot om op ICT 
gebaseerde digitale gezondheidszorgdiensten 
te gebruiken. Als onderdeel van haar maatre-
gelen voor preventie en gezondheidsbevor-
dering steunt de overheid de introductie van 
particuliere diensten, zoals het versterken van 
stimulansen voor particulieren en verzekeraars, 
en het ondersteunen van de koppeling van ver-
zekeraars en bedrijven via de “Data Health and 
Prevention Service Expo”. Als gevolg hiervan 
zal de vraag naar digitale zorgdiensten naar 
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verwachting groeien, waardoor nieuwe zakelij-
ke kansen ontstaan. In het bijzonder wordt ver-
wacht dat de Japanse markt zal groeien met 
binnen- en buitenlandse startups die digitale 
gezondheidszorgdiensten in Japan willen ont-
wikkelen, evenals met buitenlandse bedrijven 
uit landen/regio’s zoals Europa, de VS, China en 
India, waar preventieve gezondheidszorgdien-
sten worden ontwikkeld.

4. Regeneratieve geneeskunde

Gehoopt wordt dat vooruitgang in de rege-
neratieve geneeskunde fundamentele ge-
nezingen mogelijk zal maken voor ziekten die 
moeilijk te behandelen zijn met conventione-
le technieken zoals chirurgie en medicatie. 
Japans fundamenteel en toegepast onderzoek 
op het gebied van regeneratieve geneeskun-
de behoort tot de beste ter wereld, zoals blijkt 
uit het geval van professor Shinya Yamanaka 
van de Universiteit van Kyoto, die in 2012 de 
Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde ont-
ving voor zijn iPS-celonderzoek. iPS Academia 
Japan , dat werd opgericht door de Universiteit 
van Kyoto om zijn iPS-celgerelateerde uitvindin-
gen te verspreiden, heeft zijn patenten in licen-
tie gegeven aan bedrijven over de hele wereld. 
Verwacht wordt dat bedrijven met toegang tot 
deze technologie de Japanse markt zullen be-
treden en verdere innovatie in het land zullen 
realiseren.

Tegelijkertijd is, vanwege het feit dat de prakti-
sche toepassing van regeneratieve geneeskun-
de in Japan minder is dan in westerse landen, de 
wet op farmaceutische zaken in 2014 gewijzigd 
om de medische industrie nieuw leven in te bla-
zen. Het juridische systeem ter bevordering van 
regeneratieve geneeskunde is nu ingevoerd in 

Japan, inclusief de opzet om goedkeuringen 
voor regeneratieve medische producten die 
naar verwachting het resultaat zullen zijn van 
iPS-celonderzoek te versnellen. Het Forum for 
Innovative Regenerative Medicine (FIRM) leidt 
de promotiecampagne van industrieën rond 
regeneratieve geneeskunde. Het bouwt een 
platform om universiteiten en openbare onder-
zoeksinstellingen met bedrijven te verbinden en 
een nieuw kader te creëren met perifere indus-
trieën om een one-stop-service aan te bieden, 
van R&D voor de commercialisering van pro-
ducten tot klinische proeven, goedkeuring en 
binnenlandse en internationale verspreiding.

In 2015 vestigde het Duitse farmaceuti-
sche bedrijf Bayer Yakuhin zijn kantoor in het 
International Science Innovation Building, een 
nieuw opgerichte site voor samenwerking tus-
sen de industrie, de overheid en de academi-
sche wereld binnen de universiteit van Kyoto. 
Daarnaast werken Pfizer (VS) en AstraZeneca 
(VK) samen met Japanse farmaceutische be-
drijven in een project dat is opgezet door het 
National Center for Cancer om nieuwe ge-
neesmiddelen te ontwikkelen op basis van ge-
netisch onderzoek. Veel andere buitenlandse 
farmaceutische bedrijven zijn ook samenwer-
kingsverbanden aangegaan met innovatieve 
onderzoeksinstellingen, en de verwachting is 
dat ze zullen fungeren als een stimulans voor de 
groei van de markt voor regeneratieve genees-
kunde in Japan.

Vanwege de praktische toepassing en versprei-
ding ervan met behulp van iPS-cellen, zal de 
binnenlandse markt voor regeneratieve ge-
neeskunde en celtherapieproducten naar ver-
wachting groeien tot 1 biljoen JPY in 2030 en 2,5 
biljoen JPY in 2050. Bovendien, als we reagentia, 
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kweekmedia, automatische kweekapparatuur 
en andere perifere industrieën meetellen, zal 
de markt naar verwachting groeien tot 1,55 bil-
joen JPY in 2030 en 3,8 biljoen JPY in 2050.

5. Verpleegkundige diensten

Tegen 2025 zal het aantal mensen met een 
hoge leeftijd (75 jaar en ouder) naar verwach-
ting groeien tot 22 miljoen, ofwel een kwart van 
de totale bevolking. Het “probleem van 2025” 
ligt op de loer, aangezien dit een sterke stijging 
van de sociale lasten voor medische en ver-
pleegkundige zorg met zich meebrengt. Onder 
deze omstandigheden breiden de mogelijkhe-
den om de verpleegkundige zorg te betreden 
zich uit. Volgens het Ministerie van Gezondheid, 
Arbeid en Welzijn is de markt voor verpleeg-
kundige zorg jaar na jaar gegroeid van 3,6 bil-
joen JPY in het jaar 2000-01, toen het Nursing 
Care Insurance System eerst werd geïntrodu-
ceerd, tot ongeveer 12,8 biljoen JPY in 2020-
21. Bovendien schat de regering dat dit tegen 
2025-26 zal oplopen tot ongeveer 15 biljoen JPY, 
wat aangeeft dat de markt voor verpleegkun-
dige zorg in een snel tempo groeit.

Het voordeel van de verpleegkundige zorg is dat 
er weinig risico is dat de cashflow zal verslech-
teren als gevolg van dubieuze debiteuren en 
andere factoren. Op dit gebied wordt het land 
immers ontvanger, aangezien 90% procent van 
de vergoeding wordt betaald door de National 
Health Insurance Organization. Bovendien is 
het gemakkelijker om terugkerende klanten 
te genereren dan over het algemeen het ge-
val is. Als de kwaliteit van de verpleegkundige 
zorgvoorzieningen en de thuisverplegingsdien-
sten een bevredigend niveau aanhoudt, is de 
kans groot dat de cliënten gebruik zullen blijven 

maken van de dienst. Aangezien Japan een 
vergrijzende samenleving is, zal het aantal ge-
bruikers in de loop van de tijd zeker toenemen, 
waardoor het moeilijk wordt voor de markt om 
op te drogen, zelfs als er meer spelers op de 
markt komen.

Buitenlandse investeringsfondsen betreden in 
toenemende mate de markt voor thuisverple-
ging. In 2013 verwierf Healthway Medical Group, 
een medische dienstverlener in Singapore, een 
Japans betaald verpleeghuis voor ouderen, 
en in 2016 verwierf CVC Capital Partners, een 
groot Europees fonds, Hasegawa Holdings, dat 
actief is in de seniorenhuisvesting.
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3.2 MILIEU

De COVID-19-pandemie veroorzaakte in 2020 
een bijkomende grote crisis, naast die van de 
klimaatverandering. Deze twee crises zijn nauw 
met elkaar verweven en om beiden het hoofd 
te bieden, is het voor de mensheid essentieel 
om sociale hervormingen door te voeren om 
het milieu, de economie en de samenleving 
op een geïntegreerde manier te verbeteren, 
de biodiversiteit te behouden en de symbiose 
met de natuur te herstellen. Dit is waarom het 
Japanse milieubeleid gericht is op drie transi-
ties: transitie naar een koolstofarme samenle-
ving, transitie naar een circulaire economie en 
transitie naar een gedecentraliseerde ecologi-
sche samenleving.

1. Transitie naar een koolstofarme samenleving

Op 26 oktober 2020 verklaarde toenmalig 
premier Suga om van Japan tegen 2050 een 
CO2-neutraal land te maken. Dit voornemen 

zou de economische groei niet belemmeren, 
maar zou in plaats daarvan cruciaal zijn voor 
het transformeren van de industriële structuur 
en het realiseren van robuuste groei. Om het 
doel van CO2-neutraliteit te bereiken, nam de 
regering eind 2020 de ‘green growth strategy’ 
aan, een industrieel beleid dat erop gericht is 
om samen met het bedrijfsleven een positieve 
cyclus te genereren van economische groei en 
milieubescherming. Het plan omvat vijf sector-
overschrijdende beleidsinstrumenten en actie-
plannen voor 14 groeisectoren. 

Het aanpakken van de opwarming van de aar-
de wordt in Japan niet langer gezien als een 
kostenpost, maar als een kans waarbij proac-
tieve maatregelen een sterke economische 
groei teweeg zullen brengen. De verwachte 
winst van de strategie bedraagt 90 biljoen JPY 
(686 miljard EUR) tegen 2030 en 190 biljoen JPY 
(1.450 miljard EUR) tegen 2050. Daarnaast re-
kent het plan ook op het genereren van aan-
zienlijke bijkomende werkgelegenheid.

5 policy tools

Green Innovation Fund: ¥2 trillion over 10 years

Stimulate ¥15 trillion worth of private R&D and investment

Grant funding

Tax incentives to stimulate ¥1.7 trillion worth of private investment over 10 years Tax incentives

Formulate guidelines for transition finance and establish a scheme for long-term funds with an interest subsidy (¥1 trillion over 3 years 
at business level) to attract global ESG investment

Finance policy 
guidelines

Consider regulatory reform in areas such as hydrogen, offshore wind power, and mobility/batteries

Discuss issues surrounding carbon border adjustment and related policies with a view to ensuring a global level playing field

Regulatory reform

Cooperation with various players, including both developed and emerging economies, on innovation policy, joint projects including 
third countries, standardization and rule-making, and provide a wide variety of decarbonization avenues

Worldwide promotion efforts through ‘Tokyo Beyond Zero-Week’

International 
collaboration

Met de ‘green growth strategy’ wil Japan de-
carbonisatie bevorderen, wat een van de 
meest kritieke en mondiale uitdagingen is voor 
de toekomst van de mensheid. De Japanse 

overheid ziet dit plan als een kans voor groei en 
zal zich hiermee inspannen om een duurzame 
samenleving te realiseren door innovatie te be-
vorderen en nieuwe industrieën te stimuleren. 
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Om nieuwe technologieën te verspreiden en 
het concurrentievermogen van de Japanse 
industrie verder te vergroten, richt de ‘green 
growth strategy’ zich ook op internationale sa-
menwerking. Japan zal binnenlandse bedrij-
ven aanmoedigen om samen te werken met 
buitenlandse bedrijven, bilaterale en multilate-
rale betrekkingen bevorderen om zo de barriè-
re naar overzeese markten te verlagen, terwijl 
het ook actief werkt aan het formuleren van 
internationale regels. In 2021 zijn reeds aparte 
afspraken gemaakt met de Verenigde Staten 
en de EU om nieuwe kaders te creëren om deze 
samenwerking te versterken.

De ‘green growth strategy’ beschrijft 14 kans-
rijke sectoren waarin toekomstige groei wordt 
verwacht en waar inspanningen essentieel zijn 
om de uitstoot van broeikasgassen te vermin-
deren. Alle beschikbare beleidsmaatregelen 
- van begroting en belastingen tot hervorming 
van de regelgeving - zullen worden ingezet om 
innovatie op elk van de verschillende gebie-
den te stimuleren. Een van deze maatregelen 
is de oprichting van een ‘Green Innovation 
Fund’ van 2 biljoen JPY (18,2 miljard USD), dat 
de komende 10 jaar een reeks inspanningen zal 
blijven ondersteunen, van ambitieuze R&D tot 
sociale implementatie.

2. Transitie naar een circulaire economie

Het concept van de circulaire economie is de 
sleutel voor de toekomst van duurzame ontwik-
keling. Het uitgangspunt is de economische ac-
tiviteit los te koppelen van de winning van hulp-
bronnen en de productie van broeikasgassen. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door een geza-
menlijke inspanning om afval te minimaliseren, 

lokale productie- en consumptiepatronen aan 
te moedigen en hulpbronnen te recycleren. 
Japan probeert al sinds 1991 een circulaire 
economie te realiseren en dit onder meer van-
wege de volgende factoren:

• Het land heeft een hoge bevolkingsdicht-
heid en beperkte stortruimte, deels vanwe-
ge het vulkanische en bergachtige terrein. 
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Dit dwong de Japanners om al in de jaren 
vijftig alternatieven voor het storten te vin-
den en in de jaren negentig af te stappen 
van verbranding, na bezorgdheid over di-
oxines;

• Japan is een grote industriële producent, 
maar het heeft slechts beperkte binnen-
landse metaal- en minerale hulpbronnen, 
wat hergebruik en recyclage aantrekkelijk 
maakt.

Om de transitie naar een circulaire economie 
te versnellen en om publieke-private partner-
schappen verder te versterken, werd in 2021 
het “Japan Partnership for Circular Economy 
(J4CE)” opgericht. Hiermee wilden het 
Ministerie van Milieu en de Keidanren (Japan 
Business Federation) het begrip van de circulai-
re economie bij een groot aantal belangheb-
benden, waaronder binnenlandse bedrijven, 
verder bevorderen en nieuwe initiatieven stimu-
leren als antwoord op de groeiende wereldwij-
de trend naar een circulaire economie.

3. Transitie naar een gedecentraliseerde eco-
logische samenleving

De Japanse federale overheid benadrukt 
steeds meer het belang van de lokale ge-
meenschappen en heeft haar inspanningen 
verhoogd om gemeenten te ondersteunen bij 
hun eigen energietransities. Naast vlaggen-
schipprogramma’s, waaronder initiatieven be-
treffende Eco-Cities en Future Cities, heeft de 
nationale overheid een stappenplan ontwik-
keld voor regionale decarbonisatie en zijn er 

meer middelen vrijgemaakt voor lokale decar-
bonisatieprojecten.

Gemeenten en prefecturen ontvouwen steeds 
meer hun eigen strategieën en innovatieve initi-
atieven om de CO2-uitstoot te reduceren en het 
gebruik van hernieuwbare energie uit te brei-
den, waaronder steun voor groene start-ups en 
bedrijven. Hoewel het veel voordelen met zich 
meebrengt, zijn er ook uitdagingen voor een lo-
kale aanpak op maat omtrent decarbonisatie, 
zoals bezorgdheid van de bewoners over de 
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gevaren van de ontwikkeling van hernieuwba-
re energie, gebrek aan gekwalificeerd perso-
neel en een beperkte financiering voor hervor-
mingsgerichte gemeentelijke projecten.

Interessante markten

1. Geavanceerde digitale besturingstechnologie

a.  Energiebeheer
Het gebruik van digitale technologieën op het 
gebied van energie neemt steeds meer toe. De 
markt voor energiebesparende diensten voor 
bedrijven en industrie, zoals visualisatie van 
energieverbruik met behulp van Al, data-ana-
lyse en ondersteuning voor operationele ver-
betering, zal naar verwachting groeien tot 8,1 
miljard JPY in het fiscale jaar 2025-26. Hoewel 
sommige bedrijven nu reeds begonnen zijn met 
het commercialiseren van op Al-gebaseerd 
energiebeheer voor hun fabrieken, wordt ver-
wacht dat het zich op middellange tot lange 
termijn zal uitbreiden in de woningbouw, het 
bedrijfsleven en de energiesector, vanwege 
het vermogen om zich te onderscheiden van 
concurrenten en zijn hoge toegevoegde waar-
de.

Energiezorg zal naar verwachting ook essentieel 
zijn voor regionale energie-initiatieven. Achter 
deze trend schuilt de opeenvolgende intrede 
van lokale overheden in de elektriciteitssector. 
De lokale productie voor lokaal verbruik van 
hernieuwbare energie die wordt gecreëerd, 
zal zorgen voor regionale economische revita-
lisering. De schaal van de binnenlandse markt 
voor de bouw van regionale energiebeheer-
faciliteiten en -systemen zal naar verwachting 
toenemen van 25 miljard JPY in 2020-21 tot 35 
miljard JPY tegen 2030-31.

b.  Virtuele energiecentrales (Virtual Power 
Plants)
De Japanse VPP-markt heeft het potentieel 
om de grootste te worden in de regio Azië-
Pacific. VPP is een systeem dat Internet of Things 
(loT)-technologie gebruikt om de energiebron-
nen van hernieuwbare energie, zoals zon-
ne-energie, accu’s en elektrische voertuigen 
die zich in het hele land bevinden, te controle-
ren en ze te laten werken als een grote energie-
centrale. Omdat het de frequentie en het ver-
bruik van het stroomsysteem kan aanpassen, is 
het onmisbaar voor de realisatie van Demand 
Response, wat effectief is voor een stabie-
le stroomvoorziening en kwaliteitsstabilisatie. 
Naast de groeiende populariteit van energie-
voorzieningen zoals zonne-energieopwekking 
en opslagbatterijen, heeft de overheid de no-
dige stappen gezet op het vlak van hervormin-
gen van het energiesysteem en evolueert het 
IoT snel. Als gevolg hiervan wordt in Japan een 
omgeving gecreëerd die bevorderlijk is voor 
VPP’s.

2. Hernieuwbare energie

a.  Offshore windenergieopwekking
Naast conventionele windenergie op land richt 
de markt voor windenergie zich de laatste jaren 
steeds meer op offshore windenergie. Volgens 
een rapport dat in 2019 door het International 
Energy Agency (IEA) werd gepubliceerd, is 
het potentieel voor offshore windenergie in 
Japan het op twee na grootste ter wereld, na 
de Europese Unie en de Verenigde Staten, en 
zal het in de toekomst nog aanzienlijk toene-
men. De sector van de windenergie heeft haar 
betrokkenheid bij de industrie als geheel aan-
getoond door de “Japan Offshore Wind Task 
Force” op te richten om overzeese kennis op te 
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doen en de groei van offshore windenergie aan 
te moedigen. Bovendien is er, net als in Europa, 
een publiek-private raad voor de verbetering 
van het industriële concurrentievermogen voor 
offshore windenergieopwekking opgericht. De 
raad werkt samen met de publieke en private 
sector om de problemen te identificeren die 
moeten worden aangepakt en het beleid dat 
nodig is om de markt van de offshore windin-
dustrie uit te breiden.

b.  Fotovoltaïsche energieopwekking
De Japanse markt voor zonne-energie is een 
van de snelst groeiende markten ter wereld. In 
2021 was het met 85 GW aan binnenlandse fo-
tovoltaïsche stroomopwekking de op twee na 
grootste ter wereld, na China en de Verenigde 
Staten. Japan neemt verschillende maatre-
gelen om de markt uit te breiden. De New 
Energy and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO) heeft enkele jaren ge-
leden de NEDO PV Challenges 2020 gefor-
muleerd, een richtlijn voor nieuwe technolo-
gieontwikkeling, met als doel de algemene 
acceptatie van fotovoltaïsche energieopwek-
king in de samenleving te vergemakkelijken.

In deze richtlijn wordt gewezen op het vraag-
stuk van de verlaging van de kosten van elek-
triciteitsopwekking. Buitenlandse bedrijven, die 
een bijzonder kostenvoordeel hebben op de 
binnenlandse markt voor zonne-energie, zullen 
naar verwachting hun concurrentievoordeel 
behouden. Zo is Canadian Solar, een toonaan-
gevende fabrikant van zonnepanelen, betrok-
ken bij alle aspecten, van de productie van 
panelen tot de bouw en het onderhoud van 
energiecentrales. Op deze manier versterken 
buitenlandse bedrijven hun aanwezigheid op 
de binnenlandse markt voor de opwekking van 

zonne-energie door middel van een strategie 
van de verkoop van “alomvattende stroom”, in-
clusief klantenondersteuning, wat tot nu toe de 
kracht was van Japanse fabrikanten.

c.  Andere hernieuwbare energiebronnen
Hoewel Japan de op twee na grootste geother-
mische hulpbronnen ter wereld heeft (23,47 mil-
joen kW) na de Verenigde Staten en Indonesië, is 
de groei van de opwekking van geothermische 
energie in Japan traag geëvolueerd. Een van 
de belangrijkste obstakels bij de uitbreiding van 
geothermische energie was echter de regelge-
ving met betrekking tot de hoogte van nieuw-
bouw in nationale en quasi-nationale parken, 
en deze is in 2015 afgeschaft. Daarnaast is de 
reikwijdte voor het uitgraven van geothermi-
sche bronnen uitgebreid. De verwachting is dat 
deze deregulering de hoeveelheid geothermi-
sche energieopwekking in Japan zal vergroten. 
De overheid heeft zich tot doel gesteld om in 
2030 1,5 miljoen kW aan stroom (ongeveer drie 
keer het huidige niveau) op te wekken. Op 
ongeveer 100 locaties in het hele land is men 
bezig met het voeren van onderzoeken en het 
bouwen van energiecentrales. Naarmate de 
basis voor de promotie van geothermische 
energiecentrales wordt gelegd, is de verwach-
ting dat het aandeel van Japan in de markt 
voor geothermische energieopwekking in de 
toekomst omhoog zal gaan.

De markt voor energieopwekking op basis van 
biomassa groeit snel sinds de introductie van 
het Feed-in Tariff (FIT)-systeem in 2012. Hoewel 
het een relatief kleine markt is, die op dit mo-
ment slechts 4,1% van het totale binnenlandse 
aanbod van primaire energie vertegenwoor-
digt, zal de binnenlandse markt voor biomas-
sa-energie naar verwachting groeien tot 789,6 
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miljard JPY in 2022, aangezien nieuwe biomas-
sacentrales zijn opgestart. De behoefte aan 
biomassa-energie groeit omdat het bijdraagt 
aan zowel de decarbonisatie van energie-
bronnen, het effectief gebruik van ongebruik-
te hulpbronnen en de bevordering van lokale 
industrieën.

Verder trekken kleine en middelgrote water-
krachtcentrales bijzondere aandacht als een 
hernieuwbare energiebron voor de binnen-
landse levering van primaire energie. Voor dit 
type hydro-elektrische energieopwekking is 
de bouw van enorme dammen niet nodig. 
In plaats daarvan gebruikt het de natuurlijke 
stroomversnellingen van rivieren, evenals land-
bouwwater en rioolwater om elektriciteit op te 
wekken. Het aantal gecertificeerde kleine en 
middelgrote waterkrachtprojecten is sinds de 
introductie van het FIT-systeem geleidelijk toe-
genomen, maar verschillende onder hen be-
vinden zich nog in de ontwikkelingsfase vanwe-
ge initiële risico’s en bouwkosten. Voor Japan, 
dat gezegend is met overvloedige watervoor-
raden, is waterkracht echter al lang populair 
voor energieopwekking. Het wordt beschouwd 
als een waardevolle energiebron die in eigen 
land kan worden gebruikt en in de toekomst 
worden op dit vlak verdere ontwikkelingen ver-
wacht.

3. Waterstofenergie

In plaats van fossiele brandstoffen zal naar ver-
wachting waterstof de geprefereerde ener-
giebron voor de toekomst worden. Waterstof 
wordt beschouwd als een schone energiebron 
die geen CO2-uitstoot. Het gebruik van overtol-
lige elektriciteit uit hernieuwbare energiebron-
nen om waterstof te produceren, maakt het 

mogelijk om een “koolstofvrije” energiebron te 
hebben die netto nul CO2-uitstoot, van produc-
tie tot gebruik. Er zijn al verschillende demon-
stratie-experimenten uitgevoerd en de ver-
wachting is dat waterstof een centrale rol gaat 
spelen in de toekomstige energievoorziening.

In maart 2018 richtten de autofabrikanten 
Toyota, Nissan en Honda en 11 grote gas- en 
energiebedrijven, waaronder het Franse indus-
triële gasbedrijf Air Liquide, een nieuw bedrijf 
op met de naam Japan H2 Mobility, om wa-
terstof te gebruiken als een energiebron van 
de volgende generatie. Eind 2021 waren er 
reeds 154 operationele waterstoftankstations 
in Japan aanwezig, het grootste aantal van 
alle landen ter wereld. Op 12 maart 2019 heeft 
de regering van Japan een nieuw strategisch 
stappenplan voor waterstof en brandstofcellen 
geformuleerd om de doelen te realiseren die 
werden uiteengezet in de basisstrategie voor 
waterstof. Daarnaast heeft het ook de specifi-
caties en kostendoelstellingen vastgelegd met 
betrekking tot de ontwikkeling van noodzakelij-
ke basistechnologieën.

4. Solid-state batterijen

Momenteel worden lithium-ionbatterijen veel-
vuldig gebruikt in een verscheidenheid aan 
elektronische apparaten. Vanwege het risico 
van onder meer vloeistoflekkage was het ech-
ter nodig om solid-state batterijen te ontwikke-
len als veilige en betrouwbare alternatieven 
voor loT-apparaten. Een van de redenen waar-
om solid-state batterijen de afgelopen jaren 
meer aandacht hebben gekregen, is de snelle 
groei van elektrische voertuigen als middel om 
decarbonisatie te bereiken.
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De Japanse regering heeft zich het doel gesteld 
om tegen 2030 het aandeel van hybride voer-
tuigen, elektrische voertuigen en andere auto’s 
van de volgende generatie onder het totaal 
aantal verkochte nieuwe personenauto’s met 
vijf tot zeven keer te vergroten. Bovendien plant 
het om de verkoop van nieuwe benzinevoertui-
gen tegen het midden van de jaren 2030 te ver-
bieden. Op deze manier zal de vraag naar so-
lid-state batterijen stijgen naarmate de vraag 
naar elektrische voertuigen toeneemt, en zal 
de omvang van deze markt naar verwachting 
snel groeien in de toekomst.
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Lang was de studie van het Japanse recht een 
exotisch onderwerp waarmee het wat pover 
was gesteld in ons land. Voor rechtsgeleerden 
is Japan nochtans een “juridisch laboratorium”, 
een land dat op zeer korte tijd vreemd juridisch 
gedachtengoed in zijn samenleving heeft we-
ten te incorporeren. Door het intensieve han-
delsverkeer tussen Japan, België en de rest van 
de wereld, werd het gelukkig snel duidelijk dat 
er over het zeer uitgebreide Japans recht maar 
beter niet geïmproviseerd wordt. Japan is een 
land waar elementen uit de civil law, common 
law én autochtone ideeën naast en met elkaar 
bestaan. Samen met de stormachtige ontwik-
kelingen op andere maatschappelijke niveaus 
leidde dit tot een unieke situatie waar denkbeel-
den, soms van zeer ver geïmporteerd, versmol-
ten met eigen concepten. 

GESCHIEDKUNDIGE BENADERING 

De tot de verbeelding sprekende Japanse 
rechtsgeschiedenis vindt haar oorsprong in de 
nevelen der tijden. Vrij vroeg was er een door 
China geïnspireerd recht dat in beperkte mate 
was gecodificeerd. Het keizerlijke gezag, dat 
zich in de zevende eeuw geconsolideerd had, 
bleek een tijdlang in staat om strafrechtelijke 
bepalingen en «andere» voorzieningen, vooral 
procedureel en administratief van aard, tot af-
dwingbare wetten te maken voor de hogere 
maatschappelijke klassen. Met de opkomst van 
de shogun (de militaire opperbevelhebber) en 
het tanen van de keizerlijke macht verdwenen 
de eenheidsstaat en het eenheidsrecht. Het 
land werd op feodale wijze geregeerd door lo-
kale edelen en de shogun bestuurde het land 
d.m.v. verordeningen, in naam van de mach-
teloze keizer. Doordat de plaatselijke heersers 
voortdurend onderlinge strijd leverden, werd 

meer dan eens afbreuk gedaan aan die ju-
ridische eenheid. Het duurde tot het begin 
van de zeventiende eeuw eer de dynastie der 
Tokugawa-shoguns van Japan een centraal en 
zeer strak geleide staat maakte. De voorafgaan-
de eeuwen van chaos en geweld spoorden de 
Tokugawa-shoguns aan tot het ontwerpen van 
een uiterst rigide maatschappijstructuur, waarin 
ieder vanaf zijn geboorte zijn vaste plaats had 
(een belangrijke confuciaanse invloed). 

In 1721 werd dan een shogunate verordening 
uitgevaardigd, de Shinkihatto no ofuregaki, 
die elke vernieuwing verbood. Typerend is ook 
de politiek van sakoku of «nationale afzonde-
ring» van 1639 tot 1853. Vrees voor het expan-
sieve Christendom van de Spanjaarden en 
de Portugezen leidde tot de totale isolatie van 
Japan, en snel vormde deze afzondering een 
substantieel deel van het shogunate beleid. 
Gedurende meer dan twee eeuwen waren 
een handvol Chinese vissers en een groepje 
Nederlandse kooplui - die er praktisch het hele 
jaar doorbrachten op het kunstmatig eiland-
je Dejima in de baai van Nagasaki – de enige 
schakel van Japan met het Westen. 

Dat een eigenzinnig eilandenrijk in het Verre 
Oosten zich niet wilde schikken, kon op een be-
paald moment niet langer gedoogd worden. 
Aan de Sakoku kon door de Westerse wereld, 
die op dat moment haar macht aanzienlijk uit-
gebreid en geconsolideerd had, een einde 
worden gemaakt door een samenspel van im-
ponerend machtsvertoon en onderlinge ver-
deeldheid in de Japanse top. 

Japan ging nu een turbulente periode van vijf-
tien jaar tegemoet. Nadat de keizer zeven eeu-
wen op de achtergrond gebleven was, zagen 
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de shogun en zijn entourage hun macht afne-
men ten voordele van de clans die de positie 
van de keizer wilden herwaarderen. In 1868 nam 
de keizer een zodanig sterke positie in dat de 
shogun gedwongen werd om af te treden. De 
feodale structuren verdwenen en keizer Meiji 
kon beginnen aan een lange en revolutionaire 
regering. Men noemt het gebeuren van 1868 de 
« Meiji-restauratie », maar er was eigenlijk eerder 
sprake van een regelrechte revolutie. Na twee 
eeuwen de wereld de rug te hebben toege-
keerd, stelde Japan vast dat het een enorme 
achterstand opgelopen had. 

Enkele honderden Japanners trokken naar het 
Westen om zich vertrouwd te maken met de 
meest diverse wetenschappen, en een flink 
aantal buitenlandse specialisten werden aan-
getrokken. Ook juristen wachtte er een moeilijke 
en soms ontmoedigende taak. Het recht van het 
Tokugawa-tijdperk was feodaal en had niets te 
maken met het recht waar ze zich in Europa in 
gespecialiseerd hadden. Japan had niettemin 
resoluut voor een nieuw recht gekozen, volle-
dig op westerse leest geschoeid. Dat leverde 
natuurlijk wel tal van problemen op, bv. alleen 
al omdat het Japans geen termen had voor de 
meeste westers-juridische basisbegrippen. 

In 1869 al kreeg Rinsho Mitsukuri de opdracht het 
Franse Burgerlijk Wetboek te vertalen. De drang 
naar overname van westers materiaal was zo 
groot dat een vertaling in Japan zonder meer 
kracht van wet zou kunnen krijgen. De Japanse 
juristen zagen echter al vlug in dat een blinde-
lingse overname niet geschikt was voor de toch 
wel erg van Europa verschillende Japanse sa-
menleving. Hoewel het nooit zo’n vaart heeft ge-
nomen, werd toen het fundament gelegd van 
de juridische toekomst van Japan. Een aantal 

algemene rechtsbegrippen moesten er letterlijk 
uitgevonden worden: gimu (verbintenis), dosan 
(roerend goed), mih itsujoken (voorwaarde) enz. 

Al zijn de Meiji-wetten dan uiteindelijk geen ver-
taalde Europese teksten, toch is de Westerse in-
vloed zeer duidelijk aan te wijzen. Eerst woog de 
faam van de Franse juristen door, maar naar het 
einde van de 19e eeuw toe veroorzaakten poli-
tieke overwegingen een koerswijziging naar het 
Duitse recht toe. 

Rond de eeuwwisseling had Japan de belang-
rijkste wetboeken naar westers voorbeeld opge-
steld. Het Japanse Wetboek van Koophandel (in 
het Japans: ‘Shoho’) dateert van 1899 (Act No. 
48) en werd laatst geamendeerd in 2005 inge-
volge de nieuwe Company Law. De bepalin-
gen uit het Wetboek van Koophandel hebben 
voorrang op deze uit het Burgerlijk Wetboek. 
Logischerwijze volgden na deze massale import 
van uitermate oneigen juridische concepten en 
werkwijzen al snel talloze wetswijzigingen elkaar 
op. 

AANVAARDING VAN HET WESTERSE RECHTSDEN-
KEN 

Op nauwelijks twee decennia tijd werd een mo-
dern buitenlands rechtssysteem in Japan inge-
voerd, waardoor een kloof ontstond tussen recht 
en samenleving. De gevolgen van deze veran-
dering werden verzacht door de proactieve rol 
die de Japanse rechtbanken speelden bij de 
aanpassing van het nieuwe systeem aan de so-
ciale realiteit van het Japanse leven. Bovendien 
werd Duits procesrecht gekozen als basis voor 
het nieuwe Japanse wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering omdat men vond dat het beter 
paste bij de Japanse normen dan het Franse 
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procesrecht. 

Een fenomeen dat in het huidige Japanse recht 
niet is verdwenen, is dat het privaatrecht (dat 
het merendeel van het dagelijkse Ieven regelt 
volgens eeuwenoude zeden en gebruiken) 
voor een groot deel onbekend en ongebruikt 
bleef. Het op buitenlandse leest geschoeide 
publiekrecht was wel voldoende levenskrachtig 
en werd geaccepteerd. Aan de universiteiten 
werd veel meer aandacht besteed aan Frans en 
Duits recht dan aan het eigen juridische verle-
den. De Angelsaksische invloed bleef tot aan de 
Tweede Wereldoorlog zeer beperkt, maar erna 
veranderde dit op korte tijd. De Amerikaanse 
bezetting onder de supervisie van de Supreme 
Commander of the Allied Powers (SCAP) in de 
persoon van generaal Douglas MacArthur 
bracht een ware democratiseringsgolf over het 
land en zorgde voor een nieuw elan tijdens de 
jaren 1945-1952.

Een deel van de stortvloed aan nieuwe maat-
regelen en nieuwe wetgeving werd «opgelegd» 
door de Verenigde Staten. Een niet onaanzien-
lijk deel van het oude Meiji-recht werd nominaal 
intact gelaten, maar sommige wetteksten wer-
den onherkenbaar aangepast. Bij de schaarse 
autochtone en de talrijke Frans-Duitse elemen-
ten leverde het Angelsaksische recht na 1945 de 
derde juridische pijler van het huidige Japan. 
Het is dit amalgaam van ontleningen en verwer-
kingen dat geïntegreerd is tot het solide rechts-
systeem in Japan.

Deze keer hadden de Japanse wetgevers zelf 
geen macht om het Amerikaanse systeem te 
verwerpen en hadden ze beperkte mogelijkhe-
den om ervoor te zorgen dat de aangenomen 

wetgeving verenigbaar was met de traditionele 
Japanse normen en gebruiken. Deze werden 
immers door de Amerikaanse bezettingsmacht 
grotendeels verantwoordelijk geacht voor de rol 
van Japan in de oorlog. 

In de eerdere periode hadden de rechtbanken 
de macht om de kloof tussen de nieuwe wetten 
en de feitelijke werking van de Japanse samen-
leving actief te verkleinen, want de rechtban-
ken hielden vast aan een traditioneel waarden-
stelsel dat voorrang gaf aan het welzijn van de 
gemeenschap boven individuele belangen en 
meer nadruk legde op sociale verplichtingen en 
plichten dan op wettelijke rechten.

Deze situatie verschilt echter duidelijk van de 
veramerikanisering van het Japanse recht 
na de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede 
Wereldoorlog bestond deze mogelijkheid niet 
meer. Het lage aantal rechtszaken dat werd 
ingeleid, werd een zeer gekend Japans feno-
meen en dit tekende zich duidelijker en duidelij-
ker af.  Vele cijfers en observaties tonen immers 
aan dat er na de Tweede Wereldoorlog nog 
minder werd geprocedeerd dan ervoor reeds 
het geval was.

In combinatie met het nieuw geïnstalleerd en 
op het buitenland gebaseerd rechtssysteem, 
bestond er ook de brede beweging van de 
samenleving in de richting van een organisa-
tievorm die rechtszaken actief ontmoedigde. 
Japan kreeg na de Tweede Wereldoorlog “een 
bedrijfsgerichte sociale structuur”. Volgens deze 
interpretatie bestonden de sterke sociale orde-
regels tegen confronterende geschillenbeslech-
ting niet langer alleen met betrekking tot familie, 
directe kennissen en buren, maar strekten zij zich 
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nu ook uit tot personen met wie geen andere 
echte band bestond dan een baan bij dezelfde 
of verwante bedrijven.

Bovendien zorgde de macht van de Japanse 
bedrijven in het naoorlogse Japan, als een ver-
dere versterking van de kloof tussen de Japanse 
wet en de samenleving, ervoor dat de aange-
nomen wetten hun belangen sterk zouden be-
voordelen. 

In de nasleep van de economische ineenstor-
ting van Japan in de jaren ‘90 onderging het 
Japanse rechtssysteem opnieuw een grote 
transformatie. In tegenstelling tot eerdere trans-
formaties was er ditmaal echter geen sprake 
van een algemene overname van een buiten-
lands rechtssysteem.  In plaats daarvan werd 
een reeks hervormingen doorgevoerd, een pro-
ces dat tot op de dag van vandaag voortduurt. 

Het wegnemen van institutionele belemmerin-
gen voor procesvoering is een van de belang-
rijkste motieven geweest voor de juridische 
hervormingen die sinds 1990 zijn doorgevoerd, 
waarbij bedrijfsorganisaties met succes druk 
hebben uitgeoefend op de wetgevers om de 
rechtbanken aantrekkelijker te maken als forum 
voor de beslechting van zakelijke geschillen.

RECHTSVISIE EN CONFLICT IN JAPAN 

Bij de vaststelling dat het aantal rechtzaken 
in Japan aanzienlijk lager is dan in veel an-
dere landen, verwerpen “institutionalistische 
critici” elk beroep op de Japanse cultuur als 
verklaring. Zij houden hoofdzakelijk vast aan 
het beperkte aantal rechters en advocaten in 
Japan, samen met de traditionele procedurele 

belemmeringen voor geschillen als institutionele 
obstakels voor procesvoering. Deze louter insti-
tutionele belemmeringen volstaan echter niet 
om het betrekkelijk lage aantal rechtszaken in 
Japan te verklaren. Culturalistische argumenten 
proberen daarentegen te doorgronden of het 
lage aantal rechtszaken in Japan eerder toe te 
schrijven is aan iets intrinsieks in het Japanse “ka-
rakter”. Zelfs wanneer er weinig echte banden 
bestaan tussen Japanse individuen, blijft er een 
algemene Japanse sociale norm bestaan te-
gen het gebruik van confronterende geschillen-
beslechtingsmechanismen. Een gedeeltelijke 
maar belangrijke verklaring is dat een Japanner 
traditioneel veel meer arbitrage-, verzoenings- 
en overlegprocedures ter beschikking heeft 
dan een westerling. Japan heeft dan ook lang 
de nadruk gelegd op deze niet-confronterende 
alternatieven en deze procedures zijn een nor-
maal, aanvaard en uitgebouwd bestanddeel 
van het recht. Zeer veel wetten bevatten artike-
len waarin de verzoening bij eventuele conflic-
ten geregeld wordt. In de pre-Tokugawaperio-
de bestond zelfs al een mogelijkheid om twee of 
meer partijen die met elkaar in conflict verwik-
keld waren, samen te straffen, zonder te onder-
zoeken wie in feite gelijk had. In het Nederlands 
hebben we evenveel moeite met het vertalen 
van chotei en andere termen uit deze sfeer als in 
andere westerse talen, omdat de «verzoening» 
een volledig aparte procedure is die ons rechts-
systeem niet kent. 

Het is zeer moeilijk om in dit korte bestek duidelijk 
te maken wat er van dit op ideologieën geba-
seerde gedachtengoed nog leeft in het huidige 
Japan. Het is een natie die ten volle participeert 
aan alle facetten van het internationale verkeer 
en in die context lijkt het steeds gevaarlijker en 
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inhoudslozer te worden om zich blind te staren 
op de afkeer die Japan traditioneel van het 
recht heeft. 

Een opvatting die veel westerlingen o.i. met 
Japan gemeen hebben is dat de afkeer voor 
een confronterend geschillenbeslechtingssys-
teem veeleer zal slaan op het gerecht dan op 
het recht. Hoe hard we ons op dit punt als Belgen 
ook kunnen inleven in de Japanse mindset, 
heeft die afkeer eveneens veel te maken met 
zijn confuciaanse achtergrond, met zijn giri- en 
wa-concepten, waar wij als Westerlingen dan 
weer minder kaas van gegeten hebben. 

Een van de belangrijkste vroege invloeden in 
Japan was het Chinese Confucianisme. Deze 
ethiek gaat ervan uit dat iedereen zijn vaste 
plaats heeft in de maatschappij, waar hij niet 
van mag afwijken, aangezien hij anders de 
plaats van een ander aantast en het netwerk 
van de sociale orde verstoort. De groep pri-
meert op het individu. Het gedrag wordt gere-
geld door vele voorschriften waarvan er menig 
beleefdheidsnormen zijn; het alledaagse socia-
le verkeer regelen, en nog andere voorschriften 
die wij in onze Westerse context als juridisch van 
aard zouden beschouwen.

De voorschriften streven ernaar de maatschap-
pij geordend te houden en sociale harmonie 
tot stand te brengen. Harmonie en respect voor 
de hierarchie horen van nature bij iedere mens 
te bestaan: iedereen is idealiter volledig door-
drenkt van jen, en vervult zijn sociale verplichtin-
gen met een bijzondere vriendelijkheid of welwil-
lendheid, waardoor wa of «harmonie» ontstaat. 
In de zogenaamde giri, hetgeen min of meer te 
omschrijven valt als een bij elke mens horende 
taak, zijn de regels terug te vinden die moeten 

helpen om een zekere perfectie te bereiken. Giri 
vertonen een oneindige variatie want ze zijn af-
hankelijk van de situatie en de persoon met wie 
men maatschappelijk contact heeft. 

Een genuanceerde blik naar de oorzaak van 
de Japanse weerwil te procederen is daardoor 
aangewezen, aangezien de mate van afkeer 
van procesvoering afhankelijk is van de speci-
fieke relatie in kwestie. De procedurelust (litigo-
manie) is dus over het algemeen veel kleiner, 
anderzijds wordt er vandaag de dag soms ook 
zeer heftig geprocedeerd, bv. in zaken van mi-
lieu, van productaansprakelijkheid, enz. In de 
context van sommige relaties is er simpelweg 
meer nodig om procesvoering te rechtvaardi-
gen dan in andere, omdat de sociale norm die 
zich verzet tegen procesvoering in kracht vari-
eert afhankelijk van de relatie in kwestie.

Eerverlies op zich geeft voldoende incentives 
om zijn taak naar behoren te vervullen. Een al-
gemeen rechtsbeginsel volgens onze civil law 
traditie, namelijk de exceptio non adimpleti con-
tractus, is volgens deze ethiek niet te verzoenen 
met de op Confucianisme gebaseerde klassie-
ke Japanse rechtsopvatting. Het is daarentegen 
verkeerd zijn eigen verplichting t.a.v. een in ge-
breke blijvende partner niet uit te voeren, want 
je kan iemand die in gebreke blijft niet forceren 
om zijn taak uit te voeren. Iemand iets verplicht 
zijn is immers nooit een unilaterale aangelegen-
heid.

Aan giri liggen geen materiele overwegingen 
ten grondslag, maar «affectieve». Natuurlijk zijn 
veel maatschappelijke betrekkingen allesbehal-
ve affectief, in tegendeel zelfs, maar men hoort 
ten minste de schijn van gevoeligheid voor de 
ander op te houden. Die affectie heet ninju, 



83  AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL  

materiële overwegingen zijn bij uitstek vreemd 
aan relaties die uitsluitend op affectie geba-
seerd (horen te) zijn.

Kenmerkend aan de giri is dat deze «gedrags-
regels» niet afdwingbaar zijn.  In Japan is ge-
zichtsverlies een ramp. Daaruit vloeit voort dat 
iemand in een beschamende positie brengen, 
bv. de verliezer van een rechtszaak, ontoelaat-
baar is. Zelfs al heeft de winnaar alle juridische 
troeven in handen. Wie een ander onrecht aan-
doet, vergrijpt zich niet in de eerste plaats aan 
wetten, maar aan de veel belangrijkere sociale 
harmonie, en zijn eergevoel zal hem ertoe bren-
gen die harmonie weer te herstellen, zonder 
daar bv. door een rechter toe gedwongen te 
worden. Wie daar niet in gelooft, wie een ander 
voor de rechtbank daagt, geeft blijk van een 
grote minachting voor de medemens en zijn 
morele kwaliteiten. 

In Japan wordt er niet naar het recht als dus-
danig gekeken als oplossing van conflicten. 
De confuciaans geïnspireerde maatschappij in 
Japan heeft het er moeilijk mee dat een rechter 
bij een geding ertoe gedwongen is één partij 
in het gelijk te stellen. In de klassieke Japanse 
rechtsvisie heeft niemand gelijk, zeker niet die-
gene die het tracht te halen. 

Dat er in Japan heel veel tijd genomen wordt 
aan het onderhandelen van contracten is niet 
vreemd aan deze visie. Japanners hebben veel 
minder een conflictueuze opvatting, waardoor 
er veel plaats is voor bemiddeling. Wie te sterk 
aandringt op een gerechtelijke regeling van 
mogelijke betwistingen, maakt zichzelf verdacht 
en doet afbreuk aan het kader van wederzijds 
vertrouwen, dat door het contract niet beze-
geld wordt, maar begonnen. Vandaar ook dat 

onderhandelingen met Japan meestal vrij lang 
duren: een contract is immers geen formalise-
ring van wat overeengekomen is, maar het ver-
trekpunt van een langdurig engagement dat 
de concrete transactie overstijgt. 

CONCLUSIE 

Hoewel het verleidelijk is hierover verdere con-
structies te maken, is het naïef ervan uit te gaan 
dat men in een miljoenencontract zou stappen 
met enkel intentieverklaringen, giri-concep-
ten en principiële weigerachtigheid tegenover 
gerechtelijke procedures en uitspraken. Het 
Japanse juridisch apparaat werkt even secuur 
en is technisch even uitgebouwd als elk westers 
systeem. Er zijn wel degelijk verschillen, maar die 
verschillen hebben soms weinig te maken met 
het recht als zodanig. 

Wie met Japan te maken heeft, doet er dus 
goed aan zich te realiseren hoe ver de invloed 
van een verschillend cultureel paradigma zich 
precies uitstrekt. Men kan niet naar het Oosten 
vertrekken met enkel de Westerse regels en ge-
plogendheden als basis voor een langdurige 
commerciële relatie. Dit geldt ook voor iemand 
die zich naar Japan richt zonder een grondig 
inzicht te hebben in het positieve recht van dat 
land. Het Oosten is weliswaar een wereld die 
nogal verschilt van de onze, maar dat neemt 
niet weg dat die verschillen inzichtelijk te maken 
zijn, zeker op juridisch vlak.

RECHT, WET EN CONFLICT IN JAPAN
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DEME Offshore, een dochteronderneming van 
de DEME Group, is wereldleider in oplossingen 
voor de offshore energiesector. DEME Group 
is wereldleider in gespecialiseerde domei-
nen van baggerwerken, oplossingen voor de 
offshore energiesector, infra- en milieuwerken. 
Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar ervaring 
en is een koploper in innovatie. DEME’s visie 
is erop gericht te werken aan een duurzame 
toekomst door oplossingen te bieden voor we-
reldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, 
een groeiende wereldbevolking, vermindering 
van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems 
en de schaarste aan natuurlijke grondstoffen. 
DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide 
professionals en een moderne vloot van meer 
dan 100 schepen.

DEME Offshore en Penta-Ocean Construction 
Co., Ltd., de voornaamste mariene aannemer 
in Japan, hebben formeel een nieuwe joint 
venture opgericht, genaamd Japan Offshore 
Marine (JOM). De oprichting van een gemeen-
schappelijke onderneming toont de formalise-
ring aan van de samenwerking tussen DEME 
Offshore (49%) en Penta-Ocean Construction 
(51%) in Japan. Via JOM zetten beide partners 
zich in om een pionierspositie uit te bouwen 
op de snelgroeiende Japanse offshore wind-
markt. Japan Offshore Marine bundelt de wa-
terbouwkundige kennis van DEME Offshore en 
zijn decennialange ervaring in de sector van 
hernieuwbare energie met de kennis en gespe-
cialiseerde maritieme bouwtechnologie van 
Penta-Ocean. 

Volgens DEME heeft de ontwikkeling van 
offshorewindparken in Japan ‘een aanzienlijke 
impuls’ gekregen door nieuwe regelgeving. Die 

promoot de opwekking van windenergie op 
zee en in havengebieden.

De omstandigheden in Japan brengen ech-
ter bepaalde moeilijkheden met zich mee. 
Offshorewindprojecten hebben immers te ma-
ken met zeer complexe ondergronden als ge-
volg van gemengde zand- en rotsachtige, soms 
zachte grond in combinatie met zware mete-
orologische en oceanografische omstandig-
heden zoals tyfoons en cyclonen. Bovendien 
moet er ook rekening worden gehouden met 
seismische krachten.

Daarom willen DEME Offshore en Penta-Ocean 
Construction hun knowhow combineren om 
totaaloplossingen te kunnen bieden. Als eerste 
stap starten ze met de introductie en ontwikke-
ling van geavanceerde technologieën die nut-
tig en gunstig worden geacht voor de Japanse 
markt en die leiden tot de gezamenlijke bouw 
van offshore windmolenparken in Japan.

Bronnen: www.deme-group.com;
www.businessam.be

5.1 DEME
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Umicore is een bedrijf dat sterk inzet op circulaire 
materiaaltechnologie. 

Voortbouwend op haar “closing the loop”-be-
drijfsmodel, waarbij metalen worden omgezet 
in materiaaloplossingen om later terug te wor-
den gerecycleerd tot metalen, is Umicore in 
een unieke positie om in te spelen op de mobi-
liteitstransformatie, de groeiende behoefte aan 
geavanceerde materialen en de noodzaak om 
de circulaire weg op te gaan als het gaat om 
kritieke metalen.

Hun expertise in materiaalkunde, chemie en me-
tallurgie zorgt ervoor dat ze een geavanceerde 
waaier van producten (kathodematerialen voor 
batterijen, elektrokatalysatoren voor brandstof-
cellen en elektrolytische cellen, katalysatoren 
voor emissiebeheersing) en diensten (recyclage 
van batterijen, recyclage van edele metalen) 
kunnen aanbieden aan hun klanten. 

Hun doel van duurzame waardecreatie is geba-
seerd op de ambitie om materialen te ontwikke-
len, te produceren en te recycleren op een ma-
nier die beantwoordt aan de missie “materials 
for a better life”. Op het vlak van duurzaamheid 
is Umicore een sectorleider met de belofte om 
tegen 2035 te streven naar een netto-nuluitstoot 
van broeikasgassen. Zij kopen ook duurzaam en 

ethisch de grondstoffen aan die in hun schone 
mobiliteitsmaterialen terechtkomen.

Umicore haalt het merendeel van haar inkom-
sten (4 miljard EUR exclusief metaalwaarde in 
2021) uit schone mobiliteitsmaterialen en recy-
clage. Terwijl Europa het grootste deel van de 
inkomsten vertegenwoordigt (45%), komt de 
Azië-Pacific regio op de tweede plaats met 
36%. Umicore heeft in totaal 11.050 werknemers 
over de hele wereld, 46 productievestigingen en 
15 R&D/technische centra (R&D-investeringen 
van 245 miljoen EUR in 2021).

De aanwezigheid van de Umicore Groep in 
Japan gaat terug tot 1926 toen het begon met 
de verkoop van kobalt op de Japanse markt. 
Sindsdien heeft Umicore in Tsukuba een produc-
tiefaciliteit opgericht die zich toelegt op edelme-
taalchemie en galvanisatiechemie. Het admi-
nistratief centrum en de marketingdiensten van 
Umicore zijn gevestigd in Tokio in het Minato-ku 
district. De onderneming wil haar commercië- 
le aanwezigheid in Japan versterken door via 
haar geavanceerde materialen en recyclage-
diensten de ontwikkeling van circulaire waar-
deketens voor batterijen en waterstof mogelijk 
te maken. Umicore is ook betrokken bij autoka-
talysatoren via haar joint venture Umicore Nihon 
Shokubai met twee fabrieken in Kobe en Himeji.

5.2 UMICORE

RECENTE  SUCCESVERHALEN

SECTOR – GEAVANCEERDE MATERIALEN/CIRCULAIRE ECONOMIE
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5.3 ASEPTIC TECHNOLOGIES

Aseptic Technologies verbetert de kwaliteit van 
steriele operaties door innovatieve en gebrui-
kersgerichte state-of-the-art apparatuur, toestel-
len en diensten te ontwikkelen, patenteren, pro-
duceren en te verkopen aan de farmaceutische 
industrie.

Hun belangrijkste product is de Crystal-
technologie voor gesloten flacons. Het concept 
is gebaseerd op een flacon die proper en steriel 
wordt geleverd, met de stop op zijn plaats en 
goed gesloten. Dankzij dit ontwerp worden de 
meest complexe vulhandelingen van klassieke 
open flacons (flacons wassen, stoppers wassen, 
sterilisatie, stoppen en krimpen) eenvoudig geëli-
mineerd.

Het vullen van een gesloten Crystal-flacon wordt 
uitgevoerd door middel van een specifieke naald 
die de stop doorboort en de vloeistof afgeeft. Na 
terugtrekking wordt het punctiespoor onmiddel-
lijk opnieuw verzegeld met een laser om de inte-
griteit van de sluiting te herstellen.

Sinds zijn oprichting heeft Aseptic Technologies 
steeds nauw samengewerkt met regelgeven-
de instanties en samenwerkingen gestart met 
verschillende partners, allemaal experts en lei-
ders in hun specifieke vakgebieden. Aseptic 
Technologies maakt sinds 2011 deel uit van de 
SKAN Group, een bedrijf met 50 jaar ervaring 
op het gebied van cleanroomapparatuur en de 
bouw van isolatoren voor de farmaceutische in-
dustrie.

Op 6 oktober 2011 is SKAN Japan officieel op-
gericht. SKAN Japan vindt zijn oorsprong in de 
langdurige en succesvolle samenwerking van 
het Zwitserse bedrijf SKAN AG en het Japanse 
bedrijf CLIPX op het gebied van verkoop- en ser-
viceondersteuning voor isolatorsystemen voor de 
farmaceutische industrie in Japan.

SKAN Japan is gevestigd in Okinawa en wordt 
geleid door Koji Ushioda. Met meer dan 30 me-
dewerkers zorgt SKAN Japan voor de verkoop, 
kwalificatie en after sales ondersteuning voor 
SKAN isolatorsystemen op de Japanse markt. 
Verder wordt in samenwerking met een Japanse 
productiepartner een uniek businessmodel ge-
vormd voor de realisatie en productie van far-
maceutische isolatorsystemen voor de Japanse 
markt. Reeds vandaag nemen isolatorsystemen 
voor de Japanse markt een aanzienlijk aandeel 
in het projectvolume van SKAN AG voor hun re-
kening. Met de oprichting van SKAN Japan heeft 
SKAN AG een aanvullende en relevante stap ge-
zet in de internationalisering van zijn isolatoracti-
viteiten en zorgt het verder voor een voordelige 
toegang tot de belangrijke Japanse farmaceuti-
sche markt.

Bronnen: www.aseptictech.com; www.skan.com; 
www.pharmaceutical-suppliers.com 
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ONZE PARTNERS

FOD Buitenlandse Zaken
www.diplomatie.belgium.be/nl

Flanders Investment and Trade
www.flandersinvestmentandtrade.com

hub.brussels
www.hub.brussels

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers
www.awex.be
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BRONNEN

JAPANSE OVERHEIDSBRONNEN

The Government of Japan
https://www.japan.go.jp/

Prime Minister’s Office of Japan
https://japan.kantei.go.jp/ 

Bank of Japan
https://www.boj.or.jp/en/index.htm/

Japan External Trade Organization (JETRO)
https://www.jetro.go.jp/en/

Japan National Tourism Organization (JNTO)
https://www.japan.travel/en/

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
https://www.maff.go.jp/e/index.html

Ministry of Economy, Trade and Industry
https://www.meti.go.jp/english/index.html

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
https://www.mext.go.jp/en/

Ministry of the Environment
https://www.env.go.jp/en/

Ministry of Finance
https://www.mof.go.jp/english/

Ministry of Foreign Affairs
https://www.mofa.go.jp/index.html

Ministry of Health, Labour and Welfare
https://www.mhlw.go.jp/english/index.html

Ministry of Internal Affairs and Communications
https://www.soumu.go.jp/english/ 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
https://www.mlit.go.jp/en/index.html 
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ANDERE BRONNEN

Credendo - Japan
https://credendo.com/nl/country-risk/japan 

De Tijd - Japan grijpt in om rentestijgingen te stoppen
https://www.tijd.be/markten-live/nieuws/algemeen/japan-grijpt-in-om-rentesti-
jging-te-stoppen/10376841.html

European Parliament – Japan’s 2050 goal: A carbon-neutral society
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698023/EPRS_
BRI(2021)698023_EN.pdf

JAMA – Japan Automobile Manufacturers Association Inc.
https://www.jama.or.jp/english/

Knack – Hoelang Kunnen Japan en Zwitserland de rente op of onder nul houden?
https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/beleggen/hoelang-kunnen-japan-
en-zwitserland-de-rente-op-of-onder-nul-houden/

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – 
Environmental Performance Review of Japan
https://www.oecd.org/environment/country-reviews/2110905.pdf

Pacific Economic Cooperation Council - Japan’s FTA Strategy and Free Trade 
Area of Asia Pacific (FTAAP)
https://www.pecc.org/resources/trade-and-investment-1/2038-japans-fta-strate-
gy-and-free-trade-area-of-asia-pacific-ftaap/file

The ASEAN Macroeconomic Research Office (AMRO) - Will Japan’s Outward 
Direct Investment Continue to Expand in the Post-Pandemic Era?
https://www.amro-asia.org/will-japans-outward-direct-investment-continue-to-
expand-in-the-post-pandemic-era/

The Diplomat – Tackling Japan’s Inflation Shock
https://thediplomat.com/2022/07/tackling-japans-inflation-shock/

The Economist – Supporting an innovative life sciences ecosystem in Japan
https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/supporting_an_in-
novative_life_sciences_ecosystem_in_ japan_en.pdf
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The Economist Review – The Japanese Debt Machine
https://theeconreview.com/2020/09/14/the-japanese-debt-machine/

The World Bank – Doing Business 2020
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/doing-business-legacy

UK Department for International Trade – Japan Life Sciences Market Overview
https://exporttojapan.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Japan-Life-Sciences-Market-Overview-
DIT-Jan-21-.pdf

World Economic Forum – The Global Competitiveness Report 2019
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

BRONNEN
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Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse Handel, noch zijn partners 
(FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en het Agence wallonne à l’Exportation et 
aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden 
gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze studie. Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.
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