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Opgave 7
Japanse economie verliest vaart
uit een krant (januari 2008):
De groei van het reële bruto binnenlands product (bbp) van Japan was in 2007
0,5 procentpunt lager dan in 2006. Een belangrijke oorzaak voor die lagere groei
was het stagneren van de investeringen door het Japanse bedrijfsleven. Een
verklaring hiervoor is de deflatie in Japan. De prijsontwikkeling blijft het
zorgenkindje van de Japanse economie. Na een aantal jaren van deflatie,
stegen in 2006 de prijzen weer in Japan. Maar in 2007 daalde de inflatie tot 0%
en in het tweede halfjaar was er weer sprake van deflatie. De rente staat in
Japan sinds februari 2007 op 0,5%. Opvallend is dat, ondanks die zeer lage
rente, de investeringen door het Japanse bedrijfsleven in 2007 zijn gedaald. Er
is ook goed nieuws voor Japan: de Japanse export groeide in 2007 veel sterker
dan de import.
gegevens Japanse economie
(% verandering in 2007 ten opzichte van 2006)

bbp (reëel)
gezinsconsumptie
overheidsbestedingen
investeringen van bedrijven
export
import
prijspeil

1,6
1,3
0,7
−0,5
7,3
1,0
−0,1

Bereken de procentuele groei van het reële bbp van Japan in 2006 ten opzichte
van 2005.
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Leg uit hoe een lagere rente kan leiden tot toenemende investeringen door
bedrijven.
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Leg uit hoe deflatie kan leiden tot afnemende investeringen door bedrijven.
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De tabel laat een sterke groei van de Japanse export zien.
Welk ander gegeven in de tabel kan een verklaring zijn voor die sterke groei van
de Japanse export? Licht het antwoord toe.

2p

De Japanse bevolking is in 2007 met 0,7% gegroeid ten opzichte van 2006.
Is het reële bbp per hoofd van de bevolking in 2007 ten opzichte van 2006 in
Japan gegroeid, gedaald of gelijk gebleven? Licht het antwoord toe.
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