
De ijzeren weerstand  
 
Na een kwart eeuw lijkt de Japanse Topix index eindelijk zijn ijzeren weerstand te gaan 
doorbreken rond het niveau van 1800 punten. Sinds het knappen van de zeepbel in de jaren 
negentig, heeft de beurs vier pogingen gedaan om deze weerstand te doorbreken. Elke keer 
leidde dit tot een snelle en pijnlijke correctie met nieuwe dieptepunten en recessies.  
 
Dit keer lijken de economische fundamenten steviger. Zo bleek dat de economie in het afgelopen 
kwartaal sneller dan verwacht is gegroeid met 2,5%. Het is inmiddels het zevende achter-
eenvolgende kwartaal dat de economie groeit. De nominale BBP groei laat zelfs voor het eerst in 
20 jaar een positief cijfer zien.   
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Op het politiek vlak voltrekt zich ook een unicum. Premier Shinzo Abe ligt op koers om de langst 
zittende minister president te worden sinds de start van het parlementaire systeem in 1880. Het 
succes van “ Abenomics”  ligt in het pragmatische beleid van een super-ruim monetair beleid en 
minder nadruk op bezuinigingen. Ondanks dat iedereen altijd hyperventileert over de hoge 
Japanse staatschuld, daalt de ratio schuld/BBP als gevolg van een stijging van de deler.   
 
Kleine hervormingen zoals minder strikte visaregels voor toeristen hebben grote invloed. Begin 
deze eeuw lag het aantal inkomende bezoeken op 5 miljoen. Dit jaar worden er 28 miljoen 
toeristen verwacht.  Een andere blikvanger is de verandering op de arbeidsmarkt, waar de 
instroom van vrouwen ervoor heeft gezorgd dat het percentage werkenden nu op het hoogste 
niveau staat van alle grote OESO landen.   
 
Het lijkt een beetje vreemd om van een “gloeiend hete ” arbeidsmarkt te spreken in een 
economie waar 26% van de bevolking ouder dan 65 jaar is, maar dat is wel het feit. Het aantal 
vacatures versus werkzoekenden staat op een 40-jarig hoogtepunt. Voor fulltime werknemers 
staat deze ratio voor het eerst boven de 1 sinds de meting bestaat.  
 
Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen de lonen de komende jaren stijgen. Dit hoeft niet 
direct te betekenen dat winstmarges van bedrijven onder druk komen te staan. Als arbeid 
duurder wordt zullen bedrijven het efficiënter gaan aanwenden. Dat daar ruimte voor is bewijst 
de bouwsector die een serieus tekort aan arbeidskrachten heeft, maar waar desondanks de 
winstmarges naar een 60-jarig hoogtepunt zijn geschoten.   



Meer kapitaalinvesteringen, beter gebruik van IT systemen, fusies & overnames en het afstoten 
van verlieslatende onderdelen zijn allemaal mogelijke consequenties van de krappe 
arbeidsmarkt en de noodzaak om de bedrijfsvoering efficiënt in te richten.   
 
Deze onzichtbare herstructurering van de Japanse economie wordt niet aangestuurd door de 
overheid, maar is een organisch economisch proces. Het vooruitzicht van dit scenario zou 
significant hogere koersniveaus kunnen ondersteunen en eindelijk de ijzeren weerstand van de 
Topix index doorbreken.   
 
Japanse economie is niet meer wat het vijf jaar geleden was: 
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