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Zoltai Alexandra 

Japán a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb gazdasága, amely jól képzett és 
szorgalmas munkaerővel rendelkezik, lakossága pedig nagyságát és életszínvonalát 
tekintve a világ egyik legnagyobb fogyasztópiacává teszi az országot. A második 
világháború utáni gazdasági növekedése addig példátlan volt. Ennek köszönhetően 
Japán 1968-tól egészen 2010-ig a világ második legnagyobb gazdasága volt, azonban 
a feltörekvő Kína megelőzte és több ország is a nyomában van, hogy átvegye immár 
harmadik helyét. A következő elemzés elsődlegesen azt a kérdést szeretné 
körbejárni, hogy a japán gazdaság képes lesz-e megújulni a COVID-19 közepette és 
megtartani jelenlegi pozícióját.  

Kulcsszavak: Japán, gazdaság, GDP, COVID-19, megújulás 

Abstract 

Japan is one of the largest and most developed economies in the world, with a well-
educated and hard-working workforce, and its population makes it one of the 
largest consumer markets in the world in terms of size and standard of living. Its 
post-World War II economic growth was unprecedented. Japan was the second 
largest economy in the world from 1968 until 2010, but the emerging China has 
overtaken. This briefing looks at the question of whether the revival of the Japanese 
economy will be successful and the country will preserve its outstanding ranking 
in the world economy. 

Keywords: Japan, economy, GDP, COVID-19,  

Kezdetek 

Japán a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb gazdasága, amely a világ második 
legnagyobbja volt (az USA mögött) 1968-tól 2010-ig, amikor is Kína megelőzte. A 
második világháború után az ország példátlan gazdasági újjáéledésével Japán volt 
az egyik első ázsiai ország, amely felkapaszkodott az értékláncon az olcsó 
textilekkel, a fejlett gyártással és szolgáltatással – amelyek ma Japán GDP-jének és 
foglalkoztatásának nagy részét jelentik, míg az elsődleges iparágak, köztük a 
mezőgazdaság, a GDP mindössze 1 százalékát adják. 

Az ország alapvető növekedési tényezője a japán gazdaság „elmaradottsága” volt a 
világ fejlett ipari gazdaságaihoz képest. Az elmaradottságából fakadóan nagy 
hasznot tudott húzni a fejlettebb országokból importált technológiák révén. A 
„technológia” itt nemcsak a gyártáshoz közvetlenül kapcsolódó technikai know-
how-t, hanem a társadalmi és gazdasági rendszereket és intézményeket is 
magában foglalta. A fejlett technológiák alkalmazása Japán számára nagy 
lehetőséget jelentett a gyors növekedésre, az 1960-as évektől az 1980-as évekig 
Japán érte el az egyik legmagasabb gazdasági növekedési rátát a világon. 

Japán növekedését a következő tényezők határozták meg: 

file:///C:/Users/zoltai.alexandra/Downloads/Japán%20a%20világ%20egyik%20legnagyobb%20és%20legfejlettebb%20gazdasága.%20Jól%20képzett,%20szorgalmas%20munkaerővel%20rendelkezik,%20nagy,%20jómódú%20lakossága%20pedig%20a%20világ%20egyik%20legnagyobb%20fogyasztói%20piacává%20teszi.%20Japán%20gazdasága%20a%20világ%20második%20legnagyobb%20gazdasága%20volt%20(az%20USA%20mögött)%201968-tól%202010-ig,%20amikor%20is%20Kína%20megelőzte.%20Bruttó%20hazai%20termékét%20(GDP)%202016-ban%204,7%20billió%20USD-ra%20becsülték,%20126,9%20milliós%20lakossága%20pedig%20magas%20életszínvonalnak%20örvend,%202015-ben%20pedig%20az%20egy%20főre%20jutó%20GDP%20alig%20haladta%20meg%20a%2040%20000%20USD-t.
https://www.nippon.com/en/in-depth/a04003/
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• magas beruházási ráta termelőeszközökbe és berendezésekbe; 
• fejlett ipari technikák alkalmazása; 
• magas színvonalú oktatás; 
• jó kapcsolat a munkaerő és a vezetőség között; 
• könnyű hozzáférés a vezető technológiákhoz és jelentős befektetés a 

kutatásba és fejlesztésbe; 
• az állam jelentős szerepe a gazdaságfejlesztésben; 
• egyre nagyobb integrálódás a világkereskedelembe. 

Japánban a feldolgozóipar jelentette a gazdasági növekedés motorját, és 
nemzetközileg is elismert volt. A mai napig Japán számít a világelsőnek az 
elektromos készülékek és elektronikai cikkek, autók, hajók, szerszámgépek, optikai 
és precíziós berendezések, gépek és vegyszerek minőségi gyártásában. Az elmúlt 
években azonban több területen is kezd alulmaradni Kínával és Dél-Koreával 
szemben, ennek hatásaként pedig átalakult a japán gazdaság és a szolgáltatási 
szektor, – beleértve a pénzügyi szolgáltatásokat is, amely ma már kiemelt szerepet 
játszik az ország gazdaságában, a GDP közel 70 százalékát adja. Érdemes kiemelni 
az ebbe tartozó pénzügyi szolgáltatásokat is, hiszen a Tokiói Értéktőzsde a világ 
egyik legjelentősebb pénzügyi központja. 

 
Forrás: Statista, 2019 https://www.statista.com/statistics/270093/distribution-of-gross-
domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-japan/ 

2020-ban Japán a világ harmadik legnagyobb gazdasága volt GDP-t tekintve (USD), 
negyedik az exportot, ötödik az importot tekintve, 25. az egy főre jutó GDP alapján 
(USD) és az első számú legösszetettebb gazdaság a Gazdasági Komplexitási Index1 
(Economic Complexity Index – ECI) szerint. A nemzetközi kereskedelem jelentősen 
hozzájárul a japán gazdasághoz, az export a GDP körülbelül 16%-ának felel meg. A 
legfontosabb exportcikkek a járművek, a gépek és az iparcikkek. 2020-ban Japán 
fő exportcélpontja Kína (21,3%), Egyesült Államok (18%) és Dél-Korea (6,88%) volt. 

Japán kevés természeti erőforrással rendelkezik, ezért mezőgazdaságának 
alacsony a GDP-hez való hozzájárulása, ebből kifolyólag Japán fő importtermékei 

1,01

28,75

69,3

A japán gazdaság felépítése %

Mezőgazdság Ipar Szolgáltatószektor

https://oec.world/en/profile/country/jpn
https://oec.world/en/profile/country/jpn
https://oec.world/en/profile/country/jpn
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az ásványi üzemanyagok, a gépek és az élelmiszerek. 2020-ban ezen áruk vezető 
beszállítói Kína (26,1%), az Egyesült Államok (10,9%) és Ausztrália (5,47%) voltak. A 
japán kereskedelem és a külföldi befektetések közelmúltbeli trendjei azt mutatják, 
hogy Kínával egyre nagyobb összefonódottság alakul ki, amely már megelőzte az 
Egyesült Államokat és Kína lett Japán legnagyobb kereskedelmi partnere. 

Átalakuló japán gazdaság és a COVID-19 hatásai 

A közelmúltban végrehajtott gazdasági reformok és a kereskedelem további 
liberalizációja, amelyek célja a gazdaság nyitottabbá és rugalmasabbá tétele, 
fontosak lesznek abban, hogy Japán gazdasága fel tudja venni a többi feltörekvő 
gazdasággal a versenyt, és hogy meg tudjon birkózni a külső és belső kihívásokkal. 

2012 decemberében a japán választásokat követően Abe Shinzo miniszterelnök 
„Abenomics” névre keresztelt reformista csomagot jelentett be, és ennek 
keretében fiskális és monetáris expanziót hajtott végre, valamint strukturális 
reformokat fogadott el, amelyek a japán gazdaság liberalizációját célozták.  

Az „Abenomics” alá tartozó gazdaságpolitikák segítettek a pénzügyi feltételek 
enyhítésében, a defláció elleni küzdelemben és a munkaerő-piaci részvétel 
növelésében, de elmaradtak a termelékenység növeléséhez, valamint az inkluzív és 
fenntartható növekedés eléréséhez szükséges mélyreható reformok. Az 
Abenomics ugyan fellendítette a tőzsdei árfolyamokat és erős vállalati nyereséget 
generált, azonban az alacsonyabb fizetésű alkalmazottak bérszintjének 
emelkedése és a kisvállalatok növekedése lassú volt. Az Abenomics célja az lett 
volna, hogy újjáélessze a japán gazdaságot, azonban kilenc évvel és néhány 
miniszterelnökkel később a növekedés továbbra is lassú, miközben a társadalmon 
belüli vagyoni különbségek megnőttek. 

Ezen szeretne változtatni – azaz a közjó igazságosabb elosztására törekedni a 
társadalom rétegeiben – a Kishidanomics. A jelenlegi miniszterelnök Fumio Kishida 
lehetőséget lát abban, hogy a gazdaságpolitikájában a méltányosság nagyobb 
szerepet kapjon. Programja az „új kapitalizmus”-ként vált ismertté, és 
adókedvezményeket – és egyes esetekben adóbírságokat – tartalmaz a cégek 
számára, attól függően, hogy emelik-e a vagy csökkentik a béreket. Az újonnan 
megválasztott japán miniszterelnök egy populista gazdaságpolitikát dolgozott ki, 
amely a potenciális növekedési ágazatok támogatására törekszik, és a vállalatokat 
a régóta stagnáló bérek emelésére készteti. A bevezetni kívánt intézkedések 
ígéretesnek tűnnek, azonban nagyobb állami szerepvállalást is jelentenek egy 
olyan gazdaságban, amely esetében a korábbi álláspont az volt, hogy a sikeres 
gazdaságpolitikához inkább kevesebb állami beavatkozásra lenne szükség, nem 
pedig többre. A 2021 novemberében bejelentett kiegészítő fiskális csomag 
támogatást nyújt az egészségügyi rendszereknek, valamint az érintett 
munkavállalóknak és cégeknek. A gazdaság normalizálódásával a fiskális 
politikának az erőforrások átcsoportosításának elősegítése felé mozdulhat. Ehhez a 
Japán jegybanknak (Bank of Japan) tartania kellene a monetáris alkalmazkodást, 
miközben továbbra is támogatja a kisebb cégek mérlegét, amíg el nem múlik a 
világjárvánnyal kapcsolatos bizonytalanság. 

https://asialinkbusiness.com.au/japan/getting-started-in-japan/japans-economy?doNothing=1
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/06/Japan-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-516216
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/06/Japan-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-516216
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Összegzés 

A többszöri rendkívüli állapot bevezetése és szinte az egész ország területére való 
kiterjesztése hátráltatta a gazdaság kilábalását a COVID-19 okozta nehézségekből. 
A védőoltások terén elért jelentős előrelépés és a fertőzések arányának csökkenése 
viszont már lehetőséget teremt a fogyasztás erőteljesebb növekedésére és a 
beruházások fellendülésére az ellátási láncok helyreállításával. 

Az új kormány gazdaságpolitikai csomagjának eredményeként a gazdaság az 
előrejelzések szerint 2022-ben 3,4%-kal, 2023-ban pedig 1,1%-kal növekedhet. Mivel 
a járvány utáni fellendülés még folyamatban van, a szakpolitikai támogatás 
továbbra is fontos, különösen a leginkább érintett háztartások és vállalkozások 
számára. A költségvetési támogatás hosszabb távon is javíthatja a jólétet és a 
kilátásokat, például az egészségügyi rendszer megerősítésével, valamint az emberi 
erőforrásokba, a technológiába és az infrastruktúrába való befektetés révén. Ennek 
megfelelően az új gazdasági csomag rövid távon ösztönzi a gazdaságot és 
támogatja a hosszabb távú növekedést is. Várhatóan Japán megkezdi digitális és 
zöld átalakulását, ami tovább segítheti a járványból való gazdasági kilábalását és 
egyúttal löketet is adhat annak. A pozitív kilátásokat azonban olyan 
bizonytalanságok befolyásolhatják, mint például az orosz-ukrán konfliktus, de 
Japán népességének gyors elöregedése is egy megoldásra váró kérdés, hiszen 
várhatóan csökkenti a munkaerő számát és az adóbevételeket, miközben egyre 
nagyobb követelményeket támaszt az egészségügyi és jóléti kiadásokkal szemben. 

Megfelelő gazdaságpolitikával összességében tehát jók a japán gazdaság kilátásai, 
ehhez azonban elengedhetetlen az időben meghozott politikai válaszok az egyes 
kihívásokra. 

 
1 Ennek segítségével értékelik egy ország produktív tudásának jelenlegi állapotát. Az egyes 
országok úgy javíthatják pozíciójukat, hogy például növelik a sikeresen exportált termékek 
számát és összetettségét. 


