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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Creixement del PIB (%) 1,6 1,6 0,7 1,7 0,6 0,3 -4,8 3,5 1,3

Inflació IPC (%)* 0,4 0,8 -0,1 0,5 1,0 0,5 0,0 0,1 0,1

Saldo fiscal (% del PIB) -8,2 -3,8 -3,7 -3,1 -2,5 -3,3 -14,2(e) -6,4 -3,2

Deute públic (% del PIB) 225,3 231,3 236,4 234,5 236,6 238,0 266,2(e) 264,0 263,0

Tipus d’interès de referència (%)* 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Tipus de canvi (JPY/USD)* 90,2 121,1 108,8 112,1 110,5 109,1 106,8 104,8 107,0

Saldo corrent (% del PIB) 1,7 3,1 4,0 4,2 3,6 3,6 2,9(e) 3,2 3,0

Deute exterior (% del PIB) 52,7 66,1 73,3 72,8 80,1 83,0 91,4(e) 87,4 85,6

Perspectives

•  Al Japó, l’impacte econòmic de la COVID-19 va arribar en un moment de debilitat notable, ja que 
l’economia acusava els efectes negatius sobre l’activitat de la pujada de l’IVA i dels devastadors tifons del final 
del 2019. Amb tot, l’impacte de la pandèmia ha estat una mica menys intens que en altres economies avançades 
a causa de: i) la resposta ràpida i contundent de la política econòmica, amb un pes elevat de mesures de 
despesa directa, i ii) una incidència menor de la malaltia en la població nipona, la qual cosa va afavorir un 
desplegament de mesures restrictives sobre l’activitat i la mobilitat menys estrictes que en altres països. De cara 
al futur, la recuperació del país la sostindran la continuïtat de les importants mesures de suport fiscal i monetari, 
juntament amb la forta recuperació de la demanda externa i la solidesa en els avenços dels seus dos socis 
comercials principals (la Xina i els EUA, que representen el 40% del total de les exportacions japoneses).

•  Impacte real de la COVID-19. Com la majoria de les economies, la del Japó es va contreure enormement 
durant el 2T 2020 (amb un –8,3% intertrimestral). No obstant això, aquesta contracció va ser una mica menor 
que la d’altres grans economies avançades a causa d’unes mesures de confinament menys restrictives. Així 
mateix, durant la segona meitat del 2020, l’activitat va rebotar substancialment. En els primers compassos del 
2021, l’activitat podria alentir-se, ja que, davant l’augment de rebrots, el país ha tornat a aplicar restriccions en 
algunes regions importants. Amb tot, el nou paquet fiscal aprovat al final del 2020 (de més de 70 bilions de 
iens, al voltant del 13% del PIB) donarà suport a l’economia. 

•  Resposta de la política econòmica 
› Política fiscal. La resposta fiscal ha estat contundent. Al llarg del 2020 es van aprovar tres paquets fiscals amb 

un valor de poc més de 300 bilions de iens (superiors al 50% del PIB en total). Aquests paquets contenien 
mesures substancials de despesa directa, com ara xecs per a ciutadans i empreses. També han destacat les 
mesures de suport i protecció a l’ocupació, préstecs, avals, subsidis i subvencions per impulsar el turisme 
domèstic (amb la campanya Go To Travel). Així mateix, cal assenyalar que els paquets van més enllà de 
pal·liar l’impacte conjuntural, ja que inclouen mesures per afavorir canvis estructurals; per exemple, en àrees 
com la digitalització o la transformació verda. 

Data de tancament d’aquesta edició: 10 de febrer de 2021

Notes:  * Mitjana anual. (e): estimació.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals d’estadística i l’FMI.  
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Perspectives (continuació)

Principals riscos

El balanç de riscos està esbiaixat a la baixa a curt termini, tot i que alguns elements ens poden sorprendre 
positivament a mitjà termini.

•  Risc macrofinancer. Una recrudescència de la pandèmia a l’economia domèstica podria provocar restriccions 
noves i més extenses a la mobilitat i, en conseqüència, un alentiment de l’activitat econòmica molt més acusat 
del que es preveia a curt termini. De la mateixa manera, si es produeixen rebrots extensos o un avanç més lent 
en el procés de vacunació en alguns dels seus socis comercials principals (com ara els EUA), també es veuria 
afectada de manera negativa la recuperació de la demanda externa del país.

•  Conseqüència positiva en l’automatització. L’impacte de la COVID-19 té el potencial d’accelerar algunes 
tendències tecnològiques, com ara l’automatització. Això pot beneficiar l’economia nipona a mitjà termini, ja 
que és la principal productora de robots industrials i va a l’avantguarda pel que fa als robots del sector serveis 
(un àmbit incipient, però amb un potencial elevat).

› Política monetària. El Banc del Japó ha realitzat accions substancials des del març del 2020 per donar suport 
a l’economia davant l’impacte de la COVID-19. En concret, ha incrementat els programes de compres de bons 
estatals i corporatius, ha obert diferents esquemes de préstecs per a empreses i ha mantingut el tipus de 
referència en el –0,1%. D’altra banda, la institució va anunciar al final del desembre del 2020 que mantindria 
el ritme de compres i els diferents esquemes fins al setembre del 2021. Un termini que podria allargar-se si la 
recuperació econòmica del país es ressent dels rebrots del principi del 2021.

•  Desequilibris macrofinancers 
› Deute públic. El fort agreujament del dèficit fiscal a conseqüència de la pandèmia seguirà pressionant un 

deute públic que ja és voluminós (el més gran del món quant al percentatge del PIB). Alguns elements, però, 
matisen substancialment el risc sobirà: la seva extensa denominació en iens i el fet que majoritàriament 
estigui en mans domèstiques.

› Sector financer. L’entorn de tipus d’interès baixos, present des de fa anys i que perdurarà amb l’impacte de 
la COVID-19, suposa un risc per a la rendibilitat del sector bancari. En concret, i segons destaca l’FMI, l’adopció 
de més riscos per part de bancs (especialment, regionals), asseguradores i fons de pensions representa una 
vulnerabilitat financera. Així mateix, el possible increment de la morositat davant el recurs a l’endeutament 
durant la pandèmia és un element que s’afegeix a aquesta vulnerabilitat. 

Ràting Última modificació Perspectiva Última modificació

A+ 16/09/15 Estable 09/06/20

A1 01/12/14 Estable 24/08/11

A 27/04/15 Estable 27/04/17

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Indica que el país no té “grau d’inversió”.
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