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Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té 
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Data de tancament d’aquesta edició: Juliol 2020

Japó
Forma d’Estat: Monarquia parlamentària

Capital: Tòquio

Idioma oficial: Japonès 

Població: 127 milions d’habitants (2019) 

Moneda: Ien (JPY)

Tipus de canvi:  1 EUR = 119,84 JPY (29/05/2020) 
1 USD = 107,79 JPY (29/05/2020)

PIB: 4.971 milers de milions $ (4% del PIB mundial)

PIB per capita: 39.304 $ (44.246 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 29è millor país del món de 190  
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Budista 



Japó

Previsions
econòmiques

•  Aquest 2020, l’economia japonesa patirà la 
contracció més gran des del final de la Segona 
Guerra Mundial (caiguda del PIB del 6,9%) 
com a conseqüència: i) dels efectes de la pan-
dèmia del coronavirus en l’activitat econòmi-
ca domèstica i exterior (ja que el Japó és una 
economia oberta) i ii) de l’impacte negatiu 
que encara arrossega fruit de la pujada de 
l’IVA de finals del 2019. La contundència de 
les mesures econòmiques, però, ajudarà a mi-
tigar parcialment aquests dos xocs negatius. 
Així, de cara al 2021, l’economia creixerà un 
+3,3%, un indicatiu d’una recuperació gradual, 
però incompleta. Així mateix, l’elevada incer-
tesa sobre la contenció de la COVID-19 i els 
avenços mèdics per contrarestar-la impliquen 
que les previsions actuals siguin més incertes 
de l’habitual.
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Política  
econòmica

•   La resposta del Banc del Japó a la crisi del co-
ronavirus ha estat important. La institució ha 
incrementat l’import i la freqüència de com-
pra de bons sobirans, ha augmentat substancial-
ment l’adquisició de deute corporatiu i d’al-
tres actius, i ha posat en marxa un nou 
esquema per facilitar préstecs a empreses amb 
tipus d’interès molt reduïts.
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•  En la mateixa línia, la resposta fiscal adoptada 
pel Govern del Japó també ha estat contun-
dent. S’han anunciat diferents paquets fiscals 
per valor de 234 bilions de iens (42% del PIB 
del país), on les mesures de despesa directa 
podrien representar al voltant del 10% del 
PIB. Entre totes les polítiques, destaquen els 
pagaments directes als ciutadans, l’ampliació 
de la cobertura per desocupació, els préstecs, 
avals i subsidis a les empreses i els ajornaments 
d’impostos.

•  La inflació es moderarà i se situarà en territori 
negatiu al conjunt del 2020 (–0,1%) a conse-
qüència de la debilitat de la demanda domès-
tica davant l’impacte de la COVID-19 i de la 
forta caiguda en el preu del petroli. Aquests 
dos elements de caràcter baixista compensaran 
de més la pressió a l’alça que exerceix l’aug-
ment de l’IVA d’octubre del 2019. La tornada a 
la normalitat després de l’impacte de la pandè-
mia i la recuperació del preu del petroli facilita-
ran la tornada a taxes positives el 2021. 



Japó

Condicions 
financeres

•  L’entorn de tipus d’interès baixos, que perdu-
rarà durant un període prolongat, suposa un 
risc important per a la rendibilitat del sector 
bancari. En concret, l’adopció de més riscos 
per part de bancs (especialment, regionals), 
asseguradores i fons de pensions representa 
un risc financer rellevant. Amb tot, els nivells 
de capitalització de la banca japonesa i la taxa 
de morositat es mantenen encara en nivells 
satisfactoris (capital regulador Tier 1 del 
15,1%, i morositat de l’1,1%).
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•  La forta resposta fiscal comportarà un impor-
tant deteriorament del dèficit, el qual pressio-
narà el voluminós deute públic del país, el més 
gran del món en percentatge del PIB i, per ex-
tensió, el deute extern. Amb tot, la crisi de la 
COVID-19 requeria mesures excepcionals. A 
més, tot i el gran deute, el fet que la part més 
gran d’aquest deute estigui denominada en 
iens i que prop del 80% estigui en mans domès-
tiques matisa substancialment el risc sobirà.

Situació  
política

•  Sembla que el partit del primer ministre Shinzō 
Abe (LPD) es mantindrà sense gaires complica-
cions al govern durant els pròxims anys amb la 
coalició que manté amb el partit de centredre-
ta Kōmeitō. Això afavorirà l’aprovació de noves 
mesures contra la COVID-19 en el cas que fossin 
necessàries, així com la continuïtat del seu pro-
jecte de reformes estructurals iniciat el 2013. En 
concret, s’esperen reformes que incentivin 
l’augment de la participació laboral.

•  Les relacions internacionals amb els EUA conti-
nuaran sent properes, malgrat el gir proteccio-
nista del país americà amb Trump com a presi-
dent. En aquest sentit, cal destacar l’acord 
comercial de béns assolit entre els dos països i 
efectiu des d’aquest 2020, tot i que no s’espe-
ren nous avenços comercials a curt termini. Pel 
que fa a Corea del Sud, no preveiem un acosta-
ment important, tot i que tampoc esperem una 
nova escalada de les tensions com la que es va 
produir l’estiu del 2019.

Perspectives 
a llarg termini

•  Les perspectives de creixement a llarg termini 
són molt moderades tenint en compte una de-
mografia minvant, un deute públic elevat, una 
participació encara baixa de les dones en el 
mercat laboral i una estructura empresarial 
que encara presenta disfuncions (tot i les mi-
llores en governança corporativa dels últims 
anys). Tot i que s’estan implementant refor-
mes procreixement, el seu impacte fins ara és 
reduït.
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•  La irrupció de la COVID-19, però, podria repre-
sentar un estímul per a l’economia japonesa a 
llarg termini. La taxa d’automatització del país 
és molt elevada, la qual cosa li atorga avantat-
ges clars en un món on la distància social pot 
convertir-se en norma. Així mateix, també és 
un important productor d’equips i de maqui-
nària robòtica, la demanda dels quals té un 
gran potencial en un món postcoronavirus.



Japó

Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

A+ 16/09/15 Positiva

A1 01/12/14 Estable

A 27/04/15 Estable

Riscos

PUNTS FORTS

•  Educació i formació de la població.
•  Infraestructures.
•  Entorn institucional.
• Potencial d’automatització.  

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

• Excés d’estalvi empresarial. 
• Elevat preu del sòl. 
• Dualitat del mercat laboral.   
  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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Sectors 
principals

•  Automòbils, electrònica de consum i béns de capital.  
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DE PAÏSOS Top 

Crèdit i desenvolupament 
financer
Infraestructures
Poder adquisitiu

Bottom 
Distància, comunicacions  
i acords amb Espanya
Relacions d’inversió  
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Facilitat de desenvolupament 
de negoci
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67

1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer  
i innovador

5. Estabilitat

SUBPILARSPILARS

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

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

CURT TERMINI

•  Impacte global de la pandèmia  
més gran del previst  

•  Desacceleració del comerç 
mundial  

•  Baixa inflació  

LLARG TERMINI

•  Sostenibilitat del  
deute públic 

•  Falta de reformes de  
procreixement pendents 

• Envelliment demogràfic 

-            + -            +

-            + -            +

-            + -            +



Japó

Inversions Al Japó, una de les prioritats de la política eco-
nòmica és l’atracció de la inversió estrangera 
directa al país. Entre les mesures que s’estan 
intentant implantar destaquen les orientades 
a enfortir la rendibilitat de les pimes, a impul-
sar novament el sector serveis en l’àmbit nacio-

nal, a implantar una gestió proactiva de l’agri-
cultura, silvicultura i pesca, a revitalitzar les 
indústries relacionades amb la salut, i a con-
vertir el turisme en un dels sectors clau de 
l’economia.

Establiment SOCIETAT LOCAL
La llei japonesa té reconeguts quatre tipus de 
societats per dur a terme activitats comercials al 
país: joint-stock company (Kabushiki-Kaisha, 
KK), limited liability company (Godo-Kaisha, 
GK), unlimited partnership (Gomei-Kaisha) i 
limited partnership (Goshi-Kaisha). La primera 
forma és la que utilitzen més inversors estran-
gers per entrar al mercat japonès perquè la 

responsabilitat dels socis es limita a la seva 
aportació de capital. Les empreses estrangeres 
no acostumen a fer servir gaire les dues últi-
mes figures societàries a la pràctica perquè, 
encara que tinguin l’estatus de companyia per 
part de la llei japonesa, la responsabilitat d’al-
guns dels socis fundadors és il·limitada i, per 
tant, els riscos són més grans. 

SUCURSAL
Per als inversors estrangers, l’obertura d’una 
sucursal es pot considerar la manera més senzi-
lla de treballar al Japó. Com a sucursal pot dur 
a terme tota mena d’operacions comercials un 
cop hagi establert una base d’operacions, dis-
posi de domicili japonès (adreça fiscal) i hagi 
registrat tota la informació necessària. Aques-

tes sucursals tenen la possibilitat d’obrir comp-
tes bancaris al sistema japonès. Encara que la 
sucursal tingui un estatus corporatiu indepen-
dent del de la seva empresa matriu, és en dar-
rera instància responsable plena de tots els 
deutes i crèdits originats per la sucursal del 
Japó.

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
És habitual que, abans d’iniciar qualsevol ti-
pus de negoci al Japó, els inversors estrangers 
utilitzin una oficina de representació per 
conèixer millor la situació del mercat i el seu 
funcionament. Com qualsevol oficina 
d’aquest tipus, no té permesos el desenvolu-

pament d’operacions comercials directes ni 
l’obertura de comptes bancaris a nom seu, si 
bé és cert que per a dur a terme les accions 
anteriors es pot fer servir el nom d’un dels di-
rectius d’aquestes oficines. 

L’any fiscal japonès està establert entre el dia 1 
d’abril i el 31 de març de l’any següent. En el 
sistema fiscal japonès hi ha dos tipus d’impos-
tos: els de caràcter nacional i alguns de caràcter 
regional. L’impost de societats està dividit en 
dos. A les empreses amb un capital superior als 
100 milions de iens se’ls aplica el 28,05% per 
als tres primers anys fiscals (des del 2012) i el 
25,5% per als anys següents. Per a les pimes, el 

tipus impositiu és del 15% per als primers 8 mi-
lions de iens de renda imposable i del 25,5% 
quan se superen aquests 8 milions. A aquest 
impost de societats cal sumar-hi un impost lo-
cal d’habitants (depenent de la localització de 
l’empresa) i un altre impost que grava l’activi-
tat empresarial i deixa el tipus efectiu al vol-
tant del 38%. L’impost que s’aplica al consum 
general al Japó és del 10%.

Fiscalitat

ZONA FRANCA
A les principals illes del Japó no hi ha zones 
franques. A Okinawa hi ha una zona franca 
on les mercaderies allà dipositades poden ser 
reexportades. Hi ha les anomenades “zones 
d’accés per a productes estrangers”, establer-
tes per tot el país per atreure la inversió es-

trangera i promoure les importacions. En 
aquestes zones les empreses es poden benefi-
ciar de costos de distribució més baixos, ser-
veis de suport als seus negocis i, a vegades, 
avantatges fiscals. 

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
Al Japó, aquest tipus d’aliança comercial se 
sol donar entre empreses de grans dimensions 
i de caràcter multinacional. Les petites i mitja-
nes empreses (no gaire esteses al Japó) no dis-
posen de capacitat suficient per dur a terme 
aquest tipus d’acords. En el cas que es triï 

aquest sistema per posicionar-se al Japó, és 
recomanable buscar assessorament legal 
d’advocats coneixedors del funcionament 
d’aquests sistemes, per la complexitat del 
mercat i les diferències legals existents.

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
El Japó i la UE mantenen una llarga relació 
comercial que ha anat millorant i enfor-
tint-se amb el pas dels anys. Al març del 
2013, el Japó i la UE van començar les nego-

ciacions per a un Acord de Lliure Comerç per 
a la liberalització progressiva dels fluxos bi-
laterals de mercaderies, serveis i inversions. 

Condicions 
aranzelàries



Japó

ZONA FRANCA
Els avantatges fiscals que presenten aquestes 
zones d’accés per a productes estrangers consti-
tuïdes per capital públic i privat són els se-
güents: reducció de la imposició sobre la propie-
tat, condicions privilegiades d’amortització 
d’instal·lacions, exempció de l’impost especial 

sobre la tinença de terra, garantia de préstecs, 
assegurament de crèdits (les pimes podran ac-
cedir a una assegurança de crèdit en condicions 
favorables, com primes reduïdes i àmplia cober-
tura), finançament a baix tipus d’interès i ser-
veis de dipòsit o emmagatzematge.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
El Japó és un dels països que concedeixen preferències aranzelàries aplicant aranzel zero o 
aranzels reduïts als països beneficiaris (països en vies de desenvolupament). 

Condicions 
aranzelàries
(continuació)

CULTURA EMPRESARIAL
El Japó presenta unes característiques cultu-
rals i empresarials que es podrien considerar 
úniques. El contacte físic és poc habitual, 
però l’encaixada de mans en arribar a una ne-
gociació sí que es fa servir. La reverència és la 
manera més correcta i educada de saludar els 
homòlegs japonesos. Encara que no es tinguin 
nocions de japonès, és recomanable utilitzar 
alguna paraula en el seu idioma en la saluta-
ció. És imperatiu el lliurament de targetes de 
visita, que cal llegir detingudament un cop 
rebudes. L’empresari japonès és extremada-
ment cordial, de manera que durant tota la 
conversa mentre estigui escoltant estarà as-

sentint, la qual cosa no vol indicar que esti-
gui d’acord amb el que s’estigui dient. Medi-
ten profundament abans de prendre una 
decisió comercial, per la qual cosa els termi-
nis es poden allargar. En la cultura empresa-
rial japonesa està molt arrelat l’esperit de 
grup: són poques les reunions a les quals va 
un sol representant i és molt recomanable 
que els visitants hi vagin com a mínim en pa-
rella per mostrar respecte i interès per la  
reunió. La puntualitat en tots els aspectes 
d’una relació comercial és un imperatiu per 
poder fer negocis amb empreses japoneses.

Negociació  
i protocol

• Electrotest.
• Playtime.
• The Gourmet and Diningstyle Show.

• Super Market Trade Show. 
• Logis-Tech.

Fires clau

Webs  
d’interès

•  Invertir al Japó: www.jetro.go.jp/en/invest/
•  Duanes japoneses: www.customs.go.jp/english/index.htm
•  Japan External Trade Organization (JETO): www.jeto.go.jp
•  Associació japonesa d’aranzels: www.kanzei.or.jp/

Mitjans de  
cobrament i 
pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Els mitjans més utilitzats al Japó per al cobrament 
en operacions comercials internacionals són: la 
lletra de canvi (kawase tegata) i el pagaré (yaku-
soku tegata). Tots dos mitjans permeten l’execució 
per via ràpida en cas d’incompliment. El sistema 
bancari japonès està molt ben estructurat i la nor-

mativa permet la resolució d’incidències d’una 
manera àgil. Com és comú en el comerç internacio-
nal, el crèdit documentari és molt aconsellable en 
la introducció en un nou mercat gràcies a la segu-
retat que atorga al venedor, per passar posterior-
ment a transferència bancària o lletra de canvi.

MITJANS DE PAGAMENT
El crèdit documentari és l’opció més comuna a l’ho-
ra d’iniciar relacions comercials en aquest mercat. 
Més endavant, i si es continua treballant amb el 

mateix soci, els mitjans de pagament poden variar 
cap a alguns de més ràpids i còmodes, com la lletra 
de canvi o fins i tot la transferència bancària.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
A causa del fet que s’opera amb un altre tipus de 
moneda, és recomanable que en les negociacions 
per dur a terme transaccions internacionals de 
compravenda s’asseguri el tipus de canvi que s’uti-

litzarà, amb la qual cosa s’eviten les fluctuacions 
que es produeixen en els tipus de canvi euro-ien. 
Per cobrir-se de la fluctuació del ien, es poden con-
tractar tant assegurances de canvi com opcions. 

L’objectiu principal de l’oficina del Japó és mi-
llorar els canals de comunicació amb les institu-
cions financeres locals, donant suport a les ac-
tivitats dels clients de CaixaBank al país, ja 

siguin de comerç exterior o d’inversions i pro-
jectes d’implantació. També assessora i acom-
panya les empreses espanyoles que vulguin 
desenvolupar el seu negoci a l’exterior. 

CaixaBank
al país



CaixaBank 
al món

 Sucursals
 Ofi cines de representació
 Spanish Desks
 Grup CaixaBank

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


