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Data de tancament d’aquesta edició: Gener 2020

Forma d’Estat: Monarquia constitucional federal

Malàisia

Capital: Kuala Lumpur
Idioma oficial: Malai
Població: 32 milions d’habitants (2019)
Moneda: Ringgit (MYR)
Tipus de canvi: 1 EUR = 4,59 MYR (31/12/2019)
1 USD = 4,09 MYR (31/12/2019)
PIB: 365 milers de milions $ (0,7% del PIB mundial)
PIB per capita: 11.137 $ (32.880 $ en paritat de poder adquisitiu)
Facilitat per fer negocis: 12 millor país del món de 190
segons el Banc Mundial (Doing Business)
Religió: Musulmana: 60,4%. Budista: 19,2%

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
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar
subjectes a canvis sense notificació prèvia.
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• En els pròxims anys, el creixement passarà de
superar el 4,5% a caure per sobre del 4%. El
factor principal que20obstaculitzarà el creixement serà l’alentiment de les exportacions de
productes electrònics15(és el producte principal
que s’exporta i els dos mercats més importants
10
són la Xina i els EUA), afectades per les tensions
proteccionistes i una5 demanda global menys
vigorosa. Amb tot, el dinamisme del consum
0
privat sostindrà la demanda
interna i compensarà part de la desacceleració exportadora de
l’electrònica.
Tipus d’interès de referència (%)
i tipus de canvi (MYR/USD)
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• El 2020 i 2021, la inflació repuntarà, tot i que
continuarà situant-se en nivells inferiors a la
4
mitjana històrica. Les raons que
expliquen
aquest repunt són l’impacte del nou impost so3
bre el consum i l’eliminació dels
sostres als
preus dels combustibles. No obstant
això, l’es2
tabilització dels preus del petroli i les mesures
previstes per contenir la pujada 1dels preus dels
aliments mantindran la inflació en cotes mode0
rades.
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• L’economia malàisia continuarà exhibint un folgat superàvit per compte corrent els propers
anys, tot i que es reduirà per la desacceleració
8
de les exportacions de productes electrònics. En
un context caracteritzat6 per un alentiment de
l’economia i l’absència de pressions inflacionistes, s’espera que el 20204 el banc central adopti
un lleuger gir acomodatici que contempli una
2
baixada dels tipus d’interès.
0
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• El procés de consolidació fiscal, que té com a
objectiu reduir el dèficit públic fins al 2,0% del
PIB a mitjà termini, es posposarà, ja que el pressupost per al 2020 és expansiu i preveu un dèficit del 3,2% del PIB per donar suport al creixement. Concretament, s’introduiran incentius
fiscals per a les empreses que reubiquin els seus
centres de producció a Malàisia i per al vital
sector dels béns electrònics. Augmentar els ingressos fiscals és fonamental per reduir la dependència dels ingressos del petroli i gas que
obtenen les empreses públiques i per ampliar
el marge fiscal (actualment, els ingressos fiscals
només representen el 13% del PIB).

Malàisia

Condicions
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• El sistema bancari malaisi està ben supervisat i • Preocupa la dependència de l’economia malaia
la seva taxa de morositat és de tan sols l’1,6%.
amb relació a les condicions financeres exterEl crèdit privat és relativament elevat, però els 125 nes. El risc més elevat és que xocs externs proriscos per al sector són manejables, atesa la sovoquin canvis en el sentiment inversor cap a
120
lidesa i el nivell de capitalització del sistema
Malàisia, la qual cosa podria generar un rebancari. Amb tot, Malàisia presenta un consi- 115 punt d’inestabilitat financera. En particular, el
derable deute de les famílies (ascendeix al
deute extern de Malàisia 80
es troba una mica
83% del PIB), més de la meitat del qual està 110 per sota del 60% del PIB (xifra massa propera
60 als emergents),
relacionat amb l’exposició al mercat immobi- 105 als llindars de seguretat per
liari, però això es matisa pel fet que les llars
del qual dos terços estan denominats en mo40
(tret de les llars amb menys recursos) tenen
neda estrangera. Tot i així, Malàisia disposa
uns nivells elevats d’actius financers (180% del
d’un coixí de reserves folgat
20 i un banc central
PIB en total). Les autoritats han pres certes
amb prou instruments per controlar la situació
0
mesures per limitar el creixement del crèdit
en cas que augmenti la volatilitat
dins d’un
hipotecari.
rang raonable.

Situació
política

Perspectives
a llarg termini

• El Govern de Mahathir Mohamad (qui ja va • Mahathir està estrenyent les relacions amb el
governar entre el 1981 i el 2003), que té una
Japó i Corea del Sud per contrarestar la inàmplia majoria parlamentària, està centrant
fluència de la Xina a la regió. Així mateix, tot
els seus esforços en lluitar contra la corrupció,
apunta que adoptarà una actitud constructiva
donar suport als treballadors de les zones rui pragmàtica pel que fa a Singapur, de tal marals i mantenir les polítiques de discriminació
nera que no s’agreujaran les tensions del paspositiva que beneficien els ciutadans d’ètnia
sat entre tots dos països.
malaia. Mohamad, de 94 anys, podria cedir el
seu càrrec al seu aliat Anwar Ibrahim abans
que finalitzi la legislatura.
Creixement del PIB (%)

Població (milions d’habitants)

8

36

6

5,9

34
4,0

4

35,5

2

32

31,6

30

0

28
Mitjana 2009 -18

Mitjana 2019-29

2018

2028

• El creixement econòmic a llarg termini de • L’11è Pla de Malàisia (2016-2020) pretenia que
Malàisia experimentarà un impuls amb l’augMalàisia passés a formar part del grup de païment dels llaços comercials amb la Xina, el seu
sos més rics el 2020. Ara que el Pla és a punt de
principal soci comercial. El pes de la població
concloure, l’objectiu és pràcticament inassolimalaia d’origen xinès (23% del total) col·loca
ble perquè, tot i que s’han fet avenços, han
Malàisia en una posició privilegiada respecte
estat insuficients. Així doncs, serà difícil que el
dels altres països asiàtics per augmentar els
2020 s’arribin als objectius d’una taxa de partifluxos comercials amb la Xina. Amb tot, per tal
cipació femenina en el mercat laboral del 59%
de garantir un creixement durador, Malàisia
(51% el 2018) i que el percentatge de treballahauria de diversificar la seva base exportadora
dors amb una elevada qualificació arribi al
(dominada actualment pels béns electrònics) i
35% (28% el 2018) del total.
fomentar la creació de llocs de treball altament qualificats. De fet, l’arribada del 5G podria tornar a impulsar les exportacions de béns
electrònics.
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*Credit default swap: mesura de risc país que reflecteix
el cost d’assegurar l’impagament del bo sobirà.

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

Riscos

Classificació del risc
del crèdit de l’OCDE

CDS* 5 anys (punts bàsics)

CURT TERMINI

LLARG TERMINI

• Més desacceleració de la Xina
• Augment de la percepció del
risc en mercats emergents
• Augment del proteccionisme
• Preu de les matèries primeres
inferior al previst		

-

+

-

+

-

+

-

+

• Mancança de treballadors
qualificats
• Manteniment del model
productiu
• Desigualtat

-

+

-

+

-

+

Entorn
empresarial

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

• Sistema financer.
• Economia oberta.
• Manufactures.
• Institucions.
• Infraestructures.			

• Mercat de treball.
• Dèficit públic.
• Baixa productivitat.
• Endarreriment tecnològic.			
		

Sectors
principals

EXPORTADORS
• Manufactures: electrònica de consum i béns
intermedis.

IMPORTADORS
•
Matèries primeres: cautxú, oli de palma
i estany.
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Malàisia

Fiscalitat

A causa de la influència britànica, conseqüència de l’època colonial, el sistema fiscal de
Malàisia s’assembla al dels països industrialitzats i desenvolupats, i es caracteritza per impostos baixos que afavoreixin la inversió. L’impost sobre la renda de les persones físiques
varia d’un mínim del 0% fins a un màxim del
26% per a les persones residents; per als no
residents hi ha un tipus fix del 26%. El tipus
impositiu de l’impost de societats ha anat dis-

minuint fins a situar-se en un 25%. Les empreses petites i mitjanes tenen descomptes fiscals
i tipus més baixos.
Pel que fa als impostos indirectes sobre el
consum (sales tax), el país disposa d’un tipus
general del 10%, que varia entre el 5% i el
10% normalment segons els productes, i arriba al 20% en productes especials com les begudes alcohòliques.

Inversions

A Malàisia, la inversió estrangera directa per a
2015 ha estat de 11.121 milions de dòlars, xifra
que representa un increment del 2% respecte
al 2014. Les autoritats Governamentals volen
fer de Malàisia una porta d’accés per al mercat
de l’ASEAN, per la qual cosa el país ofereix diversos incentius a les empreses estrangeres,
amb reduccions d’impostos associats a la inversió. Malàisia és el cinquè principal receptor de
fluxos d’IED a l’Àsia oriental i sud-oriental.

També es troba entre els 15 països més afavorits per les empreses multinacionals en el
període 2015-2017. Els sectors principals són el
manufacturer, el miner i el petrolier, les finances i les assegurances, i les tecnologies de la
informació i la comunicació. Els països que van
tenir més grau de participació en la inversió
van ser el Japó, Singapur, Països Baixos, Hong
Kong, les Illes Verges Britàniques i Suïssa.

Establiment

SOCIETAT LOCAL
La forma més comuna de societat empresarial
és la societat de responsabilitat limitada, que
en aquest país s’acull a dos tipus: Private Berhad
i Public Berhad; és privada o pública en funció
de la disposició de les accions de la societat cap
al públic. Quan la societat és privada, el nombre

Aliances
estratègiques

màxim de socis es fixa en 50; quan és pública,
no hi ha límit.
Una altra fórmula menys comuna és la de la societat general, amb un màxim de 20 socis, que
comparteixen responsabilitat sobre la societat.

SUCURSAL
Aquest tipus d’entitat no és una pràctica gaire
comuna en aquest país; de fet, només és aplicable a casos molt específics. Per establir una
sucursal (en els casos en què es permet), cal

que l’empresa matriu contregui totes les obligacions de la sucursal, cosa que complica en
gran mesura la gestió, més que si es tractés
d’una societat anònima o limitada.

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
L’oficina de representació se centra exclusivament en la gestió dels interessos de l’empresa
o de les seves filials i no li està permès fer negocis ni transaccions que suposin ingressos.

Són sucursals d’una empresa estrangera que
vol fer activitats de promoció, coordinació
d’agents o assistència postvenda a Malàisia o
en diversos països de l’àrea.

ZONA FRANCA
La Llei de zones franques de 1990 va autoritzar
el ministre d’Hisenda a designar lliurement
qualsevol àrea adequada per a aquesta funció,
ja sigui com una zona franca industrial (FIZ), on
es duen a terme producció i muntatge, o una
zona comercial lliure (FCZ), utilitzada general-

ment per a l’emmagatzematge d’existències comercials. Actualment hi ha 13 FIZ i 12 FCZ a
Malàisia. Les empreses que operen en aquestes
zones requereixen una aprovació o llicència per
activitat. El temps necessari per a l’obtenció de
llicències oscil·la entre dues i vuit setmanes.

JOINT VENTURE
La selecció d’aquest tipus d’accés mitjançant associació conjunta amb un agent local és una
decisió important, una fórmula utilitzada en
una etapa de consolidació entre tots dos agents.
Totes les associacions han d’estar registrades a
la Comissió d’Empreses de Malàisia (CCM) sota

el Registre de l’Ordenança d’Empreses de 1956.
Els socis són responsables tant conjuntament
com separadament dels deutes i obligacions de
la societat. Cal que tingui la forma jurídica de
societat limitada per accions.

Malàisia

Condicions
aranzelàries

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Malàisia ha establert acords de lliure comerç
amb els països següents: el Japó, el Pakistan,
Nova Zelanda, l’Índia, Xile i Austràlia. A nivell
regional, Malàisia i els seus socis de l’ASEAN han
establert l’Àrea de Lliure Comerç. Aquest orgaZONA FRANCA
Les matèries primeres, productes i equips poden ser importats lliures d’impostos en aquestes
zones amb els tràmits duaners mínims. Les empreses que exporten més del 80% de la seva
producció i que depenen de béns importats,

nisme també ha tancat acords de lliure comerç
amb la Xina, el Japó, Corea del Sud i l’Índia, i
també amb Austràlia i Nova Zelanda. Actualment, el Tractat de Lliure Comerç amb la UE es
troba en fase de negociació.

matèries primeres i components poden estar situades en aquestes zones franques. Els productes
venuts a Malàisia per les empreses situades a les
zones franques han de pagar drets d’importació.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
Aquest país forma part del grup I de països que l’accés privilegiat al mercat comunitari per
es poden beneficiar del Sistema Generalitzat als productes provinents de països en
de Preferències respecte a la UE, que permet desenvolupament.
Negociació
i protocol

CULTURA EMPRESARIAL
Es considera senzill tancar negocis en aquest
país, amb negociacions flexibles i amb la intenció de benefici mutu i amb un seguiment constant, afavorit per les visites regulars als socis
locals. Cal tenir en compte que la població de
Malàisia supera els 29 milions d’habitants i si-

tua el representant comercial estranger en
una diversitat de dilemes culturals: al país hi
ha cultures diverses, a causa dels tres grups ètnics predominants (malaisi, xinès i indi), i això
influeix significativament en la manera de ferhi negocis.

Fires clau

• Archidex.
• MTT Expo.
• Electric, Power and Renewable Energy.

• Beauty Professional.
• Food and Hotel.
• Semicon Southeast Asia.

Webs
d’interès

• Invertir a Malàisia: www.mida.gov.my
• Duanes Malàisia: www.customs.gov.my
• Cambra de Comerç i Indústria de Malàisia: http://nccim.cmshosted.net/
• Cambra de Comerç Internacional de Malàisia: www.micci.com
• Oficina Comercial a Malàisia: Adreça: 20th floor Menara Boustead; 69, Jalan Raja Chulan - 50200,
KUALA LUMPUR P.O. Box 11856 - 50760 KUALA LUMPUR Telèfon: +60 3 21487300
Fax: +60 3 21415006 Correu electrònic: kualalumpur@comercio.mineco.es

Mitjans de
cobrament i
pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Aquest país ofereix moltes possibilitats de mitjans de cobrament, des dels mitjans més segurs,
com el crèdit documentari, fins a les remeses
documentàries, que poden ser a la vista (cash
against documents, CAD) o a termini (deliver

against acceptance, DA). També s’efectuen
transferències de pagament anticipat, amb
avals per pagament anticipat, i transferències
bancàries, depenent del risc que estigui disposat a assumir l’exportador.

MITJANS DE PAGAMENT
El crèdit documentari és el mitjà de pagament que ofereix més confiança, així com les remeses a la
importació i les transferències simples, amb menys grau de confiança però més rendibilitat.
ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
La seguretat i estabilitat del país estan afavorint
que el ringgit es mantingui estable, en un escenari d’equilibri. La divisa més utilitzada en les
CaixaBank
al país

transaccions comercials és l’USD, per a la qual
seria recomanable assegurar el risc de canvi.

L’oficina de CaixaBank més propera és la de Singapur.
També us podeu adreçar als nostres Serveis Centrals mitjançant el telèfon (+34) 934 048 269.
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