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INTRODUCCIÓ  

La reacció d’una societat després d’una situació financera extrema, és un aspecte que ens pot 

interessar i motivar alhora d’iniciar una recerca, sobretot quan en l’actualitat estem vivint un 

situació financera compromesa. Dia rere dia ens trobem noticies en la premsa generalista que 

ens omplen d’inputs al respecte. Preguntes com què passa després d’una caiguda de preus o 

d’un descens de la borsa, ens poden semblar difícils de respondre en la situació actual però, si 

fem un mirada històrica veurem que aquesta és una situació que ja s’ha produït en altres 

societats. No ens sonarà estrany si anomenem moments històrics com el Gran Crack del 29 , 

amb la caiguda de la Borsa de Nova York en aquell dijous negre de finals d’octubre de 1929, o  

les crisi financeres que van afectar el sector bancari del Regne Unit de 1973-74, així com les 

crisi dels països nòrdics a finals dels vuitanta afectant el sector bancari de Suècia, Noruega i 

Finlàndia el 1991. 

 

Creiem interessant l’estudi del Cas Japonès, en tractar-se d’una economia que manté una 

situació de recessió des de fa més de vint anys. En termes globals seria interessant estudiar 

l’evolució de l’economia durant aquests vint anys, tanmateix això convertiria un treball de 

recerca en una tesi doctoral que es trobaria fora de l’abast d’aquesta empresa. Hem centrat la 

recerca en explicar com ha evolucionat el sistema bancari japonès. La justificació alhora de 

triar aquest agent econòmic rau en l’actual situació de crisi financera en què ens trobem 

immersos. La premsa i les compareixes del Govern Espanyol fan referència en la situació 

econòmica i particularment en les entitats financeres. S’han proposat canvis en el sistema 

bancari com la col·lusió entre Caixes d’Estalvis, reformant per tant la Llei de Caixes, a fi i efecte 

de reduir-ne el nombre i incrementar-ne els recursos a través de les ajudes europees com el 

FROP. L’experiència japonesa en aquest aspecte pot ser un interessant treball de recerca, 

explicant-ne els canvis que van patir les entitats financeres japoneses després de la crisi de 

1990, així com el seu paper en l’economia dels anys posteriors a través de la seva relació amb 

el teixit industrial, i molt especialment amb els conglomerats d’empreses japoneses, els 

keiretsu. Així doncs, la tasca central s’ha convertit en explicar les característiques del sistema 

bancari japonès. La pregunta inicial es va formular com Quins canvis s’han produït en les 

entitats bancàries japoneses després de la crisi financera de 1990?.  

Aquesta tasca, que s’emmarca dins de l’àmbit econòmic, la tractarem metodològicament des 

d’una perspectiva qualitativa genèrica. Basarem la tècnica de recollida de dades en informació 

procedent de textos del tipus: papers econòmics. La procedència principal d’aquests articles 

econòmics  deriva de bases de dades com: JSTOR i Science Direct Journal , de les quals la UOC 

manté un accés directe des de la Biblioteca. Una segona font d’informació són els articles 

procedents de la revista de premsa econòmica The Economist. Altres fonts d’informació 

provenen de la premsa generalista com els diaris The Japan Times o el Financial Times, així 

com pàgines web d’informació general com BBC News. Tal com hem citat anteriorment, en 

aquest treball les font principals no provenen de manuals. En aquesta recerca tenen un 

especial interès els articles econòmics, ja que ens presenten un enfocament més concís a les 

qüestions, ja que aquests es troben elaborats des d’una vessant més pràctica. Tanmateix per 

tal de contrastar les informacions obtingudes, una part de la recerca també té com a objectiu 
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arribar a les bases de dades originals, és a dir, a les fonts primàries, dades econòmiques 

objectives procedents d’institucions com: Japan Statics Bureau, Financial Services Agency, 

Bank of Japan, Japanese Banker Association entre d’altres. Respecte el mètode d’anàlisi de 

dades, utilitzem directament les plataformes digitals per anar emmagatzemant i analitzant la 

informació obtinguda, és a dir, quan s’obtenen dades que es consideren importants se 

n’elabora una petita fitxa resum que es va guardant en un arxiu de text, alhora que se 

n’emmagatzema la referència de l’original en una base de dades.    

El marc teòric actual ens mostra informació sobre els orígens de la crisi, ens trobem davant de 

molts estudis que expliquen “com” s’arriba a l’esclat de la bombolla i quines “conseqüències” 

té per l’economia en general a través de les polítiques que es duen a terme contra la crisi com 

la reestructuració del sistema. També hi ha importants estudis sobre les característiques de la 

banca japonesa. Aquests estudis ens han ajudat a definir el sistema bancari japonès com un 

sistema aglutinador de l’economia, que compta amb el recolzament per part del Govern i que 

ha practicat polítiques i estàndards de risc molt laxes.  Aquest marc teòric ens ha servit també 

per  contextualitzar la banca japonesa a través dels conceptes: crisi financera, polítiques contra 

la crisi, característiques de la banca ( sistema comboi, els keiretsu, la banca de relació, la 

pràctiques amakudari i les companyies zombie) i la reestructuració del sistema (la fusió de les 

entitats bancàries, les fallides i la creació de noves empreses financeres). Un tema significatiu 

que hem considerat aprofundir i del qual considerem hi ha possibilitat de desenvolupament és 

la qüestió sobre si les característiques del sistema bancari japonès poden explicar també la 

durada de la crisi  a través de la dificultat d’incorporar mesures per combatre-la. 

Els objectius que hem marcat per la recerca són doncs explicar els canvis que han 

experimentat les entitats financeres japoneses entre 1990 i 2010, a través de la 

reestructuració financera. Utilitzant l’any 1990 com a punt de partida ja que és l’any de l’esclat 

de la bombolla. Atenent al fet que una de les conseqüències d’aquesta crisi recau directament 

en el sistema bancari i, en concret, en la xarxa d’entitats bancàries japoneses, la fita a 

aconseguir és descriure com canvia el mapa d’entitats bancàries. És a dir, com es modifiquen 

les regulacions bancàries ( a través del Big Bang impulsat pel Govern) i si les particularitats de 

la banca de relació nota la sotragada del sistema i, per tant, també és subjecte a una 

transformació.  La recerca quedarà centrada principalment en les característiques del sistema 

bancari japonès com una possible explicació a la llarga crisi financera. Per tant, la identificació 

de les principals característiques de la banca japonesa passa a ser l’eix vertebrador del treball. 

Les hipòtesis que aquests objectius ens han d’ajudar a corroborar són: les característiques de 

la banca japonesa com el punt diferencial amb les altres crisi financeres. La banca de relació i la 

seva assignació de recursos ha fet ineficient el sistema bancari. La protecció prestada pel 

Govern en el sistema comboi o amb les pràctiques del amakudari ha incentivat polítiques de 

risc imprudents. 

Les principals fonts a través de les quals desenvoluparem aquesta recerca provenen 

d’economistes com: A. Hourichi, qui coneix en profunditat el sistema bancari japonès, tant a 

través de la seva tasca docent i d’investigació com amb la seva vinculació directa amb 

l’administració pública japonesa sent conseller del Banc del Japó;  J. Amyx, qui ha centrat part 
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del seu treball en la política de regulació financera i la reforma al Japó; R. Nakamura, qui en el 

2005 va defensar la seva tesi doctoral sobre “El patró japonès de les fusions i adquisicions” una 

de les qüestions més particulars de l’economia japonesa; U. Schaede, qui té un reconegut 

prestigi en la seva recerca sobre l’organització empresarial japonesa, la seva gestió i estratègia; 

C.W. Anderson, ha centrat la seva investigació en els mercats immobiliaris i de finances 

internacionals, l’article que va escriure conjuntament amb Terry L. Campell “Restructuring the 

Japanese banking System : Has Japan gone far enough?” ha estat  especialment interessant 

per elaborar el marc teòric. Finalment destacar el treball de T. Hoshi, un dels economistes 

japonesos amb major ressò internacional que ha centrat bona part de la seva recerca en 

estudiar la situació financera de l’economia japonesa. 

 

 

PRESENTACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DE RECERCA  

 

Aquesta recerca vol endinsar-se en les particularitats del sector bancari japonès. Per 

particularitats entenem aquelles característiques que defineixen una societat, i que la 

caracteritza com a singular i única, diferent a les altres. Per tal d’enfocar-ne la recerca, 

prendrem com a punt de partida i referència, la situació de l’economia japonesa dels anys 

noranta, després de l’esclat de la bombolla financera l’any 1990.  

Tanmateix, prèviament farem un breu incís amb l’objectiu de contextualitzar la situació 

financera abans de l’esclat de la bombolla, per entendre així quines foren les primeres 

conseqüències que provocà la crisi financera de 1990.  Les respostes i el posicionament que 

emprendrà el Govern també ens ajudarà a comprendre les característiques del sistema bancari 

japonès.   

A través de l’estudi d’aquest sistema financer centrat en els bancs, identificarem conceptes 

com: la banca de relació, la qual ens marcarà una de les característiques principals d’aquest 

sistema.  A través de la descripció de figures com: bancs principals i keiretsu , també 

aconseguirem identificar nous trets. A través de la observació crítica de la relació entre entitats 

bancàries i  Govern, aconseguirem anar detallant les pràctiques bancàries que han seguit, amb 

l’objectiu de per poder descriure les polítiques de risc aplicades per les entitats bancàries. Un 

cop caracteritzats els trets principals del sistema bancari japonès, arribarà l’hora de mostrar els 

canvis que s’han produït en el sistema bancari japonès. L’estudi de la reestructuració del 

sistema, ens mostrarà el nou mapa bancari japonès així com la nova regulació a la qual és 

sotmès. Finalment serem capaços d’identificar aquells trets que han generat els principals 

problemes del sector bancari.  

Es moment doncs, de començar a mostrar els orígens de la bombolla financera que esclatà al 

Japó l’any 1990.  
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1. ELS ORÍGENS DE LA CRISI FINANCERA 

El Japó a partir de 1990 entra en una recessió econòmica molt important, la qual molts 

economistes l’han anomenat la “dècada perduda” per referir-se a un període d’estancament 

econòmic. Per poder entendre les dimensions d’aquesta crisi econòmica cal contextualitzar la 

situació de l’economia i la societat japonesa abans de 1990, identificant-ne els factors més 

importants. 

1.1.  Situació econòmic – financera del Japó d’abans de 1990 

L’economista Pablo Bustelo, utilitza el terme  “Economia Bombolla”1, per descriure la situació 

que va viure el Japó, arran de la des regularització bancària i les polítiques monetàries 

acomodatícies dutes a terme durant la segona meitat dels anys vuitanta. Aquesta situació va 

tenir com a conseqüència directa un increment dels preus borsaris (Fig. 3) i immobiliaris (Fig. 

2). Una elevada cotització del ien va propulsar una internacionalització de les empreses 

japoneses, que “van quintuplicar les seves inversions directes a l’estranger entre els anys 1985 

i 1989”2. A finals dels vuitanta les empreses japoneses van adquirir grans empreses americanes 

de gran renom, atretes principalment pels seus actius. Exemples els trobem en la compra del 

“Rockefeller  Center o el camp de golf de Pebble Beach” 3 (Fig. 7). 

 

1.1.1. Des regularització bancària 

Tal com indica Bustelo, aquesta des regularització bancària va consistir en una liberalització de: 

l’emissió de bons a l’estranger, els tipus d’interès i els mercats interns dels actius financers. “El 

1985 es liberalitzen els tipus d’interès, el 1984 s’aixeca la prohibició dels préstecs en iens a la 

zona Euro (els quals no estaven subjectes a controls de tipus d’interès), gradualment 

s’eliminen les restriccions a l’accés al mercat de bons corporatius, alhora que al 1987 es crea el 

mercat de descompte de paper comercial.”4 Aquestes mesures van tenir vàries conseqüències: 

en primer lloc, el sector bancari va veure com s’incrementava la competències, i per contra, les 

empreses van trobar noves fonts de finançament a través dels mercats de capital nacional i 

internacional, que podien substituir la banca tradicional.  

Moltes entitats bancàries van perdre clients i la pressió sobre els beneficis, va encaminar les 

inversions dels bancs cap a sectors de major risc, i en contrapartida, més rendibles. Sectors 

com: l’immobiliari, el crèdit al consum o les accions; van rebre injeccions importants de capital. 

Les dades (Fig. 4b) ens mostren com entre 1985 i 1990 és va incrementar la inversió de la 

banca al sector de consum privat en un 66% i al sector immobiliari en un 60%. 

 

1.1.2. Política Monetària Expansiva 

Una altra de les explicacions que ens poden ajudar a entendre aquesta economia bombolla, és 

la política monetària implementada pel el Banc del Japó. En un context on la moneda japonesa, 

el ien, es trobava molt apreciada respecte el dòlar, com a conseqüència dels “Acords de Plaza 

                                                           
1
 BUSTELO, Pablo. <<El Japó>>. En Economia contemporània de l’Àsia Oriental. Universitat Oberta de Catalunya. 

Centre d’estudis d’Àsia Oriental. 2004. Apunts UOC P03/17012/02355. Barcelona. Pp 21 
2
 Ibidem  Pp 20 

3
 The Economist. The Japanese are coming (again).  Oct 2nd 2008 

4
 Kashyap, Anil  i Hoshi, Takeo. “The Japanese Banking crisi: where did it come from and how will it end?”, NBER 

working paper series. Gener 2000 (www.nber.org/papers/w7250) 
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de 1985”5, empitjorant així el sector exportador japonès; així com, per una baixa inflació, 

inferior al 1% entre 1986 i 1988 (Fig. 5); el Govern japonès va decidir introduir polítiques 

d’expansió monetària reduint el tipus de descompte del 4,5% al 2,5% (Fig. 6) i incrementant 

així el volum de massa monetària en circulació.   

 

1.1.3.  Situació de la banca japonesa  

Durant aquest període d’eufòria de la segona meitat dels anys vuitanta, l’índex de la borsa 

japonesa (NIKKEI) és va triplicar, arribant a la xifra dels  2884,80 punts a data 18 de desembre 

de 1989 (Fig. 3). El preu del sòl també va anar incrementant d’una manera molt important 

entre 1896 i 1990 (Fig. 4).  El sector bancari davant: l’autofinançament de les empreses, la 

retallada en l’emissió de bons per part del Govern així com “la competència incipient de preus , 

que pressionava els marges dels bancs; va derivar les seves carteres de préstecs cap a sectors 

amb major risc”6. És a dir, s’incrementa la seva inversió en sectors com el crèdit al consum 

individual o el sector immobiliari. En atenció al major risc que comportaven aquestes 

inversions, va basar la seva decisió d’entrada en la garantia subjacent ,és a dir, en l’actiu real 

que ho garantia (terrenys, immobles, etc) i no pas en un anàlisi de capacitat de retorn. Aquesta 

política de risc va anar en detriment del sector manufacturer com podem observar en la Fig 9. 

 

Tal com ens mostren els gràfics anteriors, quan els preus comencen a pujar , el Banc del Japó 

decideix incrementar també el tipus de descompte del 2,5% que es registrava al febrer de 1987 

al 6% de l’agost de 1990. La bombolla econòmica explota amb la caiguda de la borsa de 1990 i 

la segueix la caiguda del preu del sòl de 1991. Com a conseqüència del desplom dels preus dels 

actius, la posició financera de les empreses empitjora influenciant directament la capacitat de 

retorn del seu endeutament bancari.  El sistema bancari se’n veu directament afectat, a través 

de l’ increment de la morositat i la pèrdua de valor de les seves garanties reals. L’economia 

japonesa comença una etapa de recessió econòmica amb la caiguda del PIB (Fig. 1). 

 

1.2.  Conseqüències de l’esclat de la bombolla  

Tal com ens exposa l’article de la revista The Economist “To lose one decade may be 

misfortune”, el món no es va enfonsar després del 29 de desembre de 1989, últim dia de 

negociació al parquet japonès, quan el mercat borsari va arribar al seu màxim. L’any següent, 

“els compradors japonesos continuaven pagant preus rècord per peces d’art impressionistes a 

la casa de subhastes Christie’s” 7. Per tal de contenir els increments de preus i valors, el 

Ministeri de Finances (MOF), introdueix a l’abril de 1990, limitacions en la inversió bancària en 

el sector immobiliari. Aquesta limitació va contribuir directament a “l’estabilització del 

creixement dels actius dels bancs japonesos amb un descens de 508 bilions de iens al 1989 a 

491 bilions de iens al 1990”8. 

                                                           
5
 Acords de Plaza de 1985. Es reuneix el Grup dels Cinc (G5) a l’hotel Plaza de Nova York, el setembre de 1985, amb 

l’objectiu de reduir el dèficit comercial dels Estats Units es deixa caure el dòlar. Entre l’agost de 1985 i el novembre 
de 1986 , la cotització del dòlar va passar de 260 iens per dòlar a 130 iens per dòlar. BUSTELO, Pablo. <<El Japó>>. 
En Economia contemporània de l’Àsia Oriental. Op Cit. Pàg 20 
6
 Kanaya, Akihiro i Woo, David. “The Japanese Banking Crisi of the 1990s: Sources and Lessons”. IMF Working Paper 

00/7. Gener 2000. Pp 6 
7
 The Economist. “To lose one decade may be misfortune”.  Dec 30th 2009  

8
 Kanaya, Akihiro i Woo, David. Op cit. Pp 8 
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No és fins a 1991, quan la bombolla immobiliària esclata, és a dir, el preu del sòl cau enduent-

se també la confiança en l’economia japonesa. L’estat d’ànim dels inversors japonesos es va 

tornar adversa al risc, tal com podem observar en la Fig 8, amb la decisió de retirada de gran 

part les seves inversions a borsa entre 1991 i 2007, substituint-les per la renda fixa. 

 

1.2.1. Els problemes de la morositat 

El descens en el creixement econòmic juntament amb la caiguda dels valors borsari i els preus 

del sòl, va malmetre directament la salut dels bancs. Tal com indica Kanaya i Woo (2000), 

aquesta debilitació en la salut bancària és pot copsar a través de: el deteriorament de la 

qualitat dels préstecs concedits al sector immobiliari, el deteriorament de la cobertura dels 

préstecs amb garantia real, i l’empitjorament del capital bancari, com a conseqüència de la 

disminució de valor de les participacions de capital dels bancs. Aquesta “mala salut bancària” 

va recaure directament en el creixement econòmic, provocant una desacceleració de 

l’economia, reduint substancialment la capacitat de retorn dels préstecs sol·licitats per part 

dels deutors. Per aquest motiu, un dels efectes més perniciosos de l’esclat de la bombolla, es 

va transmetre a través dels bancs els quals es van veure carregats de préstecs incobrables. 

 

1.2.2. Posicionament de la banca japonesa davant la morositat 

Tal com hem indicat en l’anterior punt, el sistema bancari japonès es trobava davant d’un 

important problema: la morositat9. Segons Schaede (1996), aquest procés d’acumulació de 

préstecs incobrables es podia agrupar en tres patrons causals diferents: (1) conseqüència 

d’una gestió inadequada de la inversió a través de la concessió imprudent del risc; (2) 

conseqüència de la relació comercial, a través de pràctiques  tobashi10, és a dir, el traspàs risc 

cap a entitats filials no bancàries; i , (3) provocada pel frau,  amb l’ús d’informació privilegiada, 

connexions amb la màfia (yakuza) i el suborn .  

 

Una de les respostes que van donar els bancs japonesos al problema de la morositat és, el que 

molts economistes anomenen: “forbearance”, és a dir, la paciència. A partir de 1990, els bancs 

japonesos van iniciar la reestructuració dels préstecs de dubtós cobrament a través d’una 

reducció dels tipus d’interès així com un increment del seu termini. Fins hi tot, es va convertir 

en una pràctica habitual, la capitalització dels interessos impagats i l’obertura de noves línies 

de crèdit pels deutors  per tal de reemborsar els préstecs vençuts. Tal com indica  Kanaya i 

Woo (2000), aquesta pràctica fou possible gràcies a que la classificació dels préstecs i 

l’obligació d’aprovisionament pels préstecs reestructurats era dèbil. Els bancs van ser capaços 

de classificar els préstecs en mora com a préstecs rendibles immediatament després de la seva 

reestructuració.11 

                                                           
9
 Per morositat entenem un actiu (p. ex. un préstec) que es troba impagat a més de 90 dies. 

10
 lit: "alguna cosa que està volant"; és un truc de comptabilitat. Els préstecs dubtosos es transfereixen a una altra 

societat, sovint una societat de palla, amb l’únic objectiu de fer desaparèixer temporalment dels llibres de 
comptabilitat aquests préstecs.  SCHAEDE, Ulrike. The 1995 Financial Crisi in Japan. 1996.  Pp 29. 
<http://brie.berkeley.edu/publications/WP%2085.pdf> (22 de març de 2010)  
11

 Per exemple als Estats Units, els bancs poden re classificar els préstecs en mora com a préstecs normals, només 
després que el deutor hagi realitzat 3 pagaments consecutius sense incidències. Kanaya, Akihiro i Woo, David. Op 
cit. Pp 14 
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L’elevada dependència de les empreses en els bancs va fer que la crisi de 1990 n’afectes 

directament la seva activitat. Un dels primers termes que cal tenir en consideració és, per tant, 

el rol dels bancs al Japó. Abans de 1980 les empreses japoneses es finançaven exclusivament a 

través dels bancs. A partir dels 90, amb l’esclat de la crisi, els bancs pateixen problemes 

importants alhora de renovar operacions així com d’incrementar la inversió creditícia. L’article 

de Kang i Stulz (2000) mostra com: “les empreses amb major dependència del finançament 

bancari, pateixen pèrdues més importants que la resta, entre 1990 i 1993 quan la borsa 

japonesa presenta un descens del 57%”12.  

 

 

2. RESPOSTES A LA CRISI FINANCERA 

Una de les primeres respostes del Govern a la crisi financera és a través de l’increment de tipus 

d’interès, efecte que ja hem explicat en l’apartat 1.1.3 . En reduir la liquiditat del sistema, la 

conseqüència directa no és altra que la d’ agreujar-ne la crisi.  

A mesura que la crisi empitjorava, l’estratègia del Govern es mantenia en la passivitat, és a dir, 

“exercint una baixa o nul·la pressió sobre els bancs, en no obligar-los a informar sobre les 

pèrdues o la divulgació dels préstecs morosos, alhora que es protegien els estalviadors 

mitjançant l’enfortiment de la garantia dels dipòsits, proveint de liquiditat d’emergència i 

prestant ajuda  per les fusions d’institucions en procés de fallida”13. 

 

2.1.  La posició del Govern davant la crisi financera 

El Juliol de 1998, el nou primer ministre japonès Keizo Obuchi, anunciava directament quina 

era la posició que mantenia el Govern davant la crisi financera i ,en concret, davant els bancs. 

La consigna va ser clara, el Govern no deixaria caure cap dels 19 bancs considerats més 

importants. El Govern fins hi tot va fer circular el rumor que el “fracàs d’un sòl d’aquests bancs 

produiria un trastorn financer de magnitud mundial”14. A nivell il·lustratiu, Ozawa (1999), 

descriu la relació entre els bancs i el Ministeri d’Hisenda com:  
“[...] there was no possibility of bank failure, as far as major keiretsu banks were concerned; they were 

strategically too significant to fail.”
15

  

Des d’aquest punt de vista, la reticència de les autoritats a intervenir ràpidament i amb decisió 

en el sector bancari pot ser comprensible – el Ministeri d’Hisenda no vol intervenir massa 

directament en la protecció dels bancs, per contra, confia que seran els propis bancs els que 

gestionin el problema dels préstecs dolents, que en el seu moment ells mateixos van donar. 

Aquest posicionament del Govern és criticat en el text de Amyx (2004), on hi exposa 

directament el seu desacord amb el retard per part de l’administració japonesa alhora 

d’intervenir en els problemes de morositat de les entitats. “Segons indiquen estudis del FMI la 

                                                           
12

 KANG, Jun-Koo and STULZ, René M. “Do Banking Shocks Affect Borrowing Firm Performance? An Analysis of the 
Japanese Experience”. The Journal of Business, Vol. 73, No. 1 (Jan., 2000), Pp. 1-23  
13

 NANTO, Dick K. The Global Financial Crisi: Lessons from Japan’s Lost Decade of the 1990s. 2009  
< http://fpc.state.gov/documents/organization/125542.pdf>  (22 de març de 2010) Pp 5. 
14

 ANDERSON, Christopher W., and TERRY L. Campell.  “Restructuring the Japanese banking system: Has Japan 
gone far enough?”, International Review of Financial Analysis, Vol. 9, no. 2, (2000), Pp. 197-218 
15

 OZAWA, Terutomo (1999), ‘The Rise and Fall of Bank-Loan Capitalism: Institutionally Driven Growth and Crisi in 
Japan’, Journal of Economic Issues, Vol. 33, No. 2, June 1999, pp. 355. 
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mitjana de temps en reestructurar un sistema bancari va entre els 10 mesos i els 4 anys; per 

contra el Japó en va trigar 8 amb la ineficàcia de les reformes dutes a terme” 16. 
 

2.1.1. Anuncis públics del Govern  

Malgrat les crítiques al posicionament del Govern, en els últims 20 anys, s’han anat duent a 

terme polítiques contra la crisi amb l’objectiu de mantenir operatiu el sector bancari, per tal 

que els guanys procedents de les operacions bancàries juntament amb els guanys per 

participacions en capital fossin suficients per atendre les amortitzacions dels préstecs 

incobrables. 

 

Aquestes polítiques s’inicien a partir de 1992, quan les autoritats comencen a fer front a la 

situació a través dels anomenats “estímuls fiscals”17.  Com indica P. Bustelo, “entre 1992 i l’any 

2000, els programes d’estímul fiscal van pujar a 120 bilions de iens”18. Amb cada paquet fiscal 

incrementava la despesa pública entre un 0,3% i un 1,5% del PIB.  

 

Una altra de les polítiques que anuncia el Govern el mateix any 1992 va ser la creació del 

Cooperative Credit Purchasing Company (CCPC). Aquesta entitat tenia per objectiu ajudar les 

entitats financeres a desfer-se dels préstecs morosos. L’any següent a la seva creació, el 1993, 

els bancs havien venut un total de 1,3 bilions de iens en préstecs morosos al CCPC. Aquesta 

quantitat representava un 54% dels préstecs concedits en un any. 

 

Finalment al novembre de 1996 , el primer ministre Ryutaro Hashimoto feia l’anunci més 

important, amb la reforma tant de les institucions com els mercats financeres japonesos. El pla 

anunciat fou anomenat “Tokyo Big Bang” per les seves similituds amb el pla engegat pels 

britànics encapçalats per la Primera Ministra Margaret Thatcher als 80’s amb la des 

regularització de la City de Londres (Anderson i Terry, 2000) . 

 

2.1.2. Les polítiques que s’articulen contra la crisi – Tokyo Big Bang 

No va ser fins a l’abril de 1998 quan es du a terme aquest paquet de mesures destinades a 

liberalitzar la banca, anomenat Tokyo Big Bang
19.  Aquestes mesures, anunciades al 1996 per 

part del Govern de coalició de Hashimoto, tenien com a rere fons reconduir la ineficient gestió 

del sistema financer japonès sobre: els estalvis dels japonesos ( aprox. 1,2 mil milions de iens)  

o la rendibilitat sobre els recursos propis obtinguts per les empreses que cotitzaven a la Borsa 

de Tòquio (un 4% contra el 20% obtingut en el parquet nord-americà)20. Les reformes van 

                                                           
16

 AMYX, Jennifer. Japan’s Financial Crisi: Institutional Rigidity and Reluctant Change. 2004 
< http://press.princeton.edu/chapters/i7874.html> (22 de març de 2010) 
17

 Per estímul fiscal s’entén un conjunt de prestacions econòmiques (p.ex.  a través de la disminució de la taxa 

impositiva, amb exempcions d’alguns impostos, donant subsidis, augmentant temporalment les taxes de 

depreciació dels actius, etç) concedides per part del Govern amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament 

econòmic d’un sector o d’una regió, davant una situació de desavantatge o de desigualtat. 
18

 BUSTELO, Pablo. Op cit . Pp 27 
19

 NAKAMURA, Richard. The Big Cleanse:The Japanese Response To Thefinancial Crisi Of 1990's Seen From Anordic 
Perspective. 2002.  < http://swopec.hhs.se/eijswp/papers/eijswp0149.pdf> (24 de març de 2010) 
20

 The Economist. “Listen closely for the bang. Banking woes and currency crises have forced Asian countries to 

rethink financial regulation”. Apr 2nd 1998. 
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consistir en una des regularització, és a dir, en una reforma àmplia de la estructura financera 

amb la introducció d’un nou marc institucional. Desapareixia la segmentació bancària, de la 

qual parlarem més endavant, i com a conseqüència, tots els tipus de serveis financers 

quedaven oberts a totes les empreses que en tinguessin la concessió, alhora que es permetia 

una completa llibertat de moviment de capitals. Com ens informa l’article de BBC News a 

l’abril de 1998, “aquestes reformes estaven encaminades a realçar el valor del mercat borsari 

japonès, confirmant Tokyo com un dels tres principals centres financers mundials”21. Com ha 

dada significant, s’observa que no va ser fins al juliol de 1998 quan el MOF va permetre, per 

primera vegada, la negociació d’opcions sobre les 33 empreses més grans, entre les quals s’hi 

trobaven les japoneses Sony Corp o Toyota Motor Corp. Un altre de les mesures del MOF era la 

de reduir les restriccions sobre els comptes bancaris a l’estranger, i liberalitzar les normes que 

limitaven el comerç de divises. Com ja apuntava l’article, això podria tenir conseqüències pel 

sector bancari japonès, ja que incrementaria la competència entre: els bancs a llarg termini, els 

bancs comercials , les asseguradores i les societats de valors ; doncs, la prohibició d’enviar-se 

els negocis havia quedat retirada. 

 

2.2.  Liberalització de la banca i reestructuració del sistema financer 

 

2.2.1. Objectius del Tokyo Big Bang 

L’objectiu de la liberalització proposava: evitar la fugida de capital dels mercats financers 

japonesos; millorar la competitivitat internacional dels intermediaris financers del Japó; 

millorar la condició del ien com a moneda internacional; facilitar el flux de fons cap a indústries 

en creixement, augmentar la eficiència del mercat, és a dir, adoptar un principi de lliure mercat; 

augmentar la transparència i fiabilitat dels mercats; maximitzar els beneficis dels “usuaris”, en 

forma de llibertat d’elecció de productes financers i millores en el retorn de les inversions.  

 

Per poder arribar als objectius anteriors el Govern japonès va treballar amb les següents 

polítiques com ens resumeix l’article procedent del The Economist22 de juny de 1997: (1) la 

derogació de la llei de Relacions i Comerç Exterior, permetent la tinença de comptes bancaris a 

l’estranger així com comerciar amb moneda estrangera, facilitant així la compra d’actius 

estrangers. (2) Liberalitzant totalment , a partir de 1999, les comissions corresponents a les 

operacions borsàries. (3) Aixecant la prohibició de comercialització de swaps i derivats. (4) amb 

l’aprovació a partir de l’abril de 1999 de la venda de fons d’inversió per part dels bancs, 

producte que fins la data només podien comercialitzar les societats de valors. (5) Finalment la 

creació de nous bancs o societats de valors ja no havia de ser aprovada pel Ministeri d’Hisenda,  

sinó que només era necessària per fer-ne el registre. 

 

 

 

 

                                                           
21

  BBC News. “Japan’s Big Bang begins”. Wed 1st April 1998 < http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/72313.stm> (21 

de maig de 2010) 
22

 The Economist. “More tan a pop”. Jun 19th 1997. 
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2.3.  Introducció de supervisors financers 

 

2.3.1. Creació del FSA i del FRC 

Una altra de les mesures adoptades pel Govern japonès fou la reestructuració de la supervisió 

en el sector financer. El juny de 1998 es crea Financial Supervisory Agency (FSA), un òrgan 

Governamental responsable de la inspecció i supervisió de les institucions financeres privades. 

“Al desembre del mateix any es crea la Financial Reconstruction Comission (FRC), moment en 

el qual la FSA esdevé un òrgan que depèn d’aquest últim”. 23   La FSA actuava amb 

independència del Ministeri d’Hisenda. Entre les mesures que va prendre , hi destaca la 

d’obligar als bancs a revelar completament els seus préstecs incobrables. “Alhora que també 

va mostrar una insòlita rapidesa en la gestió de la seva administració, com en el cas de la fusió 

entre les entitats Mitsui Trust i la Chuo Trust el 19 de gener de 1999” 24. 

 

2.3.2. Creació del CCPC i el RCC 

Davant el problema de la morositat (Fig 21), en el 1992 es va crear la Cooperative Credit 

Purchasing Company (CCPC), organització semi pública que tenia per objectiu la compra de 

préstecs morosos als bancs. Aquest organisme semipúblic va actuar entre 1993 i 2001, 

“comprant un total de 581.000 milions de iens, suposà un 38% del seu valor comptable i va 

recuperar crèdits incobrables per 465.000 milions de iens, la diferencia entre al compra 

realitzada als bancs i la recuperació de crèdits efectuada, 116.000 milions de iens va ser 

reemborsada de nou a les entitats bancàries, pel que la creació del CCPC no es pot considerar 

un mecanisme d’eliminació del risc creditici en els balanços dels bancs.”25  

 

Davant l’objectiu d’eliminar els préstecs morosos dels balanços dels bancs, a l’abril de 1999 es 

va crear la Resolution and Collection Corporation (RCC), a través de la fusió del Housing Loan 

Administration Corporation i el Resolutions i Collection Bank, amb un 100% propietat del DICJ 

(Deposit Insurance Corporation of Japan)26.  En aquest cas, l’objectiu del RCC era gestionar els 

actius transferits o comprats a les jusen o a les institucions que havien fet fallida, així com 

adequar la situació financera de les societats amb manca de capital, a través de la compra 

d’actius per millorar-ne la solvència o fent altres tasques financeres pròpies dels bancs i 

previstes en la Llei d’Assegurança de Dipòsits. 

 

2.4.  Aplicació dels acords de Basilea 

Continuant amb l’estudi de les accions efectuades pel Govern, ens trobem davant l’aplicació 

d’una normativa de procedència internacional i coneguda amb el nom de l’Acord de Capital de 

Basilea. Aquests acords es varen prendre al 1988 pel G-1027, a fi i efecte, d’adoptar unes 

normes mínimes sobre el risc de crèdit amb un nivell de capital mínim del 8% que s’havien 

                                                           
23

 FSA. “The Role of the FSA”. < http://www.fsa.go.jp/en/about/pamphlet.pdf  > (31 de març de 2010) 
24

 The Economist. “Loud and clear”. Jan 21st 1999. 
25

 HORIUCHI, Akiyoshi . “Una crisi bancaria en un sistema financiero centrado en los bancos. La experiencia 

japonesa de los años noventa”. Información comercial Española, revista de economía, 807, mayo- junio 2003 Pp107 
26

 DIJC Group.  <http://www.dic.go.jp/english/e_group/e_group.html  > (16 de maig de 2010) 
27

 G-10 es trobava integrat per Bèlgica, Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Holanda, Suècia, Anglaterra i Estats 
Units.  
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d’assolir a finals de 1992.28 Aquests requisits de capital basats en el risc van tenir un major 

impacte en els comportaments dels anomenats “city banks” o bancs comercial; mentre el 

comportament creditici dels “trust banks” va quedar afectat pels préstecs en mora (Sasaki, 

2002). En la (Fig. 11a) podem observar la comparativa que identifica un comportament més 

agressiu dels city banks en comparació amb els trust banks, en atenció a l’increment de deute 

subordinat per tal d’atendre els estàndards fixats pels Acords de Basilea. L’article de Horiuchi i 

Shimizu (1998), posa l’accent en aquest fet, que els principals bancs japonesos han mitigat la 

manca de capital amb l’emissió d’una gran quantitat de deute subordinat. Aquest és un factor 

clau per explicar l’absència de “crisi de capital” al Japó. Teòricament seria molt costós pels 

bancs que pateixen els problemes dels préstecs dubtosos, augmentar  ràpidament el seu 

capital social a causa del problema d’agència29. En el cas dels grans bancs japonesos, han estat 

capaços d’evitar aquesta dificultat gràcies a les seves relacions tradicionals amb les 

companyies d’assegurances i empreses no financeres. En altres paraules, “els principals 

accionistes dels bancs han absorbit tot el deute subordinat emès pels bancs” 30. Així, d'acord 

amb la hipòtesi de risc moral i amb el suport de la prova empírica de Horiuchi i Shimizu (1998) 

realitzada a 21 bancs (Fig. 11 b); ens acabava mostrant com un increment  de risc a través de 

l’emissió de deute , de forma totalment especulativa, pot resultar una pràctica quasi 

irresistible per les entitats.  

 

3. LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA BANCA JAPONESA  

Els canvis produïts en la banca japonesa després de la crisi de 1990, s’expliquen a través dels 

atributs d’aquest sistema bancari. Les característiques de la banca japonesa són doncs un 

important tema a tractar,  la definició i explicació de les mateixes és una tasca que ens portarà 

a justificar o no la hipòtesis sobre  les característiques de la banca japonesa com el punt 

diferencial amb les altres crisi financeres.  

 

L’article de Ueno, Mizuno i Takayasu (2007), ens ajuda a situar-nos, ja que realitza un anàlisi de 

la xarxa d’entitats bancàries japoneses des de l’any 1868 fins al 2006. Durant aquest període hi 

ha xifrades més de 6000 entitats financeres, aquesta dada ens dóna una petita intuïció sobre el 

volum de canvis que s’han anat produint en el sector bancari japonès ( Fig 12). 

 

Per contextualitzar, ens ubicarem just després de la Segona Guerra Mundial, moment en el 

qual un dels principals objectius del  Govern va ser protegir el sector financer, sota la premissa 

de “no deixar caure cap altra entitat bancària”, es posa en marxa la política del “convoy fleet 

                                                           
28

 Bank for International Settlements. International convergence of capital measurement and capital standards July 
1988. < http://www.bis.org/publ/bcbs04a.htm> (4 d’abril de 2010). 
29

 Aquest és un terme econòmic que defineix el conflicte que sorgeix entre la gent (the agents) quan  són 
encarregats de vetllar pels interessos dels altres (the principals) i fan ús del poder o de l’autoritat (rebuda per part 
dels altres) pel seu propi benefici.< http://www.businessdictionary.com/definition/agency-problem.html>   (05 
d’abril de 2010) 
30

 HORIUCHI Akiyoshi i SHIMIZU Katsutoshi. “The deterioration of bank balance sheet in Japan: Risk-taking and 
recapitalitzation”. Pacific-Basin Finance Journal 6. (1998) Pp 1–26 
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aproach”.31 Amb aquest postulat comencem ha aprofundir sobre les característiques del 

sistema bancari japonès. 

3.1.  Sistema financer centrat en els bancs 

Molts autors ens caracteritzen el sistema financer japonès com un sistema centrat en els bancs. 

Podem definir què vol dir un sistema financer centrat en els bancs en contraposició amb un 

sistema capitalista, és a dir, basat en els mercats de capital. Un dels primers aspectes de la 

comparació és el tractament de la informació sobre la gestió de les empreses, aquest 

tractament de la informació difereix molt entre ambdós sistemes (A. Horiuchi i M. Hanazaki, 

2003 ). Un altre aspecte és la influència del Govern en la gestió empresarial dels bancs, 

aquesta es fa més evident en un sistema que es centra en els bancs que no pas en un sistema 

que es basa en el bon funcionament del mercat de capitals.  

 

La dependència econòmica en la banca és molt important al Japó. Per tenir-ne una referència, 

“a finals de 1980, els bancs aportaven el 66% de fons externs sol·licitats per les empreses 

japoneses, en comparació, aquesta xifra als Estats Units era del 39%”32 . Respecte la situació 

actual, segons les últimes dades observades corresponents a 2009, la quota de mercat dels 

bancs es continua situada en un 64,2% (Fig. 14).  Aquestes dades ens mostren una economia 

japonesa on no hi ha un substitut clar als bancs. Davant d’aquesta important característica de 

l’economia japonesa, podem afirmar que qualsevol mesura que afecti la banca tindrà un 

efecte molt important sobre tota l’economia. 

 

Cal preguntar-nos doncs, quins efectes pot tenir aquesta elevada dependència en els bancs, i 

per això, cal endinsar-se una mica més en les diferencies entre ambdós sistemes. Un altre tret 

diferencial entre mercats de capital i entitats bancàries, és el fet que: “els mercats de capital, a 

diferència dels bancs, són capaços de re calcular els preus dels actius de forma immediata, 

corregint-ne així les desviacions i , per tant, sense possibilitat de diferir-ne el problema al llarg 

del temps com han fet les entitats bancàries. Aquest fet, ha provocat que els bancs malalts del 

Japó hagin estat incapaços de fer nous préstecs, cosa que n’ha demorat la recuperació”33.  

 

3.1.1. Segmentació bancària 

Fins el 1993, l’estructura financera japonesa es trobava segmentada en diferents categories.  

Com exposa l’expert R. Nakamura aquesta segmentació obeïa a: “un intent de millorar la 

capacitat econòmica del país, recolzant així la política expansionista de les èpoques de Meiji, 

Taisho i principis del Showa. El sector financer es troba seccionat de forma estricta , per tal que 

cada subsector s’especialitzés” 34 . Per tal d’aconseguir aquesta millora, hi havia una 

segmentació bancària entre:  (1) entre banca comercial i banca d’inversió; (2) per funcions, és 

a dir, per mida, localització o client; (3) per durada de les inversions, per exemple, entitats com 
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els city banks tenien el permís legal de concedir préstecs a 3 mesos, mentre hi havia bancs 

especialitzats en préstecs a llarg termini els quals formaven una categoria per si sols (U. 

Schaede, 1996). En aquestes categories, cada banc es trobava regulat per una legislació 

diferent, l’únic nexe que mantenien era el sistema comboi, del qual en parlarem i 

aprofundirem més endavant. Qualsevol regulació que es dugués a terme pel Govern obeïa a la 

premissa de no perjudicar a les entitats més febles.   

 

A partir de la Llei de Reforma del sistema financer de 1993, s’eliminen les barreres legals als 

canvis, és a dir, a partir de llavors introduir-se en noves àrees de negoci quedava permès. Això 

farà que entitats com els city banks, que es troben sota normes reestrictives, com les 

imposades pel Govern el 1992 i relatives a l’endeutament amb risc immobiliari,  siguin capaços 

evitar-les constituint filials no bancàries, com les empreses jusen. Aquesta nova tipologia 

d’empreses es comencen ha establir a meitats dels anys setanta a través de: els bancs, 

companyies de valors i empreses d’assegurances;  amb objectiu de participar directament en 

el mercat dels préstecs hipotecaris.  

3.2.  La Banca de relació  

En primer lloc, caracteritzarem que s’entén per Banca de Relació. Aquesta es pot definir com 

la prestació de serveis financers, per un intermediari financer i sobre la base d’una inversió a 

llarg termini, obtenint així informació específica de l'empresa a través de múltiples 

interaccions corresponents als serveis financers prestats. En aquesta relació, els bancs obtenen 

una sèrie d’avantatges tal com els anomena Sang-Woon Nam (2004): a través de les 

economies d'escala, amb una disminució del cost de la recollida d'informació gràcies a un 

aprenentatge a través de transaccions repetides. Un altra característica important són les 

economies d'abast, en aquest cas, els bancs poden utilitzar la informació obtinguda en un 

tipus de servei per a altres serveis. En relació als contractes financers, aquests són típicament 

incomplets: els bancs i els clients poden crear un compromís i reputació a través de 

transaccions repetides entre els serveis, que sovint permet la re negociació de baix cost dels 

nous contractes. “Aquesta característica sobre l’obtenció d’informació fa que sigui natural pels 

bancs formar part d’un sistema bancari basat en la relació”35. 

 

3.2.1. Keiretsu 

Una altra característica del sistema bancari, així com de l’economia japonesa, és la presència 

de conglomerats financers anomenats Keiretsu, fins hi tot “es parla de qüestions de tradició 

japonesa quan es descriuen empreses que formen part d’un conglomerat financer”36.  Els 

keiretsu són grans conglomerats d’empreses que comparteixen: recursos, informació i  

personal. La composició la formen: un banc, un trading (que s’especialitza en la importació i 

l’exportació de productes) i empreses industrials de diferents sectors les quals alhora també 

disposen d’una xarxa fixa d’empreses subministradores a les quals es subcontracta part del 

treball.37   
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3.2.1.1. Identificació dels 6 grans keiretsu 

El creixement econòmic del país ha estat impulsat pels conglomerats financers. En concret els 

sis grans keiretsu històrics són: Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi, Fuyo, Dai-Ichi Kangyo i Sanwa.38  

La recessió japonesa de la dècada dels noranta va tenir efectes profunds sobre els keiretsu. 

Molts dels grans bancs es van veure directament afectats per les carteres de préstecs 

incobrables, aquest fet els va forçar a iniciar fusions per tal de mantenir-se en el mercat.  L’inici 

de les fusions ha difuminat les barreres entre ells. Un exemple el podem trobar entre els 

keiretsu Sumitomo i Mitsui. El 14 d’octubre de 1999 s’anuncia la fusió del Sumitomo Bank i el 

Sakura Bank, “el Ministre de Finances japonès Kiichi Miyazawa va promocionar aquesta fusió 

sota el lema de la millora en la salut de l’economia japonesa”39. Tanmateix com indiquen 

Anderson i Campbell (2000) molts analistes van considerar aquest moviment com una 

continuació del sistema comboi on el banc amb major solidesa, en aquest cas el Sumitomo, 

s’oferia al rescat del banc amb una posició més dèbil, el Sakura. A principis de 1999 el Sakura 

Bank  va rebre 800 mil milions de iens per fer front als préstecs morosos.  

Una tasca que hem considerat important ha estat explicar la relació, així com la influència 

d’aquests, amb la banca. En l’article de Morck i Nakamura (1999) vam trobar evidències que 

els bancs diferenciaven les empreses que no formaven part del seu keiretsu de les que sí. En el 

primer cas, els bancs actuaven principalment amb interessos a curt termini com creditors, 

mentre que en el segon cas, els bancs actuaven amb un interès a més llarg termini on hi havia 

més parts involucrades. En aquest cas, els propis bancs actuaven tant com a  prestamistes, 

com accionistes. Durant el període previ al Big Bang, els bancs ordinaris se’ls va prohibir 

comerciar amb accions i altres formes de valors a excepció de les inversions de cartera per 

compte propi del banc. La hipòtesi que defensen Morck i Nakamura (1999) és que els bancs 

poden acabar donant suport a les empreses del grup keiretsu amb majors dificultats en 

comptes de deixar-los entrar en fallida, fet que porta a la supervivència de les empreses 

ineficients. Per tant, es posa de manifest un problema d’incentius, així com una pèrdua per la 

societat general, com a conseqüència d’aquesta estructura.  “Els bancs han estat “mantenint” 

les empreses del seu keiretsu”40. 

 

3.2.2. Banc Principal 

En segon lloc explorarem el concepte de Banc Principal, que neix després de la Segona Guerra 

Mundial 41,   així com les seves relacions amb: els seus principals clients, la resta de creditors i 

el Govern. Després de la Segona Guerra Mundial ens trobem davant d’una societat japonesa 

devastada amb un sector industrial en ruïnes. Tanmateix, és important assenyalar que durant 

la guerra el Govern va establir llaços importants entre industria i banca, tot designant el crèdit 

                                                           
38

 AQUINO RODRIGUEZ, Carlos. “El sistema Financiero Japonés y su reestructuración” 
<http://economia.unmsm.edu.pe/Servicios/Publicaciones/Revistas/Articulos/REV006/REV06-ART04.pdf> (29 de 
març de 2010) 
39

 ANDERSON, Christopher W., and TERRY L. Campell.  Op. cit. Pp. 205 
40

 MORCK, Randall i NAKAMURA, Masao. “Banks and Corporate Control in Japan” .The Journal of Finance, Vol. 54, 
No. 1 (Feb., 1999), Pp. 319-339  
41

 RAGHURAM G. Rajan. The Japanese Main Bank System : Its Relevance for Developing and Transforming 
Economies. Edited by Aoki (Masahiko) and Patrick (Hugh). (Oxford: Oxford University Press, 1995. Pp. xxxii-651. 



 Els canvis en la banca japonesa després de la crisi financera de 1990  

19 

 

cap als sectors claus , aquest aspecte tal com indica R. J. Rajan42, va deixar precedents 

importants. El sistema de Banc Principal té  doncs com objectiu restablir l'equilibri i 

proporcionar als inversors un cert control sobre els administradors de les empreses. Tanmateix, 

un catalitzador important el trobem en el Govern de postguerra, que va afavorir activament el 

finançament bancari sobre el finançament de mercat.   

La principal característica d’un Banc Principal és la de ser el major prestador d’una empresa, 

però “el que realment distingeix els Bancs Principals de les altres institucions financeres és la 

seva funció de supervisor de les activitats de l’empresa i així com d’intervenció quan aquesta 

presenta problemes”43. 

La relació que s’observa entre un Banc Principal i els seus clients és molt estreta ja que aquest 

és el principal proveïdor financer de l’empresa, i alhora, també pot fer tasques d’administració 

o de garant de l’emissió de bons, establint-se una relació d’accionariat creuat. “La relació de 

l’empresa amb aquest Banc Principal és una part essencial d’una aliança més amplia amb els 

anomenats keiretsu”44. Arribats a aquest punt, cal destacar els perills de la banca de relació: 

“baix rendiment de les inversions com a conseqüència de l’elevat coneixement entre les parts i 

les grans oportunitats de re negociació dels préstecs. Les empreses que es veuen emparades 

amb un banc principal poden tenir menors incentius a augmentar la seva productivitat”.45  

 

3.2.2.1. Distorsió en el sistema d’assignació de recursos  

Una altra de les hipòtesis que considerem interessants contrastar és si la banca de relació i la 

seva assignació de recursos ha fet ineficient el sistema bancari.  En aquest cas, els estudis de 

Takeo Hoshi i Anil K Kashyap46 mostren la incorrecta assignació de recursos, i en denuncien 

explícitament les polítiques de risc dels bancs, els quals emprenen polítiques laxes, tot 

concedint préstecs a prestataris que no seran capaços de retornar-los.  L’argument que 

utilitzen són els baixos nivells de capital que acumulen els bancs, així com una reticència a 

reconèixer pèrdues davant la permissivitat del Govern. Per tal de no mostrar la situació real 

dels actius crediticis, les entitats bancàries van iniciar pràctiques “rolling over loans” això vol 

dir, que els préstecs concedits és re finançaven, a fi i efecte, que no constessin en el balanç  de 

l’entitat com a morositat i, per tant, no en fora necessària una dotació (Fig. 16) , fet que va 

alliberar capital de les entitats bancàries. Una altra dada que ens pot constatar aquesta 

hipòtesis és la durada dels préstecs. En un moment en el qual l’economia es troba en crisis, la 

salut de les entitats bancàries mostra una elevada elasticitat a la morositat dels seus clients. En 

aquesta situació la banca té incentius  per evitar la morositat dels seus clients. Un 

refinançament de les posicions dubtoses dels clients, a través d’un increment en el termini de 
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retorn d’un préstec, pot ser una solució ha adoptar per part de la banca. Si observem la Fig. 17, 

s’hi mostra l’evolució en la durada dels préstecs entre 1985 i 1997, la tendència mostra com 

s’incrementen els préstecs a més d’un any, mentre que els préstecs a curt termini es van 

reduint. 

Hi ha d’altres estudis que també parlen sobre la mala assignació de recursos duta a terme pels 

bancs japonesos. Un estudi de Sekine Kobayashi i Saita47 mostra la rendibilitat de les industries 

que van atreure un major nombre de préstecs bancaris. Takeo Hoshi i Anil K Kashyap (2004) 

també sostenen que durant la dècada dels noranta va continuar creixent el nombre de  

préstecs atorgats a promotores i constructores, molt després que la rendibilitat d’aquestes 

indústries caigués en picat com a conseqüència del col·lapse dels preus dels sòls. En la taula 

corresponent a la Fig.18 amb dades del Banc del Japó, es pot observar com els bancs 

japonesos no van reduir la seva inversió en el sector immobiliari ni en el de la construcció. 

Hoshi i Kashyap ens suggereixen que aquests increments en el finançament al sector 

immobiliari podien obeir a una qüestió de contenció de la morositat, és a dir, a través de la 

concessió de nous préstecs a promotors immobiliaris, es cobrien els pagaments d'interessos 

dels préstecs anteriors. Una altre estudi de Fukao48, també mostra evidències sobre l’ 

increment de la inversió bancària cap al sector més afectat per la caiguda del preu del sòl : el 

sector immobiliari. Hosono i Sakuragawa49 van fer un estudi sobre els préstecs concedits a 

sectors que presentaven un baix rendiment. El resultat obtingut mostrava que “els bancs amb 

un coeficient de capital baix tendien a incrementar el nombre de préstecs a aquestes 

indústries”50. La interpretació que en donen és que els bancs amb posicions de capital febles 

renoven els préstecs no rendibles per amagar la veritable imatge de la seva salut financera.   

Altres dades com les que podem trobar en l’ article de Jun-Koo Kang i René M. Stulz51 ens 

ajuden a estudiar aquest “costat fosc de les relacions bancàries”. En concret ens mostra la 

dependència de les empreses japoneses en els seus bancs durant el 1989 i com això va afectar 

la seva activitat durant la caiguda de preus de 1990. Aquest article assenyala com les empreses 

que depenien en major mesura dels bancs van patir pèrdues més importants que la resta entre 

1990 i 1993 quan la borsa japonesa va caure en picat (amb una caiguda del 57%52).  

Un cop entenem la dependència financera de les empreses ens preguntem si la situació de 

debilitat financera podria afectar la inversió tal com apunta l’economista Gibson53 en el seu 

estudi. Els bancs, com a intermediaris financers , han de facilitar el flux de crèdit cap als seus 
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usos més productius, a través del préstec de fons i el seguiment de les actuacions dels 

prestataris. Per aconseguir aquests objectius han de ser capaços de resoldre problemes 

d’informació asimètrica o imperfecta. La hipòtesis que defensa Gibson, presenta els bancs 

com institucions financeres incapaces de realitzar aquesta tasca i, per tant, conclou que això 

debilita directament l’economia real. Tal com indica Gibson (1995),  “la determinació de si la 

debilitat dels bancs té un efecte sobre l'economia real és important no només per millorar la 

nostra comprensió de com funciona l'economia, sinó també perquè la resposta tindrà 

importants conseqüències de política pública. Els bancs estan molt regulats a tot el món, de 

manera que la salut dels bancs, més que altres indústries, depenen de decisions de política 

pública. A més, els bancs tenen un paper, com els proveïdors de dipòsits a la vista i els préstecs, 

en la transmissió de la política monetària a l'economia real.”54 De l’estudi de Gibson se’n 

desprenen conclusions com: les empreses que depenien d’un Banc Principal amb una baixa 

qualificació, van veure disminuïda la seva inversió en un 30%. 

Des d’un punt de vista macroeconòmic, com apunta l’estudi de Wako Wantanabe,  “mentre el 

deteriorament  en la quantitat de crèdit concedit probablement va desencadenar  la crisi 

econòmica, el deteriorament qualitat del crèdit bancari a favor de l’assignació insuficient de 

recursos probablement n’ha prolongat la caiguda” 55. 

 

3.2.2.2. Zombie companies  

El problema de la distorsió dels recursos queda palès en l’exemple de les anomenades zombie 

companies. Aquest terme l’han usat diferents economistes com  Caballero, Hoshi i Kashyap 

(2005) per descriure “aquelles empreses no rendibles que es troben protegides pels bancs i 

que alhora distorsionen la competència en tota l'economia”56. Aquestes distorsions en 

l’economia provocades pels zombies poden prendre moltes formes. Per exemple: rebaixant els 

preus de mercat dels seus productes, augmentant el mercat de salaris ja que els mantenen els 

seus treballadors malgrat que el seu rendiment s’està reduint,  en general, “congestionen els 

mercats en què participen”57. Com apunta un article del The Economist, aquesta aliança 

establerta entre zombies i bancs s’ha mostrat com una de les relacions més duradores, 

distorsionant i debilitants de la història econòmica moderna. Aquest fenomen s’ha trobat tant 

al Japó com en d’altres països afectats per crisi financeres, i la conseqüència ha estat el 

prolongament de sofriment econòmic.58 

 

3.2.2.3. Opacitat dels actius financers  

La relació entre el Banc Principal i la resta de creditors pot patir problemes d’agència, en el 

moment que la seva activitat no pot estar controlada per la resta. Ens trobem doncs amb 

l’obstacle de l’opacitat. Com a conseqüència de l’absència de control per part d’un tercer 
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agent, l’estat del deute es fa opaca a ulls de terceres persones. Aquest situació provoca dos 

problemes: en primer lloc, si no hi ha un estament que controli la banca, es desconeix la 

situació real dels actius crediticis, pel que no es poden prendre mesures preventives, com per 

exemple: polítiques correctives a través del Govern. En segon lloc, la falta de transparència 

dels actius crediticis mina la capacitat de comerciar amb ells. Per una correcta gestió del risc 

creditici, les entitats financeres basen la seva administració en la compra venta d’actius 

crediticis, reestructurant així el seu deute. Tanmateix, per poder comerciar el deute, cal que els 

inversors externs en puguin valorar tant la qualitat del deute com la dels seus prestataris. La 

dificultat dels bancs japonesos en facilitar aquesta informació als inversors estrangers, fa que 

no existeixin incentius en la venda d’aquests. Fenomen que  Akiyoshi Houriuchi (2003) qualifica 

de selecció adversa. 

 

3.2.2.4. Dificultat en l’entrada d’entitats estrangeres 

Kristine Li, un analista bancari del KBC Securities de Tokyo parlava sobre les entitats bancàries 

estrangeres que operen al Japó. “Per ells està bé mantenir-se en un nínxol de mercat, oferint 

productes especialitzats que les entitats japoneses no tenen, però si tu vols fer banca , això és 

quasi impossible”59. Un de les preguntes que ens fem és per què no hi ha un major nombre 

d’entitats financeres estrangeres operant al Japó. Segons Richard Hanso 60 , expert en 

economia i finances japoneses,  durant el 1996 s’aprecia un increment molt important de les 

entitats bancàries estrangeres fins a un total de 96 amb 146 sucursals, després aquesta xifra 

s’ha anat rebaixant dràsticament. A l’agost de 2004 hi havia censades 71 entitats amb 106 

sucursals. A data 2009 queden censades només 63 entitats estrangeres.  

 

Podem ubicar les entitats financeres estrangeres en un nínxol de mercat. Les entitats 

financeres externes aporten el que en diríem la banca sofisticada, és a dir, productes financers 

especialitzats que no es troben en la banca tradicional japonesa.  Un dels problemes que s’ha 

trobat la banca estrangera han estat les barreres d’entrada.  Per exemple, les característiques 

de la societat japonesa respecte les negociacions, fan que aquestes acostumin a ser més 

llargues que en altres llocs. Alhora, alguns banquers  diuen que “la crisi financera ha provocat 

que  els japonesos siguin més cautelosos alhora d’invertir els seus estalvis”61. Els 3 bancs 

principals: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group i Mizuho Financial 

Group, mantenen posicions de mercat dominants. La banca estrangera també s’enfronta a les 

diferencies culturals com: les relacions a llarg termini ; la opacitat dels actius, problema que ja 

havíem identificat en el punt 3.2.2.3 ; i la reputació, per exemple, el CitiGroup va tacar el seu 

nom el 2004 quan els reguladors el van obligar a tancar el seu negoci de banca privada a causa 

de la laxitud dels controls en la prevenció del blanqueig de capitals. Va ser sancionat de nou 

durant el mes de juny de 2009 i obligat a suspendre les activitats de comercialització minorista 

del banc durant un mes. 
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Tal com apunta l’article procedent del The Economist,  “Rich pickings for the gaijin”,  
“de moment les empreses japoneses i estrangeres seguiran el seu camí per separat. En altres paraules, el 

Gaijin seguirà superant als seus rivals domèstics. Les normes japoneses encara permeten doten als locals 

d’una mica d'ajuda: els reglaments que regeixen els mercats financers continuen sent opacs, el que 

afavoreix els actors nacionals, i moltes companyies japoneses prefereixen fer negocis amb les empreses 

nacionals. El cap d'una de les grans empreses nord-americanes es queixava que una còpia d'una de les 

seves propostes va acabar a l'escriptori d'un rival japonès. En conjunt, però, les empreses estrangeres, 

sobretot els grans bancs d'inversió nord-americans, estan fent grans avenços. Tòquio podria acabar com 

Nova York, després de tot: un mercat dominat per les firmes de Wall Street”
 62. 

 

3.3.  La relació entre les entitats bancàries i el Govern.  

La relació entre els Bancs Principals i el  Govern . El Govern japonès , tal com hem identificat, 

ha exercit una important intervenció en el sector financer a través de la seva protecció així 

com limitant la competència entre els bancs i en contra els mercats financers. En aquest 

ambient és fàcil arribar a acords entre Govern i sector bancari. 

 

3.3.1. Les pràctiques amakudari 

Un dels aspectes que hem parlat amb anterioritat és la relació entre la banca i el Govern.  Per 

ser més concrets, també cal explicar la relació que s’estableix entre les autoritats 

Governamentals reguladores i els bancs privats a través de la pràctica amakudari. Aquest  

terme  japonès significa “descens del cel” i es refereix a la pràctica que permet als funcionaris 

japonesos d’alt rang, jubilar-se de forma anticipada per ocupar càrrecs en empreses del sector 

privat.  Tanmateix aquesta és un pràctica que comença al període Meiji, durant els anys 

quaranta se’ls va posar a càrrec de la indústria de guerra, “després de la guerra aquest poder 

va anar creixent gràcies en gran part al desig dels americans victoriosos de Governar 

indirectament a través de la burocràcia en lloc d’una èlit política”63. Durant la dècada dels 

seixanta i setanta, també són especialment importants pel ràpid i creixement econòmic ja que 

s’estableix una important relació entre sector privat i Govern. “El sector privat prospera sota la 

protecció del Govern i, a canvi, els buròcrates jubilats són premiats amb càrrecs i 

remuneracions elevades en el sector privat”64. D’aquesta manera,  “funcionaris que no tenien 

ja possibilitats d’ascens en l’Administració pública per manca de llocs, per tal que ocupessin 

alts càrrecs en empreses privades lligades a l’Administració Pública”65. Moltes de les grans 

empreses japoneses mantenen en les seves plantilles ex funcionaris que en alguns casos han 

estat relacionats amb casos de corrupció per tinença d’informació privilegiada. Les pràctiques 

amakudari  també han estat culpades de ser una de les causes fonamentals de col·lusió i 

corrupció en el triangle de ferro, format per buròcrates, polítics i homes de negocis. Un cop els 
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ex funcionaris arriben al món de l’empresa privada, tenen la facilitat de coordinació amb els 

seus antics companys i poden acabar fent de lobby per a les empreses del seu nou cap. 

Tanmateix, no es pot dir aquesta relació entre empresa i Govern és totalment dolenta. Els 

buròcrates amakudari han aconseguit també assolir objectius a les empreses privades, d’acord 

amb el pla del Govern central. Cal entendre que ens trobem davant ex buròcrates amb una 

excel·lent formació acadèmica, d’altra banda no haurien aconseguit aquestes posicions,  

coneixements especialitzats i una “mena de devoció” per dirigir el país cap a la prosperitat 

econòmica. 

El treball de Horiuchi i Shimizu (2001) analitza el problema d’agent/principal (on hi ha 

informació asimètrica) en la indústria bancària a través de l’anàlisi de la pràctica del 

amakudari. L’article analitza directament els oficials jubilats d’alt rang procedents d’entitats 

Governamentals com: del Ministeri d’Hisenda (MOF) i del Banc del Japó (BOJ), que accepten 

nous treballs en el bancs privats. L’anàlisi basat en dades de més de 120 bancs regionals, 

compara la rendibilitat d’aquelles entitats que han acceptat oficials jubilats tant del MOF com 

del BOJ  i els que no.  Les dades mostren com els bancs que han acceptat aquests oficials 

jubilats, han vist reduït els seus nivells de suficiència de capital i s’ ha incrementat el nombre 

de préstecs morosos.66  

Un exemple de la pràctica amakudari relacionat amb la banca el podem trobar en el paper de  

Kenji Suzuki 67.  Davant la premissa que els bancs regionals han estat una de les destinacions 

per excel·lència dels funcionaris jubilats tant del Ministeri de Finances com del Banc del Japó. 

L’estudi de Suzuki ens mostra com ha variat el nombre d’ ex funcionaris amakudari treballant 

en els Bancs Regionals entre 1990 i 2000. Segons podem observar en la Fig 23, la tendència 

entre 1990 i 1995 va ser creixent. Contextualitzant amb el que hem anat comentant, ens 

trobem just després de l’esclat de la bombolla i inici dels problemes financers en les entitats 

bancàries.  Com apunta Suzuki, per tal de resoldre els problemes, els bancs decideixen 

incrementar la relació amb les autoritats financeres esperant també una cooperació 

d’aquestes en aquests difícils moments. Encara que això sigui costós, recordem que les 

posicions dels amakudari acostumen a portar implícits sous elevats, aquesta pràctica podia ser 

millor que l’entrada en fallida. Tanmateix, la tendència canvia a partir de 1995. La presència d’ 

ex funcionaris procedents del Ministeri de Finances pateix un fort descens entre 1997 i 1998. 

Aquest descens també s’aprecia en els ex funcionaris procedents del Banc del Japó que també 

presenta una disminució entre 1998 i 1999. Contextualitzant de nou, en trobem davant d’un 

moment on la credibilitat social en la gestió burocràtica s’ha reduït. Recordem les fallides del 

Hyogo Bank el 1995, els problemes causats per les jusen el 1996, seguits per la fallida i 

posterior nacionalització del LTCB el 1998. A part d’aquest problemes, com apunta Suzuki 

“diversos escàndols de suborns i col·lusions entre els buròcrates i els bancs van ser revelats, 

causant una commoció pública en contra les elits buròcrates”68. Una altra de les causes que 
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expliquen la desafecció en la gestió burocràtica, es troba en les reformes dutes a terme al 

sector bancari a través del Big Bang de 1998. Recordem , per exemple, que una de les 

qüestions que vàrem apuntar fou la desvinculació de la supervisió financera per part del MOF 

amb la creació de la FSA, fet que explicaria el descens d’ ex funcionaris procedents del MOF. 

Malgrat el descens, aquesta pràctica ha continuat activa. Segons la recerca recollida pel The 

Japan Times 69 i publicada pel Ministeri d’Afers Interiors i Comunicacions el 6 d’abril de 2007, 

gairebé el 70% dels 1968 buròcrates que van ser ajudats pels seus ministeris i agències durant 

el període de 2004 a 2006, van continuar treballant en sectors estretament relacionats amb les 

seves antigues organitzacions. Un dels sectors que ens causa major preocupació, el sector 

immobiliari, s’observa que entre els 1346 buròcrates amakudari, un 40% d’aquests provenia 

del MLIT (Ministeri de Terra, Infraestructura, Transport i Turisme), el qual supervisava la 

indústria de la construcció. 

Actualment es continuen discutint les pràctiques amakudari, un article molt recent del diari 

“The Daily Yomiuri”70 , les posa en qüestió davant la retallada de despesa que proposa el 

Govern. Segons l’article, el Govern central hauria d'examinar urgentment la pràctica actual 

d'instar els seus funcionaris a abandonar els seus llocs de treball abans de l'edat de jubilació, 

així es reduiria el nombre de buròcrates amakudari. Això requeriria la introducció d'un nou 

sistema de personal del Govern que permetria als buròcrates treballar fins a l'edat de jubilació. 

  

3.3.2. Sistema comboi 

Els bancs s’han sentit còmodes alhora d’aplicar polítiques incentivades pel Govern com el 

“sistema comboi” 71. Aquest sistema dóna nom a la política proteccionista duta a terme pel 

Govern, que té per objectiu evitar la fallida dels bancs comercials japonesos. El Govern manté 

una política molt laxa amb les entitats bancàries,  tal com assenyala Nanto (2009) en no forçar 

les entitats a informar de les pèrdues ni a divulgar tots els préstecs en mora que mantenien en 

les seves carteres. La política del Govern estava dirigida a mantenir el sistema bancari, és a dir, 

polítiques que ajudessin a les entitats per tal que aquelles de més volum o més fortes 

ajudessin a les més petites o amb dificultats més importants. Com a conclusió d’aquesta 

aspecte podem assenyalar que l'esforç de donar suport als prestataris febles no només 

perjudica la rendibilitat del banc, sinó que també perjudica a la resta de l'economia. 

 

3.3.3. El rol del Govern. Les polítiques dutes a terme per part del Govern 

Aquest últim punt sobre la política duta a terme pel Govern ens enllaça amb la hipòtesis sobre: 

“la protecció prestada pel Govern en el sistema comboi o amb les pràctiques del amakudari ha 

incentivat polítiques de risc imprudents”. 
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Per poder argumentar aquesta hipòtesis podem fer un breu recull d’algunes de les actuacions 

dutes a terme pel Govern. La intervenció directa del Govern va començar amb les injeccions de 

capital a les empreses jusen. Com ens apunta l’estudi de A. Kanaya i D. Woo (2000)72, les 

preocupacions del Govern sobre les empreses jusen van començar el 1992 com a conseqüència 

de l’increment en la inversió immobiliària realitzada entre 1990-91. Aquest increment s’explica 

pel fet que les mesures restrictives aplicades pel MOF  sobre la inversió en risc immobiliari en 

el 1990, no van afectar a les empreses jusen.  A l’agost de 1995, després que el MOF examines 

la situació de les jusen, es va comprovar que el 74% del préstecs eren morosos. Moment en 

què es va decidir dissoldre 7 empreses jusen. A la primavera de 1996 the Diet (el Parlament) va 

aprovar un pla per injectar fons públics (685 mil milions de iens)73  facilitant-ne així la seva 

liquidació. En el 1997, el Banc del Japó i el MOF va reiterar la plena protecció dels dipòsits i va 

anunciar la "seguretat" dels préstecs interbancaris.  Una altra de les intervencions del Govern 

es va dur a terme a través de la Financial Reconstruction Act de 1998, amb la qual es va 

permetre als bancs més dèbils la sol·licitud de nacionalització. A l’octubre de 1998 es va 

aprovar la nacionalització del Long-term Credit Bank (LTCB)74, i al desembre del mateix any, 

també es va forçar la nacionalització del Nippon Credit Bank (NCB). Un cop nacionalitzats el 

Govern n’anuncià la protecció de tots els seus passius bancaris. Entre 1999 i 2001 diferents 

bancs regionals amb situació de fallida es varen posar sota l’administració judicial. El Govern 

també va realitzar diferents injeccions de capital, entre 1998 i 2006 a través de diferents 

legislacions es van inserir uns 12 bilions de iens (Fig 20). Aquests estímuls del Govern van tenir 

com a conseqüència directa l’agreujament del deute del Govern japonès. “Com es pot veure 

en la (Fig. 22), el deute del Govern central del Japó expressat com a percentatge del PIB va 

passar del 47% l’any 1990 al 65% el 1995 i al 106% l’any 2000”75. 

 

3.3.4. Compliment dels estàndards de Basilea  

Un altra de les pràctiques incentivades pel Govern va ser el compliment dels Acords de Basilea.  

En aquest cas la hipòtesis ha defensar i argumentar és si el compliment dels acords de Basilea 

han incentivat polítiques bancàries amb un alt risc bancari. En aquest cas l’estudi de Yuri N. 

Sasaki76 ens aporta informació interessant sobre com els Acords de Basilea juntament amb 

l’increment de la morositat en la banca han afectat els comportaments d’inversió dels bancs 

japonesos després de l’esclat de la bombolla financera el 1990. En general, s’observa un 
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descens de la inversió en la majoria de sectors, amb l’excepció del sector de la construcció  i 

l’immobiliari, Sasaki (2008) argumenta que els bancs es troben forçats a re finançar els 

préstecs dels clients insolvents per tal d’evitar-ne la seva fallida, alhora que treuen del balanç 

del banc aquests préstecs incobrables. Per Sasaki el compliment de capital mínim exigit (RBC 

<8%)77 en els Acords de Basilea va fer incrementar aquestes pràctiques ja que els bancs 

japonesos no tenien capital suficient per complir-ne el criteri del 8%. Cal explicar l’argument de 

Sasaki. Per tal que un banc pugui assolir el rati establert en els Acords de Basilea, pot optar per 

dur a terme dos tipus accions: incrementar el capital o reduir el risc. Per tal d’incrementar el 

capital es podria utilitzar l’emissió de deute subordinat, observem que això va ser possible 

gràcies a les particularitats de la banca japonesa. Tal com ens mostra la recerca duta a terme 

per Horiuchi i Shimizu (1998), els principals bancs japonesos van mitigar la manca de capital 

amb l’emissió d’una gran quantitat de deute subordinat. Malgrat que, teòricament seria molt 

costós pels bancs que pateixen els problemes dels préstecs dubtosos, augmentar  ràpidament 

el seu capital social a causa del problema d’agència78; en el cas dels grans bancs japonesos, 

aquests foren capaços d’evitar aquesta dificultat gràcies a les seves relacions tradicionals amb 

les companyies d’assegurances i empreses no financeres. En altres paraules, “els principals 

accionistes dels bancs van absorbir tot el deute subordinat emès pels mateixos bancs”79. L’altra 

acció que es podia dur a terme per millorar el rati era reduir el risc. En aquest cas, també 

s’observa una reducció de l’emissió de préstecs, fet que va empitjorar l’economia japonesa a 

conseqüència de la manca de liquiditat en el sistema. 

 

3.4.  Les polítiques de risc.  

Un altre del punts ha estudiar és la gestió empresarial de les entitats financeres, així com les 

polítiques de risc que s’hi apliquen. El sistema japonès es caracteritza per una regulació 

col·lusòria (dango Gyosei)80, per una manca de responsabilitat en la inversió, i un predomini de 

les “obligacions recíproques ”. Per explicar que  s’entén per regulació col·lusòria (dango gyosei) 

podem posar-ne un exemple. Sovint s’han donat casos en els quals un gran banc manté a un 

banc més feble, sense una explicació racional darrera, és a dir, sense que aquesta acció li 

aporti cap sinèrgia positiva. No obstant, en el cas japonès, un pla de rescat financer és sovint 

seguit pel que en diríem “un favor” del MOF al “cavaller blanc” que ha donat suport al banc 

feble. Òbviament, una cooperació d’aquest tipus requereix un constant intercanvi entre bancs 

i reguladors. Al final, cada banc, manté una persona en contacte directe amb el MOF, 

anomenada “MOF-tan”.81 Com explicava el Sr Naotaka Saeki, president del  Sanwa Bank i de la 

Federació d’Associacions de Banquers del Japó, en una entrevista pel Japan Times el 1998, el 

seu treball com a MOF-tan havia consistit en mantenir una relació directa amb el MOF, 

explicant la situació de l’entitat així com fent sol·licituds, com per exemple sobre l’obertura de 
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noves sucursals. Saeki entenia que “aquestes feines havien estat importants mentre la 

regulació bancària era estricta, però amb la des regularització aquesta necessitat havia 

disminuït”82.  Amb el temps les directrius administratives queden supeditades a obligacions i 

favors , entre entitats i reguladors, que acaben fent difícils els compliments de les normatives. 

Aquest tipus de “regulació embolicada” com l’anomena U. Schaede (1995) és pot relacionar 

directament amb el fenomen amakudari que em explicat en la secció 3.3.1., on també hi 

quedava pal·les una funció d’intermediaris d’informació entre els reguladors i els bancs. 

 

3.4.1. La gestió empresarial de les entitats bancàries 

Respecte la gestió empresarial de les entitats bancàries,  hem trobat exemples de males 

praxis empresarials en els casos del Sumitomo Bank i Daiwa Bank, on els dirigents van intentar 

amagar les pèrdues procedents de l’especulació. En relació al cas de fallida de la centenària 

casa de valors Yamaichi, els responsables de l’autoria externa de la casa de valors durant els 

últims 35 anys (l’Auditoria Chuo), van ser incapaços d’evidenciar el frau comptable que van 

cometre amb pèrdues fora de llibres de més de 274 mil milions de iens.83 

 

 

4. CONSEQÜÈNCIES DE LA REESTRUCTURACIÓ DEL SISTEMA.  

Ens endinsem doncs a definir les conseqüències de la reestructuració del sistema, tant pel que 

fa referència al nou mapa d’entitats com la modificació de la regulació bancària. 

4.1. Canvis en el mapa d’entitats.   

El nou mapa bancari canvia com a conseqüència de: fallides, fusions, nacionalitzacions i 

entrada en escena de noves entitats. Tot seguit fem un breu detall de cadascuna d’elles. 

 

4.1.1. Fallides  

Fem una breu descripció de les fallides en les entitats financeres. En el 1995 hi ha 13 entitats 

bancàries que es declaren en fallida amb més de 70 bilions de iens en préstecs morosos.84 El 

text de Schaede (1996) ens detalla les fallides bancàries més importants: en el 1994 fa fallida 

Tokyo Kyowa Credit Association Anzen Credit: per frau i especulació; en el 1995 fa fallida 

Cosmo Credit, la cooperativa de crèdit més gran de Tokyo,  per la gestió delinqüent del seu 

president Taide Sanpachi (volia convertir la cooperativa en un banc comercial, va iniciar una 

política agressiva en finançament del sector immobiliari). A l’agost de 1995 també va tancar 

portes el Kizu Credit Cooperative, un altre cas de frau, préstecs imprudents, altes taxes 

d’interès i falsedat en la comptabilitat.  El cas de Kizu també posa de relleu els problemes de la 

Banca de Relació, i la qüestió de qui és responsable d’un defecte quan les relacions 

interbancàries són controlades per l’administració. Al desembre de 1995 fa fallida Osaka Credit 

Cooperative, davant la manca de polítiques de risc amb la conseqüent inversió imprudent i el 

frau.  El 31 d’agost de 1995 el Hyogo Bank va ser reestructurat, va mantenir el negoci, però 

totes les seves operacions van ser transferides a un nou banc anomenat Midori Bank el 26 de 

gener de 1996. En aquest cas es va evitar una fugida de dipòsits ja que els clients van poder 
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mantenir-hi la seva operativa. D’aquest últim cas, s’hi poden copsar algunes de les diferents 

característiques que hem anat recollint sobre la banca japonesa com: l’enfocament a la 

protecció a través del sistema comboi, la manca de transparència i col·lusió, i les pràctiques 

amakudari. El problemes a la banca continuen i l’any 1997 el banc Hokkaido Takushoku fa 

fallida. Mentre que un any després són nacionalitzats els bancs Long-Term Credit Bank (LTCB) i 

el Nippon Credit Bank (NBC), tal com ja vam comentar en el punt 3.3.3.  

 

4.1.2. Fusions 

Per altra banda, també trobem una reestructuració de la banca a través de fusions bancàries. 

Malgrat que de fusions se n’han viscut des de l’inici, com per exemple al 1990 quan el Mitsui 

Bank  i el Taiyo Kobe Bank es fusionen prenent el nom de Sakura Bank , i continuant l’any 

següent amb la fusió entre Kyowa Bank i el Saitama Bank, després anomenats Asahi Bank. A 

partir de 1998, el sector bancari inicia  canvis estructurals profunds. Es van anunciar 4 grans 

fusions i van obrir el seu negoci dos bancs nous: Sony Banc i IY Bank.85 Al gener de 1999 

s’anuncià la fusió del Mitsui Trust amb el Chuo Trust, mentre que a l’agost fou el torn del 

Industrial Bank of Japan (IBJ), el Dai-Ichi KangyoBank (DKB) i el Fuji Bank. Al setembre les 

entitats Asahi Bank i Tokai Bank va anunciar que formarien una empresa holding. A l’octubre 

de 1999 es va declarar la unió entre el Sumitomo Bank i el Sakura Bank.86 En la dècada del 

2000, continuen succeint-se importants fusions i integracions que acaben creant “mega grups 

bancaris” com: “el Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group i Sumitomo Mitsui 

Financial Group” 87. Aquesta reorganització de la industria no s’ha limitat només als grans 

bancs sinó que també ha afectat als bancs regionals.  

 

4.1.3. Obertura de noves entitats 

A partir de 1999 , institucions no financeres també van entrar en escena a través d’una nova 

tipologia de bancs com els bancs a internet. També es van crear bancs, que es centraven en les 

petites i mitjanes empreses, així com empreses de nova creació. Aquestes noves entitats són 

creades com a part de les reformes contingudes en el Big-Bang. Les empreses d’assegurances 

a partir de l’abril de l’any 2000 van entrar en el negoci bancari de la mateixa manera que a 

partir de l’abril de 2001 els bancs també podien introduir-se en la industria de les 

assegurances.88  

 

 

4.1.4. Nacionalitzacions 

Al llarg de la recerca hem parlat de les nacionalitzacions practicades pel Govern, en aquest 

punt voldríem fer un breu detall d’aquelles nacionalitzacions que no han tingut una 

experiència positiva. Un exemple el trobem amb el ShinGinko Tokyo, un banc fundat el 2005 

per part del Govern, un banc que tenia per objectiu deixar diners a les empreses petites 

mentre els grans bancs netejaven el seu compte de resultats.  Aquest és un exemple de banc 

dirigit per buròcrates sense gaire experiència en la banca, on els préstecs són aprovats via 
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scoring89 sense comprovar la seva fiabilitat,  on poques propostes són refusades. “Han perdut 

50 billions de iens en despeses operatives (polítiques de pricing incorrectes) i han perdut uns 

altres 50 bilions de iens en préstecs morosos (irrecuperables)”90. Com a conseqüència d’una 

direcció incorrecta, “es va sol·licitar una nova aportació de capital per valor de  40 mil milions 

de iens” 91. El març de 2008 el Govern de Tokyo en va aprovar la injecció . 

 

4.2. Modificació de la regulació bancària 

 

4.2.1. Pla de millora de la competitivitat del mercat financer japonès 

En el 2007 la FSA (Financial Services Agency) publica un plà per millorar i reforçar la industria 

financera japonesa. Els objectius són millorar la competitivitat. Aquest pla de millora 

anomenat: Better Market Initiative es basa en 4 pilars: crear un mercat més atractiu, 

diversificant el tipus de fons i creant un mercat més professionalitzat; millorar l’entorn 

empresarial, incrementant el tipus de negocis que poden dur a terme tant la banca com les 

empreses d’assegurances; millorar la regulació, incrementant la transparència i la supervisió ; i 

finalment, millorar l’entorn dels mercats, a través del foment de professionals experts 

financers per arribar a tenir centres financers de nivell internacional. 

 

4.2.2. Modificació de la llei bancària relativa als accionistes 

L’entrada d’entitats no financeres en el negoci bancari va donar lloc a una modificació de la 

llei de Bancs relativa a la regulació dels accionistes.  A partir de l’abril de 2002, els accionistes 

amb més del 5% del total d’accions d’un banc s’han de presentar a la FSA , i aquells que volen 

adquirir un 20% o més de les accions d’una companyia  necessiten el permís del FSA i resten 

subjectes a inspecció. 

 

5. ELS 4 PROBLEMES DE LA BANCA JAPONESA 

Finalitzem en nostre estudi caracteritzant els 4 problemes principals que pateix el sector 

bancari japonès, seguint el treball de Hoshi i Kashyap92:  

5.1. Manca de capital 

El primer problema que s’observa és la insuficient capitalització de la banca, quan aquesta és 

avaluada correctament. És a dir, la banca japonesa té manca de capital, quan aquest s’ha 

d’incrementar, tal com ja hem anomenat anteriorment, aquest ho fa gràcies a l’emissió de 

deute subordinat que adquireixen els mateixos clients del banc.  S’observa doncs una manca 

de capital privat en el sector bancari. Fins hi tot caldria estudiar amb més detall els fons públics 

que es van destinar a ajudar els bancs. 
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5.2. Assignació ineficient de recursos 

El segon problema rau en l’assignació ineficient de recursos, en destinar molts préstecs a 

prestataris amb dificultats per atendre’ls donat l’elevat compromís entre banc i empresa 

procedent de la Banca de Relació. 

5.3. Sector bancari massa gran 

El tercer problema és el nombre d’entitats bancàries. Segons Hoshi i Kashyap el sector bancari 

japonès és massa gran,  el Japó comparat amb les altres economies té un excés en 

intermediaris financers i això es transmet en el rendiment de les entitats , el qual es veu reduït . 

Tanmateix si ens fixem en la taula corresponent a la Fig. 19, s’hi mostra un històric (1989 - 

2004) del nombre d’entitats bancàries que operen al Japó  en comparació amb les que operen 

als Estats Units. D’aquesta taula en poden extreure l’observació que la contracció del sector 

bancari al Japó va a un ritme molt més lent  del que ha anat als Estats Units. 

5.4. Baixa rendibilitat de les entitats bancàries 

El quart problema és la manca de rendibilitat dels bancs per la impossibilitat d’oferir productes 

amb alt marge com els seus competidors estrangers. La banca japonesa manté una banca 

tradicional consistent en aconseguir dipòsits i proporcionar préstecs. En l’estudi de Hoshi i 

Kahyap se’ns mostra una comparativa entre països respecte la proporció d’ingressos 

procedents de banca no tradicional . Per als bancs japonesos en el seu conjunt, les taxes i els 

ingressos per comissions com percentatge sobre l ’ingrés total és essencialment idèntic el de 

1976 al de 1996.  
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6. CONCLUSIONS FINALS  

Des de l’esclat de la bombolla econòmica , ja fa 20 anys, el país ha patit un estancament 

econòmic, un lideratge ineficient, una mala gestió burocràtica, escàndols de corrupció i un 

declivi borsari. En  mig de tot això hi hem descobert un sector bancari japonès , les 

característiques del qual no es poden explicar sense entendre’n tot el seu context. 

En aquest treball hem tractat breument els orígens de la crisi financera de 1990, tot descobrint 

un Japó que provenia d’un situació d’elevat creixement econòmic , el qual havia estat motiu 

d’estudi per la resta d’economies. Tanmateix, una important des regularització bancària 

juntament amb una política monetària expansiva, va fer incrementar la competència del sector 

bancari japonès. Aquest, per tal de continuar el seu nivell de beneficis, va derivar cap a 

inversions amb major rendibilitat alhora que també mantenien un major nivell de risc. Sectors 

com l’immobiliari van tenir una important injecció de capital. Aquesta desmesurada entrada 

de capital juntament amb polítiques restrictives part del govern, van acabar fent esclatar la 

bombolla immobiliària que va impactar de ple en el sistema financer japonès. El gran problema, 

com ha conseqüència de tot l’anterior, ha estat la morositat, que ha acabat per afectar tot el 

sistema econòmic.  

 

Davant del problema de la morositat, hem estudiat tant l’actuació dels bancs com del Govern, 

el qual ha estat partícip de ple dret en les actuacions bancàries donada la seva passivitat i 

permissivitat. Hem vist com els objectius de supervivència de tot el sistema financer van passar 

per davant, inclús del sistema econòmic en general. Polítiques com el sistema comboi o la 

creació d’entitats semi publiques (CCPC o RCC), que adquirissin aquestes préstecs morosos, 

van provocar un increment de la despesa pública, fins a nivells alarmants. Fins hi tot la 

importació de polítiques internacionals com l’aplicació dels Acords de Basilea, van acabar 

fomentant situacions de risc moral o selecció adversa. 

 

Com a part central d’aquest estudi, hem definit les característiques del sistema financer 

japonès.  A tall de conclusió podem dir que es tracta d’un sistema bancari amb uns trets ben 

diferencials: hem observat la figura dels bancs com a emissors principals del crèdit, malgrat 

que el nivell de dependència s’ha anat reduint des de 1990 (Fig. 24), aquest continua sent molt 

important en comparació a altres economies desenvolupades; una banca de relació molt 

arrelada, que manté lligams molt importants entre prestador (el banc) i creditor (les empreses); 

una banca que forma part dels keiretsu i, on ser-ne el Banc Principal, ha tingut com a 

conseqüència el proveïment de crèdit a les empreses del grup malgrat que aquestes 

mostressin situacions financeres deficients. Aquest fet va contribuir a la supervivència 

d’empreses ineficients, les anomenades zombie companies i, com a conseqüència, la distorsió 

del sistema d’assignació de recursos.  L’estreta relació entre la banca i el client, també ha 

provocat el que hem anomenat opacitat del actius financers, que ha derivat en una manca de 

control per part dels reguladors alhora de dictar polítiques efectives, així com la dificultat de 

comerciar amb  inversors externs. Hem observat que l’entrada d’entitats estrangeres ha estat 

molt baixa, aquestes únicament han ocupat el que hem identificat com a nínxols de mercat, 

pel problema de la selecció adversa. Un altra característica fonamental del sistema bancari 

japonès és la relació indirecta del Govern en la gestió a de les entitats, a través de la figura dels 
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amakudari així com la regulació col·lusòria (dango Gyosei). Aquestes pràctiques han generat 

una sobre protecció de la banca i han incentivat polítiques de risc imprudents creant un 

constant intercanvi d’ajudes creuades entre bancs i Govern. Malgrat que aquesta relació ha 

fomentat l’assoliment d’objectius per part de les empreses privades  d’acord amb el Govern 

central, també ha derivat en casos de corrupció per tinença d’informació privilegiada. La 

relació de la banca amb el Govern pateix doncs problemes d’agència per la informació 

asimètrica. 

 

Després de la recerca sobre les particularitats de la banca japonesa, podem concloure que 

aquestes van contribuir tant en l’esclat de la crisi com en la seva durada. Com apunta l’estudi 

de Wako Wantanabe,  “mentre el deteriorament  en la quantitat de crèdit concedit 

probablement va desencadenar  la crisi econòmica, el deteriorament qualitat del crèdit bancari 

a favor de l’assignació insuficient de recursos probablement n’ha prolongat la caiguda” 93. 

 

Tanmateix, aquetes característiques han anat canviant al llarg d’aquests últims vint anys, a 

través d’una reestructuració del sistema conseqüència directa de la crisi financera de 1990. 

Hem observat com el sistema comboi ha deixat pas a la possibilitat de fallides entre les 

entitats bancàries, a partir de 1995 comença una onada de tancaments i d’intervencions de les 

entitats bancàries japoneses. Tot hi així, no podem dir que el sistema comboi s’hagi deixat 

d’aplicar del tot, ja que també hem pogut detectar un important increment de les fusions 

bancàries, fet que ha deixat pas un nou mapa d’entitats que ha reorganitzat la industria, 

afectant tant als grans bancs com als bancs regionals. Un altre canvi que volem denotar fa 

referència a la relació de la Banca amb el Govern, on les pràctiques amakudari han començat a 

rebre crítiques, moltes d’elles provocades per la sortida a la llum d’escàndols . Com a resultat, 

actualment s’està discutint si cal limitar o no el nombre de funcionaris que passen al sector 

privat. La característica de l’opacitat dels actius s’està sol·lucionant gràcies als plans impulsats 

pel Govern com el Pla de Millora de la competitivitat, entenem que això servirà per reduir les 

barreres d’entrada al mercat financer japonès per part dels agents estrangers. També 

s’entreveuen inicis de regulació de la banca de relació amb la modificació de la llei bancària 

relativa als accionistes, tot regulant la tinença d’accions simultànies de societats i bancs, 

aquest aspecte pot donar independència a les entitats bancàries alhora d’escollir les millors 

opcions d’inversió. 

 

La recerca que hem dut a terme ens ha ajudat a caracteritzar el sector bancari japonès alhora 

que ens ha ajudat revalidar i re definir les hipòtesis que vam determinar al principi. Les  

característiques de la banca japonesa, s’ha constat com el punt diferencial que ha determinat 

tant l’ inici  de la crisi com la seva durada en el temps. La banca de relació i la seva assignació 

de recursos ha provocat una ineficiència en el sistema bancari. Finalment, la protecció 

prestada pel Govern amb el recolzament del sistema comboi o a través de les pràctiques del 

amakudari ha acabat incentivant polítiques de risc imprudents. 
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No voldríem acabar aquest treball de recerca sense recordar les motivacions que ens van dur a 

la tria d’aquesta temàtica. Començàvem la introducció d’aquest treball assenyalant com a 

motiu principal: la situació de crisi financera que està vivint el nostre país, on dia rere dia la 

premsa generalista ens va recordant que la situació econòmica del país no passa pel seu millor 

moment, i on les entitats financeres semblen tenir-hi un paper protagonista.  En el transcurs 

d’aquest mesos de recerca, ens hem anat adonant de les possibles similituds que mantenen 

ambdues crisis, compartim l’opinió de Pablo Bustelo en el seu article “El decenio perdido de 

Japón (1992-2003): ¿qué enseñanzas para la crisis actual?”94. En ambdós casos la crisi s’ha 

desfermat després de l’esclat de la bombolla immobiliària, amb uns preus del sòl totalment 

inflats després d’anys de bonança financera i d’elevada inversió especulativa en el sector 

immobiliari. Com a conseqüència directa d’aquest esclat de la bombolla, ens hem trobat 

davant del problema de la morositat i d’una contracció del crèdit per part de les entitats 

bancàries, el que Bustelo ha anomenat “paràlisis creditícia”. Ens podríem preguntar si les 

actuals tendències deflacionistes del país  tenen similituds amb la situació japonesa. Els 

estímuls fiscals i monetaris realitzats a  l’economia del país i, en especial al sector bancari, tant 

amb la rebaixa de tipus d’interès realitzada pel Banc Central Europeu com les ajudes a la Banca 

a través del fons europeu (FROP), ens presenten similituds amb la situació japonesa que hem 

estudiat. Ens trobem doncs davant de l’ inici d’una llarga recessió, tal com ha experimentat el 

Japó? Els estímuls governamentals seran suficientment eficients per tal de reactivar 

l’economia? Caurem en els mateixos paranys que han mantingut el Japó en recessió durant 20 

anys? L’economia espanyola també té les seves zombie companies? Què passarà amb els 

actius tòxics que es troben en els balanços de les entitats financeres ? Es mantindran allà tal 

com ha passat al Japó amb la seva política de “rolling over loans”? Aquesta petita introducció 

amb la bateria de preguntes finals, només ha volgut ser una breu pinzellada del que podria ser 

un futur cas d’estudi.  
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GRÀFICS I TAULES 

Fig. 1:  Creixement del Producte Interior Brut 

 

FONT: OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics  

Fig. 2:  Preu del sòl (1966-2008). Base: març 2000 = 100 

 

FONT: JAPAN STATISTICAL YEARBOOK  2010  (http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/) 

 
“With interest rates at historic lows, Japanese banks 

provided cheap and easy credit to companies and 

consumers. Consumer debt grew 700% from 1980 to 

1990. Japanese corporations took advantage of the 

soaring stock market to raise $638 billion through stock 

offerings. Consumers and corporations were 

incentivized by the low rates to take on more risk to get 

a positive return. This easy money policy, along with 

deregulation, tax incentives, and zoning regulations, led 

to the biggest real estate bubble in history. Mass 

hysteria that real estate could only go up gripped the 

nation. Prices reached such heights that 

intergenerational mortgage loans were required to buy 

a home. The land around the Royal Palace was said to 

be worth more than the State of California” 

FONT:  http://www.financialsense.com/editorials/quinn/2009/0128.html  (14 de maig de 2010) 
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Fig. 3:  Evolució de l’índex NIKKEI 

FONT: TOKYO STOCK EXCHANGE http://www.tse.or.jp/english/market/topix/history/index.html 

 

Fig. 4 a: Evolució de la inversió bancària 1985 – 2000 
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1990 59.188 19.978 5.133 0 0 0 0 37.700 42.427 0 1.936 61.177

1995 72.592 31.128 6.148 0 0 45.830 27.232 49.616 57.359 0 6.880 80.892

2000 67.125 28.836 5.345 0 0 40.436 25.345 39.747 56.956 0 8.417 92.717

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

In
 b

il
lio

n
 o

f 
ye

n

LOANS AND DISCOUNTS OUTSTANDING BY SECTOR

 

FONT: JAPAN STATISTICAL YEARBOOK  2010 

 

 

 

 

 



 Els canvis en la banca japonesa després de la crisi financera de 1990  

42 

 

Fig. 4 b: Evolució i canvis de la inversió bancària 1985 – 2008 

End of 

year 

Manufacturin

g 

% 

change

Construction % Electricity, 

gas, heat 

% Finance and 

insurance 

% Real estate % Local 

governments

% Individuals % Domestic 

yen loans 

% Total   

1985 58.182 12.675 5.541 16.787 17.174 2.075 20.598 7.058 222.752
1990 59.188 2% 19.978 37% 5.133 -8% 37.700 ### 42.427 ### 1.936 -7% 61.177 ### 9.171 23% 376.005
1995 72.592 18% 31.128 36% 6.148 17% 49.616 ### 57.359 ### 6.880 ### 80.892 ### 6.586 -39% 484.512

1996 70.863 -2% 30.748 -1% 6.360 3% 46.680 -6% 59.325 3% 7.195 4% 84.295 4% 6.723 2% 486.682

1997 69.315 -2% 31.087 1% 5.709 -11% 47.374 1% 61.396 3% 8.167 12% 87.284 3% 6.809 1% 491.380
1998 69.366 0% 31.339 1% 4.996 -14% 44.848 -6% 61.817 1% 9.180 11% 89.156 2% 6.145 -11% 484.091
1999 68.720 -1% 30.017 -4% 5.487 9% 41.753 -7% 57.705 -7% 8.946 -3% 90.619 2% 4.666 -32% 466.687
2000 67.125 -2% 28.836 -4% 5.345 -3% 39.747 -5% 56.956 -1% 8.417 -6% 92.717 2% 4.640 -1% 458.352
2001 64.431 -4% 26.478 -9% 4.762 -12% 37.051 -7% 55.053 -3% 8.788 4% 95.241 3% 4.657 0% 441.897

2002 60.006 -7% 23.241 -14% 4.095 -16% 36.250 -2% 51.787 -6% 9.829 11% 98.264 3% 3.911 -19% 422.190

2003 53.461 -12% 19.688 -18% 3.666 -12% 33.630 -8% 47.332 -9% 10.614 7% 104.001 6% 3.480 -12% 401.848
2004 49.270 -9% 18.079 -9% 3.644 -1% 33.648 0% 50.849 7% 11.505 8% 103.221 -1% 3.128 -11% 391.767
2005 47.883 -3% 16.694 -8% 3.539 -3% 32.441 -4% 52.874 4% 12.463 8% 107.680 4% 3.388 8% 393.089
2006 49.330 3% 15.965 -5% 3.655 3% 34.773 7% 57.849 9% 13.586 8% 106.024 -2% 3.747 10% 400.352
2007 50.842 3% 15.509 -3% 3.607 -1% 34.014 -2% 59.299 2% 14.382 6% 108.328 2% 4.957 24% 404.404
2008 56.411 10% 15.377 -1% 4.146 13% 36.911 8% 58.749 -1% 16.937 15% 112.081 3% 5.185 4% 421.468  

FONT: Bank of Japan 

 

Fig. 5: Evolució de l’índex de Preus al Consum. Inflació Japonesa (1982-2007) 
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Fig. 6: Evolució dels tipus d’interès oficials aplicats pel Banc del Japó 
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Fig.7: A finals dels vuitanta grans empreses japoneses van comprar empreses estrangeres 

 

 

 

 

 

FONT: The Economist. The Japanese are coming (again).  

Oct 2nd 2008 

 

Fig. 8: El canvi en la inversió degut a l’aversió al risc dels inversors 

 

 

 

 

 

 

FONT: The Economist.To lose one decade may be 

misfortune.  Dec 30th 2009 

Fig. 9:  Inversió bancària per sectors econòmics 

 

FONT: Bank of Japan 
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Fig. 10 : Deute bancari  

 

FONT: http://www.financialsense.com/editorials/quinn/2009/0128.html 

 

Fig. 11 a: Deute subordinat (1991- 1993) 

Source: balance sheets of individual banks 

FONT: ITO Takatoshi and NAGATAKI 

SASAKI, Yuri. “Impacts of the Basle 

Capital Standard on Japanese Banks' 

Behavior”. Journal of the Japanese and 

International Economies. Volume 16, 

Issue 3, Sep 2002, Pp 394 

 

 

Fig. 11 b: Distribució del capital propi dels 21 bancs principals (1990- 1995) 

 

FONT: HORIUCHI Akiyoshi i SHIMIZU Katsutoshi. “The deterioration of bank balance sheet in Japan: 

Risk-taking and recapitalitzation”. Pacific-Basin Finance Journal 6. (1998) 
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Fig. 12: Resum històric del nombre d’entitats bancàries  

 

 Font : Japanese Bankers Association 

Fig. 13  Sector Bancari Japonès. Tipologia d’entitats  (datades a 1 d’abril de 2009) 
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FONT:  Japanese Bankers Association  http://www.zenginkyo.or.jp/en/banks/principal/ 

Comentari: En aquest esquema es mostra de forma molt visual els diferents tipus d’entitats bancàries 

que podem trobar al Japó.  Els bancs privats es poden dividir en diferents categories , en atenció a la 

seva funció de negoci com el seu històric. La distinció que es fa entre els bancs:  city , regionals i els 

regionals II (Second Association of Regional Banks); no cap condescendència legal, ans al contrari es 

tracta d’una distinció que en fa l’administració per temes merament estadístics. Així doncs, quan es 

parla dels City Banks, es refereixen a les entitats bancàries amb major volum que tenen els seus centres 

corporatius a les grans ciutats japoneses com Tokyo i Osaka. Els Regional Banks tenen els seus  serveis 

centrals a les capitals de prefectura on mantenen la major part de les seves operacions, mantenint 

també lligams importants amb tant amb les empreses com els governs locals. De la mateixa manera, els 

Regional Banks II també mantenen lligams dins la seva zona d’influència com els Regional Banks però , 

per contra, donen servei a empreses petites i particulars. 

Fig. 14: Sector Bancari Japonès. Distribució de les entitats  

 

FONT:  Japanese Bankers Association  http://www.zenginkyo.or.jp/en/banks/principal/ 

Comentari: Tal com es pot observar, els bancs mantenen un rol molt important tant a nivell de captació 

de passiu com d’emissió d’actiu, mantenint una quota de mercat del 64,9%  corresponent a la captació 

de passiu i una quota del mercat d’emissió de préstecs del 64,2%.  
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Fig. 15: Identificació dels 6 grans Keiretsu 

 

Font:  WIKIPEDIA http://en.wikipedia.org/wiki/Keiretsu 

 

 

Fig. 16 Quadre: coeficients de cobertura a aplicar segons el FSA 

Categoria dels actius Rati de reserva exigit (%) 

Actius normals 0,2 

Actius en seguiment 5 

Actius en especial seguiment 15 

Actius sobre empreses amb elevada 

probabilitat de fallida 

70 

Actius sobre prestataris en virtual o real fallida 100 

FONT Principal: Financial Services Agency 

FONT Secundaria: HORIUCHI, Akiyoshi . “Una crisis bancaria en un sistema financiero centrado en los 

bancos. La experiencia japonesa de los años noventa”. Información comercial Española, revista de 

economía, nº 807, mayo- junio 2003 . Pp103 
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Fig. 17: Estructura del venciment dels préstecs entre 1985 i 1997 (com a percentatge sobre el 

total de préstecs concedits) 
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Fig. 18:  Distribució sectorial del finançament  bancari (1990-1998) 
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Fig. 19: Comparativa entre Japó i USA respecte el nombre d’entitats i sucursals bancàries 

 
JAPAN USA 

 
No. Of Banks No of Branch offices No. Of Banks No of Branch offices 

1989 155 15919 12.715 108.725 

1990 154 16241 12.347 113.159 

1991 153 16600 11.927 115.865 

1992 151 16749 11.466 115.336 

1993 150 16737 10.960 116.696 

1994 150 16720 10.452 120.742 

1995 149 16526 9.942 122.966 

1996 146 16301 9.530 125.108 

1997 146 16117 9.143 129.793 

1998 138 15561 8.774 132.688 

1999 137 15059 8.581 135.949 

2000 136 15089 8.315 136.473 

2001 133 14767 8.080 139.208 

2002 134 14264 7.887 140.257 

2003 131 13911 7.769 142.549 

2004 129 13677 7.630 147.580 
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Fig. 20 : Injeccions de capital per part del Govern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONT: HOSHI, Takeo. “Resolving Japan’s Banking Crisis”. University of California. 19 March 2009. < 

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng//2009/jpn/pdf/hoshi.pdf > 

 

 

Fig. 21: Problema de la Morositat. Evolució dels préstecs impagats. La magnitud del problema 

al Japó, expressat en milers de milions de iens. 

 

FONT: HOSHI, Takeo. “Resolving Japan’s Banking Crisis”. University of California. 19 March 2009. < 

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng//2009/jpn/pdf/hoshi.pdf > 
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Fig. 22: Deute del govern Japonès 
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Fig. 23:  Nombre d’ Amakudari en els Bancs Regionals (1991-2000) 
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Fig. 24: Finançament empresarial japonès per tipologia (1960 - 2007) 
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