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Missões

Compromissos em Operações de Emergência para Apoio a Atividades Comerciais Japonesas no Exterior
(financiamentos, participações no capital e garantias)

As turbulências na ordem financeira internacional têm um grave impacto sobre as economias japonesas e 
mundiais, bem como sobre as atividades empresariais. O JBIC trabalhou em coordenação com o governo japonês 
para implementar várias medidas em crises anteriores, como ocorreu durante a crise monetária asiática em 1997 e 
a crise financeira mundial em 2008. Em particular, após a crise financeira mundial em 2008, o governo japonês 
tomou medidas para capacitar o JBIC a lançar três operações financeiras (Operações de Emergência para dar 
Apoio a Atividades Comerciais Japonesas no Exterior*) como medidas temporárias e excepcionais: (1) créditos do 
fornecedor para financiar exportações para países em desenvolvimento; (2) empréstimos para financiar grandes 
empresas japonesas em projetos de investimento continuados em países em desenvolvimento; e (3) empréstimos e 
garantias para financiar as operações comerciais das empresas japonesas em países desenvolvidos.

O JBIC apoiou operações no exterior de um grande número de empresas japonesas em uma grande variedade 
de indústrias, incluindo empresas de médio porte e PMEs. Como parte desses benefícios, o JBIC também forneceu 
empréstimos na modalidade two-step loan (TSL) às instituições financeiras nacionais, em um esforço para dar 
apoio a empresas japonesas que enfrentavam dificuldades de financiamento para atividades comerciais no exterior 
e estabeleceu um fundo, juntamente com a Corporação Financeira Internacional (IFC) para recapitalizar as 
instituições financeiras nos países em desenvolvimento, contribuindo assim para a estabilização da ordem 
financeira internacional.

(Unidade: bilhões de yen)

Países Desenvolvidos

1.216,8  (50%)

TSL para Instituições
Financeiras Japonesas

1.048,6  (43%)

Países em Desenvolvimento

180,6  (7%)
* Em 31 de março de 2011 o JBIC
encerrou as Operações de Atividades 

Comerciais Japonesas no Exterior

Finaciamento
acumulado
desde o ano

�scal de 2008
2.446,1

A prevenção de turbulências na ordem financeira internacional 
ou a tomada de medidas adequadas com relação aos danos 
causados por tais turbulências




































