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Decisió històrica: Japó deprecia la seva moneda  

Setembre 20, 2010 

 

 

Japó ha pres  la decisió d’intervenir en el mercat de 
divises i depreciar el ien, per primera vegada des de 
2004.  L’objectiu  que  persegueix  el  govern  nipó  és 
defensar  la seva moneda  i  frenar  la seva apreciació 
enfront  el  dòlar,  que  cotitzava  a  nivells  rècord  en 
més  de  15  anys.  El ministre  de  Finances  Yoshihiko 
Noda i el Banc del Japó (BOJ) van confirmar la inter‐
venció, que ha provocat una apreciació del dòlar i un 
fort repunt de la Borsa de Tòquio. 

Abans  de  la  intervenció,  el  dòlar  cotitzava  a  82,87 
iens, el nivell més alt des del maig de 1995, i, minuts 
després,  s’apreciava  fins  als  84,36  iens, mentre  el 

Nikkei, que va obrir a la baixa, s’enfilava un 2,34% en 
només 24h. 

Encara que no han precisat l’escala de la intervenció, 
el ministre de Finances va confirmar que va ser duta 
a terme pel Japó de forma unilateral mentre el BOJ, 
en un comunicat, expressava el seu desig que aques‐
ta mesura contribueixi a un tipus de canvi estable. El 
Sr. Noda va indicar que “Japó no pot tolerar els efec‐
tes de  l’apreciació del  ien en  la seva economia”  i va 
assenyalar que podrien prendre mesures addicionals 
si ho consideren necessari. A més, el Sr. Shirakawa, 
governador del BOJ, va  indicar en el comunicat que 

Dalt: Tipus de canvi ien/dòlar. A baix: índex borsari Nikkei – 
Font: Yahoo Finance 
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hi  ha  hagut  incerteses,  especialment  per  a 
l’economia nord‐americana, que han provocat  ines‐
tabilitat en els mercats de divises. 

La  intervenció s’ha ordenat  l’endemà que el primer 
ministre  japonès,  Naoto  Kan,  superés  una  elecció 
interna en el seu partit  i fos confirmat al capdavant 
del Govern. Fins ara, Kan s’havia mostrat  reticent a 
una  intervenció,  que  afavoria  el  seu  oponent  en 
l’elecció, Ichiro Ozawa, tot  i que sempre havia asse‐
gurat  que  prendria  mesures  en  cas  necessari  per 
donar suport al  ien. Les multinacionals nipones han 
acusat  la ràpida apreciació de  la seva divisa des del 
inici de  la crisi econòmica, que fa  les seves exporta‐
cions menys competitives, és per això, que des de fa 

temps  els  empresaris  japonesos,  sobretot  Toyota  i 
Cànon,  reclamaven  al  govern  una  intervenció  per 
frenar l’apreciació del ien. 

Altres fonts del govern apunten que el principal pro‐
blema no és la cotització del ien en si, sinó la volatili‐
tat del seu canvi. A més, el principal motiu de  la re‐
valorització de la moneda japonesa és la poca confi‐
ança dels inversors internacionals en altres monedes 
com el dòlar o l’euro, el que al Japó li ha portat més 
problemes que beneficis, degut a  la  importància del 
seu sector exportador. 

 

El iuan només s’aprecia un 1% tot i la nova política canviària xinesa  
Setembre 21, 2010 

Des que el govern xinès va anunciar al juny que per‐
metria una major flexibilitat del tipus de canvi de  la 
seva moneda, el  iuan,  la divisa només s’ha apreciat 
en  relació al dòlar al voltant d’un 1% en aquests 3 
mesos.  Tots  els  mitjans  de  comunicació  financers 
coincideixen  a  descriure  l’atmosfera  de  frustració 
que hi ha dins  l’Administració Obama, qui ha estat 
pressionant  fortament  els  darrers  mesos  per  un 
canvi en la política canviària de la Xina. 

El resultat de la flexibilització que s’esperava a Was‐
hington era una forta i ràpida apreciació del iuan, ja 
que  es  suposava  artificialment  infravalorat.  La mo‐
neda  infravalorada  permetia  a  la  Xina  exportar  els 
seus  productes  amb més  facilitat,  sobretot  al  seu 
mercat principal: els Estats Units. 

No només això, sinó que també s’espera que el ba‐
lanç  comercial  xinès  (el marge  entre  exportacions 
menys  importacions)  del mes  d’agost,  quan  surtin 
les dades, sigui el major des de principis de 2009. Al 
contrari, el balanç comercial dels Estats Units segui‐
rà sent fortament deficitari. 

Això  significa  per  a molts  analistes  que  la  política 
canviària xinesa no s’ha  flexibilitzat  tant com el go‐
vern  va  anunciar  i  que  la  Xina  segueix  competint 
deslleialment. Tot  i això, sigui cert o no, des de Bei‐
jing  es  respon  que  el  dèficit  comercials  dels  Estats 
Units no té res a veure amb el baix valor relatiu del 
iuan  i que respon més aviat a deficiències estructu‐
rals de  la  indústria americana. A més,  les declaraci‐
ons oficials de funcionaris xinesos donen senyals que 
la  Xina  no  tornarà  a  concedir més  flexibilitat  a  la 
seva divisa: segons declaracions d’una portaveu del 
ministeri d’exteriors xinès al Wall Street Journal, “la 
nostra reforma del tipus de canvi no serà accelerada 
per la pressió externa”. 

Una batalla més de la pugna comercial entre Estats 
Units i la Xina 

Històricament, el control canviari a  la Xina ha estat 
ferm amb la finalitat de mantenir un iuan a tipus de 
canvi relativament fix respecte al dòlar. Aquest canvi 
estava fixat al voltant dels 7 iuans per dòlar, un punt 
que  contribuïa  a  oferir  els  productes  xinesos  a  un 
preu més atractiu del que hauria de ser en cas que la 
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moneda fluctués lliurement (segons oferta i deman‐
da). El comportament de  la moneda, tal com es veu 
al gràfic, tan sols ha estat d’una  lleugera apreciació, 
dels  6.83  que marcava  a  principis  d’agost  als  6.72 
actuals a mitjans de setembre. 

El  creixement  de  la  Xina  es  basa  fortament  en  les 
exportacions  i  l’atracció d’inversions,  ja que això els 
permet  crear els  llocs de  treball necessaris per  ab‐

sorbir  l’èxode  rural  cap 
a  les  zones  industrialit‐
zades.  És  per  això  que 
un  pilar  d’aquesta  es‐
tratègia  és  un  iuan  de‐
preciat. 

A  causa  de  l’entrada 
massiva  de  productes 
xinesos als Estats Units i 
de  la  dificultat 
d’exportar  a  la  Xina, 
s’han  aixecat  moltes 
veus de  caire mercanti‐
lista al país americà. No 

només al sector privat i a la premsa, sinó sobretot al 
propi govern. Fruit de  la  intensa pressió,  la Xina va 
permetre al  juny que  institucions financeres estran‐
geres poguessin operar amb iuans dins el mercat de 
bons, a més de deixar que  les empreses xineses pu‐
guin conservar moneda estrangera sense obligar‐les 
a convertir‐ho al iuan. 

 

4 setmanes de pujades a Wall Street  
Setembre 22, 2010 

La principal borsa del món, Wall Street, porta amb 
aquesta, 4 setmanes pujant. Tot i això, ahir mateix la 
Universitat de Michigan va publicar l’índex de confi‐
ança  del  consumidor  nord‐americà  per  al mes  de 
setembre, que cau al nivell més baix des d’agost del 
2009,  concretament  fins  als  66,9  punts.  Però  els 
dubtes  d’Estats Units  per  sortir  de  la  crisi  i  el mal 
estat  de  salut  del mercat  laboral  nord‐americà  se‐
gueixen preocupant al govern Obama. 

Evidentment  la  notícia  de  la  pèrdua  de  confiança 
dels  consumidors  en  l’economia  no  va  anar massa 
bé per a Wall Street, no obstant, la dada positiva de 
la inflació, IPC, nord‐americà per al mes d’agost que 
el  govern publicà  abans de  l’obertura dels mercats 

va servir per apaivagar els ànims i els nervis de molts 
dels  inversors.  La  inflació  va  repuntar  un  0,3%  en 
línia amb el que deien molts analistes, entre un 0,2 i 
un  0,3%. 

En un article publicat també ahir al New York Times, 
es  creu que estem davant un punt d’inflexió en un 
nou moviment alcista del Dow Jones o l’S&P 500. La 
principal notícia que ha  facilitat  aquest nou  “movi‐
ment”  ha  estat  la  tornada  de  les  vacances  per  a 
molts  inversors  i  l’anunci de bona part d’acadèmics 
que el pitjor de la crisi nord‐americana ja ha passat, i 
que per tant a curt i mig termini el futur sembla ser 
estable. 
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La SEC aprova noves regles per Wall Street 

El regulador del mercat financer nord‐americà, SEC, 
va aprovar  també ahir per unanimitat una  sèrie de 
regles que  impediran que  els bancs  “maquillin”  els 
seus balanços amb  la  retirada de deute al  final del 
trimestre, és per això, que ahir les accions dels prin‐
cipals  bancs  sofrien  pèrdues:  Goldman  Sachs                 
(‐0,7%),  Wells  Fargo  (‐0,5%)  o  Morgan  Stanley              
(‐0,99%). 

El canvi d’estratègia d’Obama 

Barack Obama en un discurs pronunciat recentment 
en  la cadena CNBC va canviar radicalment el seu to 
respecte  Wall  Street  i  el  sector  bancari  nord‐
americà.  De  fet,  de manera  sorprenent Obama  va 
fer tota una apologia del lliure mercat com el secret 
de  l’èxit dels Estats Units a  llarg termini  i va prome‐

tre que el govern “sortiria del mig” per a permetre 
que  les  empreses  engeguessin  programes 
d’innovació i la creació d’ocupació. Una actitud opo‐
sada amb la mantinguda fins ara. 

El popular  comentarista de  la CNBC  ja  va  titllar  les 
paraules  d’Obama  com  un  “ram  d’olivera”  a Wall 
Street. Així doncs,  la majoria de defensors del  lliure 
mercat  estan  a  favor  del  canvi  de  rumb  que  està 
prenent el president, entre les que destaquen: 

‐ Manteniment de les rebaixes fiscals a la classe mit‐
ja, però no per a les rendes més altes. 

‐ Estímuls per a la I+D i la reinversió empresarial. 

‐ La permissivitat de realitzar amortització accelera‐
da per part de moltes empreses. 

‐ Avantatges per a les pimes. 

 

Moçambic seguirà subvencionant productes bàsics: intent de re‐
forma acaba amb 13 morts  

Setembre 23, 2010 

L’Estat africà de Moçambic, un dels que registra els 
índexs  de  desenvolupament  humà més  baixos  del 
món, ha set les darreres setmanes l’escenari de ma‐
nifestacions  i  cruentes  revoltes  populars,  on  han 
resultats morts com a mínim 13 persones a  la capi‐
tal. El motiu:  l’anunci del govern a principis de mes 
de  que  eliminaria  parcialment  els  subsidis  que 
s’atorguen  a  béns  i  serveis  tan  bàsics  com  l’aigua, 
l’electricitat, el combustible o els aliments  (essenci‐
alment, cereals). 

El  resultat d’aquestes  revoltes que el govern no ha 
pogut contenir ha set el retorn de la política de sub‐
sidis pel que  fa a  l’adquisició d’aliments  i gasolina  i 
pel servei de subministrament d’aigua. Els subsidis al 
consum elèctric es  restauraran només parcialment. 
L’anunci  realitzat  per  l’administració  del  president 

Armando Guebuza ha aconseguit aturar  l’espiral de 
violència generalitzada. 

En definitiva,  els  costos que no puguin  ser  coberts 
amb  el  preu  pagat  per  la  població  seran  coberts  a 
través  de  transferències  directes  de  l’Estat.  Tot  i 
això,  tothom  coincideix  que  només  són mesures  a 
curt termini i caldrà redissenyar la política econòmi‐
ca per evitar noves friccions a mig termini. 

 Moçambic és un fort importador nét d’aliments 
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Pressions  econòmiques  per  a  reformar  la  política 
de subvencions 

L’augment  dels  preus  d’aquests  béns  i  serveis,  so‐
bretot els que depenen de  la conjuntura  internacio‐
nal com són els combustibles o els aliments  (és  im‐
portador nét de blat, per exemple), ha fet necessari 
incrementar el nivell de subsidis que el govern ha de 
garantir per a que  la població pugui accedir‐hi amb 
garantia. Però aquesta càrrega financera sembla que 
arriba a ser excessiva per un govern en que la major 
part del seu pressupost fiscal depèn de l’ajuda rebu‐
da de l’exterior. Com que la capacitat de suportar els 
subsidis no era  suficient, el govern va decidir dero‐
gar la política de subsidis. 

Segons una funcionaria del Programa d’Aliments de 
les  Nacions  Unides,  entrevistada  per  la  BBC,  “des‐
près  d’un  increment  progressiu  del  preu  del  com‐
bustible,  l’aigua  i  finalment  el menjar,  hi  ha  hagut 
una acumulació de factors que han portat al males‐
tar popular”. 

Govern i població, vulnerables a la trampa finance‐
ra 

El problema a Moçambic, i a molts països de la zona, 
es que ni  la població ni el govern tenen  la capacitat 

financera  per  fer  front  als  costos  reals  d’aquests 
béns i serveis. Pel que fa a la població, la gran massa 
de gent pobra encara no ha pogut  formar part del 
ràpid  creixement  experimentat  pel  país  des  de  la 
finalització de la guerra civil a principis dels anys 90. 
Tot  just  lluita  per  poder  aconseguir  produir  un  ali‐
ment que no és suficient per abastir  tot el país,  fet 
que  obliga  a  dependre  de  les  importacions  i  dels 
subsidis per poder permetre‐s’ho. 

Molta part del blat importat procedia de Rússia, país 
que  ha  paralitzat  recentment  les  exportacions 
d’aquest aliment bàsic degut a la sequera que el país 
ha  patit.  La  limitació  del  comerç  ha  tingut  un  fort 
impacte sobre els preus, que han augmentat. A això 
se  li  ha  d’afegir  una  forta  depreciació  de  la  divisa 
nacional, el metical,  fet que encareix  les  importaci‐
ons. 

Pel que  fa al govern, el  retorn a  l’antiga política el 
situa en una nova trampa financera. Tot i el benefici 
social  de  proveir  subsidis,  això  no  canvia  que  els 
pressupostos nacionals no  tenen  suficient capacitat 
com  per  permetre’s  subvencionar  aquests  béns  i 
serveis.  L’economia  nacional  no  genera  suficients 
recursos  com  per  finançar  aquests  subsidis  i 
l’esperança es situa en  l’obtenció de recursos finan‐
cers d’altres països donants. 

 

Pujada del preu del blat: conseqüències per a tots  
Setembre 24, 2010 

Des de  Juny  els preus del blat han pujat més d’un 
35%,  i  és  per  això,  que  la  majoria  de  productors 
d’aquesta matèria primera estan veient augmentats 
els  seus  costos. Degut a aquesta pujada, es preveu 
que moltes  empreses  augmentin  preus  a  partir  de 
l’octubre. 

Per tant, sembla que a partir del proper mes es co‐
mençaran  a mostrar  els  resultats  de  la  revaloració 
del preu del  blat  en molts dels prestatges dels  su‐

permercats. Segons la FAO, el responsable de que el 
passat  mes  d’agost  els  preus  internacionals  dels 
aliments pugessin un 5% és principalment el blat. 

El causant: Rússia i els contractes de futurs 

La majoria d’analistes apunten que les condicions de 
sequera extrema  i  incendis, que han destruït al vol‐
tant d’1/5 part de la producció del blat a Rússia, són 
les causants de la recent pujada dels preus del cere‐
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al. S’ha de tenir en compte que el 8% de  la produc‐
ció mundial de blat prové de Rússia. És per això que 
Moscou va anunciar  recentment  la supressió de  les 
exportacions  d’aquest  cereal  a  l’exterior,  almenys 
fins finals del 2011. 

Tot i això, encara no està clar si els russos abandona‐
ran per complet el subministrament internacional de 
blat,  ja que  la seva producció estava  ja contractada 
per clients africans i de Pròxim Orient. De fet, el país 
seguia exportant petites quantitats fins fa pocs dies. 
De  tota manera,  l’amenaça  de  la  suspensió  de  les 
exportacions  ha  estat  suficient  per  pressionar  a 
l’alça els preus,  i  sobretot per posar en dubte  si es 
podria tornar a produir una crisi alimentària com  la 
viscuda el 2007‐’08. 

La clau per entendre què està passant amb el blat no 
s’ha de buscar només en els camps,  sinó  també en 
els mercats  financers. Un  exemple  és  que  els  con‐

tractes  de  futurs  negociats  en  la  borsa  de  Chicago 
representen  6  vegades  la  producció  mundial.  La 
realitat  és que  la  crisi  econòmica ha  fet que molts 
fons  d’inversió  deixessin  de  costat  les  accions  i  al‐
guns títols de renda fixa i passessin a centrar‐se més 
en les “commodities”. 

En  una  recent  entrevista  per  La  Vanguardia,  Josep 
Ayneto  i  Peiron,  director  contable  de  la  Llotja  de 
Cereals  de  Barcelona,  afirmava  com  “la  producció 
s’ha desenvolupat de forma correcte i tenim cereals 
en  stock.  El  tema  és que hi ha quantitats de diner 
flotant en el mercat  i  aquest ha  anat  a parar  a  les 
matèries primeres”. És la pujada del preu del blat un 
atac especulatiu d’un conjunt d’inversors? 

 

 

Documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Moçambic 
[1] Video‐reportatge realitzat pel canal Al‐Jazeera sobre les reaccions a l’increment del preu dels aliments. 
http://www.youtube.com/watch?v=‐NXMFl64kBY 
 
[2] Anàlisi de l’impacte social d’aquesta política. Diari The Guardian. 
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