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RESUMO
O texto pretende analisar alguns dos aspectos essenciais da gestão da política monetária
(creditícia e de taxas de juro, oferta monetária e reservas obrigatórias dos bancos comerciais junto
do banco central – base monetária -, cambial e reservas internacionais). O estudo cobre o período
2000-2021 com ênfase para a crise a partir de 2016. Tendo em conta o período analisado, tem
importância as funções da gestão monetária relacionadas com ciclos curtos da economia (com
coincidência em ciclos políticos) e a coordenação com a política fiscal, focalizando-se nos efeitos
sobre a economia real (crescimento económico, dívida pública, importações e exportações,
crédito, pobreza, entre outras).
Em síntese, o Banco de Moçambique tem tido uma política monetária conservadora (excessiva
para alguns analistas), cautelosa (reserva monetária e reservas internacionais elevadas), supondo
a defesa da solvabilidade e robustez do sistema financeiro nacional. A gestão da política
monetária visa, em primeiro lugar, assegurar os equilíbrios nominais da economia e tem sido, em
alguns períodos, penalizadora da economia real (crescimento económico, rendimento per capita
médio, exportações e importações, competitividade da economia) e não tem contribuído para a
transformação estrutural da economia e maior equidade social. O Banco Central e os bancos
comerciais têm financiado a galopante dívida pública interna em prejuízo das empresas e das
famílias.
Tem actualidade a recente forte depreciação e apreciação do metical que reflecte a gestão rígida
e conservadora do Banco Central, que tem por objectivo principal assegurar a inflação baixa,
independentemente dos efeitos na economia real. Além dos referidos no texto, a volatilidade
cambial recente provoca/acrescenta interrogações no empresariado, riscos da economia,
distorções no mercado de divisas e nos mercados de bens e serviços, incoerências com a política
orçamental/fiscal.
Finalmente, como explicar esta política monetária rígida e aparentemente contraditória na gestão
dos seus instrumentos, ou mesmo incompetente e nefasta para a economia? Três hipóteses ou
uma combinação das duas: a primeira, a obsessão dogmática, teórica e metodológica, do primado
da estabilidade para despois crescer com sacrifício dos cidadãos, utilizando instrumentos directos
de gestão (taxas de juro e de câmbios); e/ou, a segunda, uma super cautela pelos riscos da
economia (conflitos, COVID-19, imagem do país e consequências nas relações políticas,
económicas e comerciais externas). Finalmente, uma terceira hipótese não revelada (o “gato
escondido”): as reservas externas e internas são elevadas para conseguir cobrir prováveis custos
resultantes das dívidas ocultas (ou outras não conhecidas/ou ainda “ocultas”), custos da guerra
em Cabo Delgado e o adiamento de receitas dos recursos gás e de outros recursos naturais sine
dia. Ou será também incompetência do Banco de moçambique? Why not?
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POLÍTICA MONETÁRIA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE:
QUAL É O GATO ESCONDIDO?
1.

INTRODUÇÃO

Considera-se que a política monetária tem um papel importante para a estabilidade
macroeconómica, para impulsionar o crescimento económico com transformação estrutural e
mais equidade social, contribuir para aumentar a competitividade da economia, assegurar uma
distribuição intersectorial e territorial de recursos para um desenvolvimento equilibrado1. Porém,
os objectivos acima somente poderão ser alcançados com políticas económicas e publicas
(orçamento, sobretudo os gastos em investimento público, subsídios, gastos com serviços e
gestão da dívida pública) que convirjam ou compensem a componente monetária e num contexto
de estabilidade política e social, pressupondo ainda relações externas complementares favoráveis.
Os bancos centrais têm ainda como funções, e por definição, regular e inspeccionar o sector
financeiro e responsabilizar-se por determinadas operações com o exterior e relacionadas com o
Estado.
A gestão monetária dos bancos centrais é, em teoria, independente dos governos, funcionando
também como checks and balances relativamente à política fiscal. A independência nunca é
absoluta, existindo, porém, níveis/graus em realidades diferentes. Em Moçambique, o Governador
é nomeado pelo Presidente da República (com prévia negociação com o FMI) e assiste às reuniões
do Conselho de ministros.
O presente texto pretende analisar alguns dos aspectos essenciais da gestão da política monetária
(creditícia e de taxas de juro, oferta monetária e reservas obrigatórias dos bancos comerciais junto
do banco central – base monetária -, cambial e reservas internacionais) praticada pelo Banco de
Moçambique e algumas relações com a economia real e verificar se e como a política monetária
(isto é, o Banco de Moçambique) tem desempenhado algumas das funções acima referidas. Tendo
em conta o período analisado, tem importância as funções da gestão monetária relacionadas com
ciclos curtos da economia (com coincidência em ciclos políticos), obedecendo-se, em
coordenação com a política fiscal, ao princípio de ser expansiva nas fases de recessão e restritiva
nos períodos de recuperação/expansão económica.
Foram recolhidos os indicadores essenciais para a análise pretendida e calculado um conjunto de
indicadores. Os dados são apresentados em gráficos com o objectivo de apresentar,
descritivamente, a evolução das variáveis e das relações entre algumas delas, sobretudo entre
variáveis nominais e da economia real. O período de análise é entre 2001 e 2020. Não é objectivo
deste texto fazer uma análise detalhada do período após dívidas ocultas e em particular depois
da pandemia em 2020.
Este trabalho não faz um enquadramento nem uma revisão teórica do tema. A utilização de
metodologias econométricas poderá ser objecto de um trabalho posterior, o que atribuirá maior
consistência às análises.
1

A Lei Orgânica do Banco de Moçambique define como objectivo primário da política monetária a preservação do valor
da moeda nacional, que se infere numa inflação baixa e estável. Na prossecução do seu objectivo, a Lei estabelece também
que o Banco de Moçambique deve contribuir para os esforços do Governo visando a promoção do crescimento
económico. Embora refiram as variáveis-objectivo principais, não há referência aos instrumentos e outras funções de um
Banco Central, conforme referido no parágrafo

Além da introdução, o texto tem mais quatro secções. Na segunda, definem-se os
conceitos/variáveis utlizadas. A secção três apresenta os gráficos e respectivos breves
comentários. Na secção quatro faz-se uma muito breve análise da política monetária depois da
crise da dívida e em particular com o aprofundamento dessa crise devido à COVID-19. A última
secção é um resumo.

2.

CONCEITOS

Apresentam-se os conceitos monetários utilizados neste texto e como se estabelecem ou se
calculam (apresentados em sequência alfabética):
• Base monetária: é constituída pelo volume de dinheiro criado pelo Banco Central sob a
forma de moeda (em papel ou metal) em poder do público, moeda em circulação +
depósitos à ordem) e pelas reservas em poder das entidades financeiras ou depositadas
no Banco Central (compulsórias e voluntárias) . A partir dessa base monetária, o sistema
bancário, através dos créditos concedidos, cria moeda escritural e, portanto, aumenta a
oferta de moeda, que constituem meios de pagamento ao dispor.
• Reservas bancárias: o Banco Central determina que os bancos comerciais e outras
instituições financeiras depositem, junto ao Banco Central, uma percentagem do total dos
depósitos angariados. No presente momento, as taxas determinadas pelo BM são de
11,5% para depósitos em moeda nacional e 34,5% para depósitos em moeda estrangeira
• Reservas Internacionais Líquidas (RIL): os montantes das RIL, correspondem, segundo
o Banco de Moçambique, ao valor para a cobertura das importações de bens e serviços
não factoriais, quando excluídos os grandes projectos. Mede-se em dólares e é
geralmente apresentado como o período de tempo que as reservas são suficientes para
a cobertura das importações. Geralmente correspondem a entre 3 e 4 meses de
importações.
• Taxa de abertura da economia: ou simplesmente taxa de abertura, mede o peso do
sector externo na formação do PIB. É calculado pela expressão (exportações +
importações) / PIB.
• Taxa de câmbio: a taxa de câmbio de referência do mercado cambial é obtida através da
média simples das taxas de câmbio cotadas pelos bancos, e apuradas nos seguintes
períodos: às 09h30, com base na informação reportada no intervalo das 09h00 às 09h15;
às 12h30, com base na informação reportada no intervalo das 12h00 às 12h15; e, às
15h30, com base na informação reportada no intervalo das 15h30 às 15h15.
• Taxa de cobertura: mede em que medida as receitas das exportações são suficientes
para pagar as importações. É calculada pela divisão dos valores entre exportações e
importações e o indicador é expresso em percentagem.
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•

Taxa de juro MIMO: é a taxa média de juro medida pelo volume das operações
efectuadas no Mercado Monetário Interbancário para o prazo de vencimento de um dia
útil (prazo overnight), nomeadamente (1) as operações à taxa de juro de política; (2) as
operações entre bancos e (3) as operações de permutas de liquidez. O Indexante Único é
calculado mensalmente pelo BM. Esta taxa uniformiza a base de cálculo do indexante
único que, por sua vez, serve para o cálculo da prime rate do sistema financeiro e para a
fixação das taxas de juro variáveis a serem acordadas pelas instituições de crédito e
sociedades financeiras no âmbito da contratação de operações de crédito.

As taxas de juro e de câmbio apresentadas nos gráficos referem-se às médias anuais (excepto
quando mencionada outra opção).

3.

APRESENTAÇÃO DE DADOS E BREVES COMENTÁRIOS

O gráfico 1 revela um crescimento rápido da base monetária. Paralelamente, a taxa de juros tem
uma tendência decrescente ao longo do período, o que parece coerente, embora o ritmo de
aumento da base monetária seja muito superior (veja os ângulos das linhas de tendência). Isto
significa que os factores que influenciam a taxa de juros são principalmente outros que não a
quantidade de moeda (ceteris paribus-mantendo os outros factores constantes) disponível a curto
prazo na economia.
As linhas de tendência revelam, sobretudo a partir de 2010 e em particular após 2014/15, um
aumento rápido da base monetária, embora a um ritmo superior ao do aumento das reservas
obrigatórias dos bancos comerciais junto do Banco Central. As taxas de juro decrescem até 2010
seguindo-se uma elevação das mesmas, durante dois a três anos, e um aumento importante em
2017/2018, mantendo-se em níveis elevados (na perspectiva da poupança e do investimento).
Isso pode significar que a moeda não é disponibilizada para crédito às empresas e às famílias
(veja mais adiante no gráfico 7, crédito à economia e à agricultura)2.

2

Pode-se confirmar esta afirmação no seguinte link: https://www.bancomoc.mz//fm_pgLink.aspx?id=222, Estatísticas do
Crédito, Por Finalidade - Janeiro de 2021
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Gráfico 1 Instrumentos de gestão da política monetária (Base monetária, reservas bancárias e
taxa de juro)
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taxa de juros.
Fonte: Banco de Moçambique.
O gráfico 2, revela uma evolução quase paralela entre as importações e exportações, com um
menor crescimento das receitas das exportações. As importações crescem mais rapidamente,
agravando o défice e a capacidade de pagamento das importações pelas exportações.
As taxas de câmbio e as importações, ao longo dos 20 anos, possuem uma tendência no mesmo
sentido (subida, isto é, crescimento das duas varáveis), embora as importações cresçam a ritmos
mais elevados (veja inclinação das duas linhas de tendência). A curto prazo, na maioria dos
subperíodos entre 2001 e 2020, as duas varáveis oscilam em sentido contrário, isto é a uma subida
as taxas de câmbio correspondem a descidas das importações e vice-versa, o que confirma a
teoria. De salientar que as taxas médias anuais de câmbio não reflectem os picos das flutuações
cambiais, o que pode ter efeitos sobre as importações e os momentos das respectivas operações
de pagamento. Igualmente, as variações de curto prazo (mensais) da taxa de câmbio têm
influência sobre a inflação, bem como permitem medir os níveis de elasticidade da inflação, face
às variações da taxa de câmbio (veja gráficos 3 e 4).
As reservas internacionais evoluem no mesmo sentido (aumento), tendo como objectivo garantir
a capacidade de pagamento de Moçambique das transacções comerciais extraordinárias assim
como para acudir a compromissos e a gastos em divisas causados por situações anómalas (crises
económicas, conflitos, dívidas ocultas, quebras dos preços de produtos exportados e de entrada
de capitais por investimentos suspensos, e outras). No entanto, muitos economistas argumentam
ser uma reserva cautelar muito elevada, sendo das maiores do mundo. Esta opção pode significar
uma elevada cautela/receio sobre os riscos da economia moçambicana atrás referidos.

4

Sobre o volume das reservas obrigatórias em meticais e em moeda externa dos bancos comerciais
junto do Banco Central, Tibana (2021: 11) 3 afirma: “Se, por exemplo, alguém vai depositar 100
meticais no banco comercial, este terá que ir depositar 34,50 meticais no Banco Central (tratandose de depósito em moeda estrangeira) ou 11,50 (tratando-se de depósito em moeda nacional), o
que é extremamente duro para a economia. Este instrumento foi usado de uma maneira bruta a
partir de 2015, como forma de rapidamente se ganhar um certo controlo da situação monetária
do país na sequência da crise financeira e económica despoletada pelas dívidas ocultas”.
Actualmente, no caso de Moçambique, as reservas internacionais correspondem a cerca de 7
meses de importações, praticamente o dobro do que é geralmente praticado.
Numa outra perspectiva, as reservas obrigatórias externas podem encontrar justificação nas
condições impostas pela Lei Cambial que limita o crédito em moeda externa e no facto de os
bancos manterem os depósitos em moeda externa nos bancos correspondentes (sedes nos países
dos “bancos-mãe”) fora do país. Porém, poderiam existir outras formas de regulação.
Gráfico 2 Instrumentos de gestão da política monetária e sector externo
(Exportações e importações, taxa de cobertura e taxa de abertura)
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Fonte: Banco de Moçambique.
Os gráficos 3 e 4 mostram o referido anteriormente: em períodos de curto prazo, a evolução dos
indicadores sugerem haver uma forte correlação entre as variáveis taxas de câmbio e inflação. Isto
é, as taxas de câmbio são um importante instrumento de gestão 4, não só do comércio externo,
mas também de controle da inflação. Observa-se, em grande parte dos subperíodos da série

3

Apresentação de Roberto J. Tibana no Webinar sobre política monetária e publicada no Observador Rural Nº 107, Março
de 2021, com o título: Por uma política monetária ajustada à economia real em contexto de crise. Humildade é sabedoria.
Observatório Rural. Maputo.
4
Numa economia de mercado a taxa de câmbio não constitui um instrumento, pois não é definida administrativamente,
mas resulta de um índice que reflecte a balança de pagamentos e outras variáveis. Porém, existem formas indirectas de
intervenção no mercado cambial (como, por exemplo, a injecção ou retirada de divisas do mercado) que influenciam, à
posterior, a taxa de câmbio.
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2001-2020, uma relação directa e positiva (variações com o mesmo sinal) entre as taxas de câmbio
e a da inflação, e que esta última tem reacções fortes e rápidas às variações das taxas de câmbio.
No entanto destaca-se que após as dividas ocultas, existe um comportamento atípico, isto é, a
inflação nem sempre acompanhou a depreciação do metical.
Apresentam-se dois gráficos 3 e 4 (câmbio do USD e do Rand - ZAR), pois ambos têm importância
para a importação de bens diferentes: no primeiro caso, para combustíveis, equipamentos e
produtos alimentares básicos (arroz e trigo), e o rand, para a importação de outros bens
alimentares.
Gráfico 3 Evolução da taxa de câmbio (USD)e da inflação
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Fonte: Banco de Moçambique, compilado por FX Consulting.
Gráfico 4 Evolução da taxa de câmbio (Rand) e da inflação
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No gráfico 5, verifica-se que as taxas de juro acompanham a inflação, mas com importantes
diferenças, alcançando, em alguns anos, entre 10% e 15%. Não é perceptível, graficamente, uma
relação inequívoca entre taxas de juro e crescimento económico, mas existe alguma relação
positiva entre taxas de juro e inflação5. Observa-se que os momentos de variações mais
significativas do crescimento foram influenciados por factores externos: grandes investimentos
(Mozal nos primeiros anos; carvão nos finais da primeira década; e a dívida ocultas depois de
2016).
Gráfico 5 Taxa de juro, Inflação e Taxa de crescimento do PIB
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O gráfico 6 revela que a taxa de cobertura nunca ultrapassou os 91% e as exportações
chegaram de representar menos de metade das importações (entre 2012 e 2015), agravando
sistematicamente o défice da balança comercial. A taxa de abertura da economia é, na maioria
dos anos estudados, acima de 50%, tendo alcançado valores entre 70% e 75% a partir de 2015.
Isto significa que as relações externas têm um elevado peso na formação do PIB. Este aspecto é
mais acentuado quando as importações são sistematicamente superiores às exportações, o que
reconfirma que Moçambique possui uma economia fortemente dependente do exterior:
importa principalmente maquinaria, materiais de construção, combustíveis e cereais, e exporta
sobretudo alumínio, carvão, energia e tabaco.

5

Segundo Fisher, uma taxa nominal mais alta que a de equilíbrio torna a taxa de juros real temporariamente maior, o que
desestimula a atividade econômica e, consequentemente, desacelera a inflação. Uma taxa nominal mais baixa que a de
equilíbrio torna a taxa de juros real temporariamente menor, gerando maior dinamismo na economia, que se reflete no
aumento de preços. Estes, são os conhecidos efeitos d Fisher. Pode-se constatar que no caso de estudo, este efeito não
está presente na maior parte do período.
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Gráfico 6 Exportações, importações, taxa de cobertura e taxa de abertura
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Fonte: Banco de Moçambique.
No gráfico 7, constata-se que os valores da base monetária acompanham o volume das reservas
bancárias. Destaca-se que a base monetária, entre 2001 e 2020, aumentou 83 vezes em termos
nominais de cada ano. O aumento das reservas obrigatórias dos bancos comerciais junto do
Banco Central e o financiamento da dívida púbica interna podem justificar esta atipicidade6.
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Gráfico 7 Instrumentos de gestão da política monetária e sector externo
(Base monetária, reservas bancárias e taxa de juros)
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de juros.
fonte: Banco de Moçambique.
6

O financiamento da dívida pública e das reservas obrigatórias, retiram moeda do mercado (para financiamento das
empresas e das famílias), aumentando a taxa de juros, apenas acessível a algumas actividade de elevada lucratividade e.
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O gráfico 8 revela que existe um forte aumento do crédito em termos nominais à economia,
sobretudo a partir de 2009/2010 e que decresce depois de 2016, período em que a base
monetária aumentou, tal como as reservas obrigatórias em meticais e a dívida pública interna
financiada sobretudo pelo Banco de Moçambique e pela banca comercial. Em termos reais a
preços de 2001, o crédito total à economia aumentou cerca de 5,5 vezes. Em termos nominais, o
crédito total à economia cresceu 20,8 vezes, enquanto o crédito à agricultura aumentou em 4,2
vezes. Esta evolução, retirou recursos para o crédito à economia e famílias. Destaca-se no gráfico,
o rápido decrescimento do crédito à agricultura (base do desenvolvimento económico e social),
enquanto proporção do crédito total à economia.
Gráfico 8 Crédito à economia e à agricultura
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Fonte: Banco de Moçambique
Observa-se no gráfico a seguir, um forte crescimento da dívida pública, sobretudo depois da
primeira década em análise. Embora partindo de bases com valores muito diferentes, a dívida
interna cresceu, entre 2001 e 2020, perto de 170 vezes, enquanto a dívida externa aumentou, no
mesmo período, em cerca de 6,8 vezes. As fontes oficiais indicam que a dívida total representava
em 2001, cerca de 92% do PIB, tendo decrescido até 34% em 2012, voltando a subir para mais de
80% depois de 2016. Porém, segundo as organizações internacionais especializadas, a
percentagem da dívida pública sobre o PIB é bastante superior. Segundo a World Trade
Organization (WTO), a percentagem era, nos primeiros anos do século, de entre 80 e 90%, tendo
baixado para entre 40% e 50%, no período de 2006 e 2013, e, depois, começou a subir alcançando
mais de 110% após 2016. Para além do aumento das despesas, das “dívidas ocultas”, da redução
do investimento externo e da entrada de capitais (por exemplo, da cooperação), contribuiu
também a forte depreciação do metical que, em 30/12/2013, a moeda dos EUA equivalia 30
meticais, depreciando-se em cerca de 250% até 31/12/2020.
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Gráfico 9 Dívida pública

100

85

800,000
58

170,800

106,9…
216,907
122,464
29,799 69,233

60
40
20

Dívida pública
Dívida pública interna

2020

2019

2018

2016

2015

0

2014

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

682,429

604,494

40

2013

11,524

7,592

2011

1,684

2001

87,924

82,017

2010

101,055

34

2012

31

400,000

0

38

2017

600,000

200,000

80

80

Percentagem

83

92

2002

Milhões de USD

1,000,000

Dívida pública externa
Dívida pública/PIB
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direita para a percentagem da dívida pública total sobre o PIB.
Fonte: Banco de Moçambique para dívida pública externa em dólares e MEF para dívida pública
em meticais.
O gráfico 10 apresenta a evolução do PIB per capita em meticais e dólares americanos,
considerando a sua valorização anual e a preços de 2001. Desta forma, verifica-se os efeitos
corrosivos da inflação e da taxa de câmbio, durante vinte anos. Pode-se constatar que, em termos
nominais, o PIB per capita de 2020, é 5,7 vezes superior a 2001 (39.538/6.447), mas que, em termos
de preços de 2001, esse indicador é, em MZN, de 1,5 vezes (9.992/6.447) devido ao efeito erosivo
da inflação. O PIB per capita de Moçambique em dólares (efeito taxa de câmbio) foi, em 2020, de
161 USD, e, em 2001, era de 315 USD, o que significa uma redução para cerca de metade.
Gráfico 10 PIB per capita a preços de 2001, em MZN e USD
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Nota: a linha negra representa o PIB per capita em MZN, a preços de 2001, o que não está
explicito no gráfico. A linha preta representa o PIB nominal.
Fonte: INE para o PIB em meticais e Banco de Moçambique para PIB em dólares.
Quadro 1 Evolução da taxa de câmbio Meticais por dólar americano
Período
2001-2005
2006-2010
MZM por USD
20-23
25-27
Fonte: Banco de Moçambique, compilado pelo autor.

2011-2015
29-40

2016-2020
63-69

No quadro acima, pode-se observar uma depreciação gradual nos primeiros dez anos e uma forte
depreciação na segunda década e, em particular, após 2016, em consequência da crise das dívidas
ocultas. É fácil concluir que a gestão da taxa de câmbio é fundamental para a economia, as
empresas e os cidadãos. Embora os contextos económicos e externos não tenham sido favoráveis,
parece evidente que os principais efeitos coincidem, no tempo, com as crises provocadas
principalmente em consequência de factores internos (dívidas ocultas e conflitos).

4.

POLÍTICA MONETÁRIA EM TEMPO DE PANDEMIA

A pandemia aprofundou a crise da economia devido às dívidas ocultas que, por sua vez, foi um
agravamento da tradicional crise do país, podendo ter períodos de expansão de alguns
indicadores económicos.
Durante a pandemia, o Banco de Moçambique tomou opções controversas (como no contexto
geral, em períodos mais longos como o estudado 2001-2020). Resumem-se as seguintes
principais medidas do Banco de Moçambique:
• Aumentou as reservas obrigatórias e as reservas internacionais;
• Aumentou periodicamente a taxa de juro de referência;
• Do que se sabe, não emitiu moeda (meticais) para fins creditícios nem injectou divisas no
mercado cambial para suster em tempo oportuno, a depreciação do metical.;
• Disponibilizou 500 milhões de dólares aos bancos comerciais para pagamentos externos
(para créditos aos agentes económicos em meticais) exigindo reembolsos em dólares o
que foi recusado pelas instituições financeiras 7.
O volume s crédito disponibilizado com a etiqueta de Covid.19 foram, essencialmente, por via de
um banco estatal (Banco Único) com recursos muito limitados para as necessidades mais
prementes. A entrega de dinheiro às famílias com graves dificuldades foi insignificante e
terminada em poucos dias.
Estas opções foram em sentido contrário às praticadas na maioria dos países que mais sofreram
com a pandemia que, em resumo foram as seguintes principais: (1) disponibilização de créditos e

7

“A linha de financiamento de 500 milhões de dólares criada com o objectivo de assegurar maiores disponibilidades de
divisas do mercado e responder às necessidades de importação (…) de produtores essenciais, para mitigação e combate
aos efeitos negativos do Covid-19, não está a surtir os efeitos desejados”, Presidente do Pelouro para a Política Fiscal da
CTA, em,
https://www.rfi.fr/pt/mo%C3%A7ambique/20200424-mo%C3%A7ambique-empresas-em-dificuldades-por-causa-dapandemia-de-covid-19.
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condições de pagamentos de impostos e juros à banca; (2) apoio social às famílias afectadas pelo
desemprego e perdas de rendimento.

As medidas do Banco de Moçambique foram de pró ciclo em situação de crise, isto é, foram
favoráveis ao agravamento da crise e contrárias à recuperação económica. O Banco Central reagiu
tardiamente (tradicional rigidez das medidas), à depreciação do Metical e só a partir de
Fevereiro/Março de 2021 (1 ano depois do 1º caso de COVID-19) é que começou a injectar divisas
no mercado, fazendo baixar significativamente a taxa de câmbio.
As principais consequências foram as seguintes:
• Depreciação acelerada da taxa de câmbio (gráficos 3 e 4);
• Aumento de preços, sobretudo de bens essenciais (ver Boletins Mensais de preços –
Observatório do Meio Rural –
https://omrmz.org/omrweb/publicacoes_categ/boletim/www.omr.mz);
• Aumento da dívida pública por efeito da desvalorização da moeda nacional (veja no
gráfico 9).
• Perdas de rendimento das economias informais (estudo realizado para a cidade de
Maputo)8.
• Aumento previsível da pobreza e das desigualdades9.
• Encerramento ou subactividade de muitas centenas de empresas e despedimento ou
semi-despedimento de trabalhadores sem apoio social 10.

8

Impactos da COVID-19 sobre os Agentes Económicos Informais na Cidade de Maputo. Flash 08, Covid-19, Junho 2020.
Mussagy e Mosca (2020). Micro-simulações dos impactos da COVID-19 na pobreza e desigualdade em Moçambique.
Observador rural Nº 96, OMR, Maputo. https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-96/.
10
“O sector empresarial de Moçambique relatou uma perda de US$ 453 milhões na primeira metade do ano de 2020,
devido à pandemia da COVID-19, anunciou nesta quinta-feira a Confederação de Associações Empresariais de
Moçambique (CTA).
…. disse que se a pandemia evoluir, as perdas podem chegar a US$ 951 milhões até ao final do ano, o que será equivalente
a 7% do PIB do país.
… no volume de negócios, o relatório indica que o nível de atividades empresariais caiu 65% no primeiro semestre de
2020" …
… O sector de hotelaria e turismo está entre os mais atingidos pela pandemia, registando uma redução de 75% das
atividades …
… O relatório também revelou que as empresas foram forçadas a reduzir seus custos de produção, incluindo empregos
em 30 mil contratos suspensos até junho, e que se a pandemia continuar, o número de empregos perdidos até dezembro
pode ser de 63 mil, equivalente a 11% da população empregada do país.
….. uma perda de US$ 453 milhões …que se a pandemia evoluir, as perdas podem chegar a US$ 951 milhões até ao final
do ano, o que será equivalente a 7% do PIB do país.
…. no volume de negócios, o relatório indica que o nível de atividades empresariais caiu 65% no primeiro semestre de
2020".,
Em Setor empresarial de Moçambique perde US$ 453 milhões no primeiro semestre devido à COVID-19.
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-08/14/c_139289881.htm, 4 de Agosto de 2020.
9
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5.

CONCLUSÃO

Da análise efectuada pode-se constatar:
• O crescimento da economia e a evolução da base monetária revelaram-se muito
diferentes entre si, o que significa que a disponibilidade de moeda não se reflecte na
economia real. Em princípio, o aumento da base monetária tem três destinos principais:
(1) maiores reservas obrigatórias dos bancos centrais junto do Banco de Moçambique; e,
(2) financiamento do rápido crescimento da dívida interna, em momento de dificuldades
de obtenção de dívida externa; e, (3) retracção ou baixo investimento interno.
• As reservas obrigatórias dos bancos comerciais junto do Banco de Moçambique,
representam uma acentuada medida cautelar do Banco Central, supostamente com o
intuito de assegurar maior solidez ao sistema financeiro moçambicano. Isso implica
menos dinheiro disponível para crédito à economia. Muitos estudiosos afirmam serem
reservas excessivas (das maiores do mundo, em termos percentuais). A manutenção das
taxas de juro elevadas (muito acima da inflação) implica que somente os sectores de alta
lucratividade, de retorno rápido do capital e de menores riscos, é que podem suportar
taxas acima de 20%. Os bancos comerciais alcançam elevadas taxas de lucro e
rentabilidade.
• As taxas de juro elevadas (como variável instrumental de gestão de política monetária
principal) e a manipulação da taxa de câmbio têm como principal fim, manter a inflação
como variável-objectivo principal, mesmo que em prejuízo da economia real.
• A taxa de câmbio tem momentos de elevada depreciação, mas, contrariamente ao
expectável, existem reservas internacionais muito elevadas. Está demonstrado,
estatisticamente, que uma depreciação do metical tem um efeito negativo quase
imediato sobre a inflação, afectando, logicamente, a procura interna e o consumo e nível
de vida, sobretudo dos mais pobres (PIB per capita). Ao longo do período (sobretudo nos
últimos anos), o Banco de Moçambique reagiu tarde à depreciação do metical (como
recentemente, a partir de Fevereiro de 2021) e fê-lo com o propósito de manter a inflação
baixa.
• Embora a política monetária não seja, por si só, suficiente para o crescimento e
transformação da economia com mais competitividade e equidade, o certo é que ela
pode contribuir para esses objectivos. Ao longo dos 20 anos analisados, a economia
pouco cresceu em termos reais e tem vindo a desacelerar (crescer a taxas sucessivamente
mais baixas), a riqueza gerada por habitante pouco melhorou em meticais e reduziu para
cerca de metade em dólares, a balança comercial deteriorou-se, a dívida pública, externa
e interna, cresceu de forma galopante, a dependência externa aumentou (taxa de
cobertura e de abertura) e a estrutura económica está cada vez mais afunilada e
extrovertida. Segundo os dados da pobreza (IOFs/IAFs), embora a percentagem da
população tenha decaído, o número de pobres tem aumentado significativamente.
Segundo a mesma fonte, as desigualdades sociais têm aumentado.
• Contrariamente, a gestão da política e os indicadores da economia monetária revelam
quão frágil é a económica moçambicana, a sua forte sensibilidade aos factores externos,
bem como reflectem políticas públicas (sobretudo fiscais, dos mercados e de
modernização do tecido produtivo e do Estado) ineficazes, incongruentes e que se
anulam entre si.
• A crise iniciada (ou aprofundada) em 2016, principalmente em consequência das dívidas
ocultas, provocou graves consequências sobre a economia moçambicana e a vida dos
cidadãos.
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•

•

•

A actual política monetária: (1) sustenta um Estado muito pesado (aproximadamente 30%
do PIB e uma elevada percentagem dos gastos com o pessoal – entre 10% e 12% do PIB,
uma das mais altas do mundo; (2) financia uma dívida pública, uma política
excessivamente expansiva entre 2010 e 2016 e faz cobertura (conscientemente ou não) à
corrupção; (3) permite altos lucros aos bancos comerciais, apesar das elevadas reservas
obrigatórias exigidas aos banco comerciais, mas que são beneficiados pelas diferenças
entre a inflação e as taxas de juro de depósito e de financiamento, pelo financiamento da
dívida pública, pelos spreads praticados e pelo negócio de divisas (diferenças de taxas de
câmbio de compra e venda de moeda externa).
A política monetária tem-se revelado, em determinados períodos durante a série
estudada, de pró-cíclica, o que contraria algumas correntes do pensamento económico e
de política monetária. O objectivo principal, e possivelmente único, é o controlo da
inflação, utilizando-se para o efeito os instrumentos da taxa de juros e da taxa de câmbio.
A gestão da política monetária tem-se revelado: (1) rígida (as medidas de ajustamento
são tardias em relação aos sinais da economia); (2) sem consideração pelas distorções e
imperfeições dos mercados financeiros (mercado informal, desenvolvimento e fraca
organização financeira das pequenas empresas que representam mais de 90% do tecido
produtivo, desadaptação entre as condições de elegibilidade para aceder às linhas de
crédito e bancarização da economia, etc.; (3) privilegia os equilíbrios macroeconómicos
nominais com penalização da economia real.

Em síntese, o Banco de Moçambique tem tido uma política monetária conservadora (excessiva
para alguns analistas), cautelosa (reserva monetária e reservas internacionais elevadas), supondo
a defesa da solvabilidade e robustez do sistema financeiro nacional. A gestão da política
monetária visa, em primeiro lugar, assegurar os equilíbrios nominais da economia e tem sido, em
alguns períodos, penalizadora da economia real (crescimento económico, rendimento per capita
médio, exportações e importações, competitividade da economia) e não tem contribuído para a
transformação estrutural da economia e maior equidade social. O Banco Central e os bancos
comerciais têm financiado a galopante dívida pública interna em prejuízo das empresas e das
famílias.
Finalmente, como explicar esta política monetária rígida e aparentemente contraditória na gestão
dos seus instrumentos, ou mesmo incompetente e nefasta para a economia? Duas hipóteses ou
uma combinação das duas: a primeira, a obsessão dogmática, teórica e metodológica, do primado
da estabilidade para despois crescer com sacrifício dos cidadãos, utilizando instrumentos directos
de gestão (taxas de juro e de câmbios); e/ou, a segunda, uma super cautela pelos riscos da
economia (conflitos, COVID-19, imagem do país e consequências nas relações políticas,
económicas e comerciais externas).
Termina-se com uma terceira hipótese não revelada (o “gato escondido”): as reservas externas e
internas são elevadas para conseguir cobrir prováveis custos resultantes das dívidas ocultas (ou
outras não conhecidas/ou ainda “ocultas”), custos da guerra em Cabo Delgado e o adiamento de
receitas dos recursos gás e de outros recursos naturais sine dia.
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Por gentileza e respeito, não se colocam as hipóteses da incompetência ou da falta de soberania
perante o Fundo Monetário Internacional.
Sugere-se que este trabalho seja aprofundado com outras secções de teoria e de métodos
quantitativos, para testar algumas hipóteses acerca das relações e da importância da economia
monetária sobre a economia real, como por exemplo, crescimento económico, exportações e
importações, investimento público e privado, consumo entre outras.
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