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• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 
relevantes do sector agrário e do meio rural. 
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POR UMA POLÍTICA MONETÁRIA  
AJUSTADA À ECONOMIA REAL EM CONTEXTO DE CRISE. 

HUMILDADE É SABEDORIA1 
 
 

1.  INTRODUÇÃO  
 
Os bancos centrais têm como funções a definição e implementação de políticas monetárias que 
assegurem a estabilidade do sistema financeiro e de um ambiente macroeconómico com crescimento 
estável, equilíbrios macroeconómicos e regulação dos bancos comerciais e das relações financeiras 
externas. 
 
Neste contexto, o Observatório do Meio Rural (OMR) organizou no dia 26 de Fevereiro de 2021, das 
14H30 às 17H30, um webinar sobre a Política monetária em Moçambique em contexto de crise. O 
principal objectivo do evento era o de compreender se o Banco de Moçambique tem desempenhado 
as funções citadas acima, sobretudo em contextos de crise económica e social. Especificamente 
pretendia-se debater: i) até que ponto a política monetária tem desempenhado as funções que lhe 
competem na manutenção da estabilidade macroeconómica no médio prazo, no apoio à economia 
e na gestão dos ciclos económicos; e, ii) de que modo a política monetária em Moçambique e os 
instrumentos usados têm sido ajustados às mudanças do contexto económico e, em particular, aos 
períodos de crises dos últimos dez anos. 
 
Neste debate participaram, como oradores, os economistas Fáusio Mussá do Standard Bank, Roberto 
Tibana da Analítica-RJT (Investigador e Consultor) e Inocência Mapisse do Centro de Integridade 
Pública (CIP) e, como moderador, o economista João Mosca do Observatório do Meio Rural (OMR). 
 
Os principais pontos apontados pelos oradores, moderador e participantes foram os seguintes:  

• Há questões estruturais que não podem ser resolvidas apenas através da política monetária; 
• As políticas restritivas tornaram-se cultura em Moçambique; 
• Mais do que melhorar os indicadores macroeconómicos, é preciso melhorar a vida das 

populações; 
• Banco de Moçambique penaliza fortemente a economia real em detrimento da economia 

nominal;  
• As acções do Banco de Moçambique devem ser previsíveis. 

 
Este texto sumariza as intervenções dos oradores, do moderador e dos participantes. Os resumos das 
partes referentes aos oradores são da responsabilidade dos próprios, sendo as outras partes da 
responsabilidade do Observatório do Meio Rural (OMR). 
 
Além da introdução, seguem-se mais seis secções, sendo, da segunda à quinta, sínteses das 
intervenções dos oradores, na mesma sequência das apresentações no webinar. A sexta secção, sem 
constituir um resumo ou conclusões, tece algumas considerações gerais a partir das intervenções dos 
oradores e participantes 
 

                                                 
1 O título deste texto é da responsabilidade do OMR 
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2.  APRESENTAÇÃO DE FÁUSIO MUSSÁ, ECONOMISTA-CHEFE DO STANDARD BANK 
 
Há questões estruturais que não podem ser resolvidas pela política monetária 
 

 
 
No âmbito da modernização da política monetária em Moçambique, e para acompanhar a evolução 
e modernização da economia, o Banco de Moçambique (BM) adoptou, a partir de Abril de 2017, a 
taxa de juro de política monetária, com a introdução da taxa de juro MIMO, como principal 
instrumento de política monetária, abandonando o regime de metas quantitativas que vigorou até 
então, onde um determinado objectivo de volume de base monetária era utilizado como a variável 
operacional da política monetária. Em períodos anteriores, os controlos quantitativos incluíam metas 
quantitativas para o crédito à economia, os activos internos líquidos e para os activos externos 
líquidos. 
 
Independentemente dos instrumentos utilizados, o objectivo da política monetária mantém-se, que 
podemos resumir na estabilidade de preços, ou numa inflação baixa e estável, e na estabilidade da 
moeda. 
 
Para além da taxa de juro MIMO, o BM dispõe de outros instrumentos, como as reservas obrigatórias 
e as operações de mercado aberto, a partir dos quais pode regular a liquidez do mercado, tanto em 
moeda nacional como em moeda externa. 
 
O coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional está neste momento fixado em 11,5%, 
bastante inferior ao coeficiente de 34,5% para a moeda externa. Este coeficiente representa o 
montante de recursos que os bancos comerciais devem manter como reservas junto do banco central, 
dos depósitos que captam dos seus clientes. Quanto maior o coeficiente de reservas obrigatórias, 
menor a capacidade dos bancos comerciais de concederem crédito à economia. Nota-se claramente 
que o BM desencoraja a concessão de crédito em moeda externa, muito provavelmente para 
promover a redução da dolarização da economia e dos riscos a ela associados. O princípio por detrás 
desta medida é que apenas o sector exportador, que tem rendimentos em moeda externa, pode 
financiar-se em moeda externa; para que, quem não tenha rendimentos em moeda externa, não 
pressione o mercado cambial na altura do reembolso dos empréstimos. 
 
O BM efectua também operações de mercado aberto, incluindo a emissão de Bilhetes de Tesouro 
(BT) para influenciar a liquidez do mercado, como instrumento de política monetária. O que significa 
que, nem toda a emissão de BTs serve para financiar o défice de tesouraria do Estado. Grande parte 
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das emissões de BTs são efectuadas para efeitos de gestão de liquidez do mercado monetário, o que 
pode influenciar a direcção das taxas de juro. 
 
A trajectória actual das reformas mostra que Moçambique está a trabalhar no sentido de evoluir para 
experiências como a da África do Sul e de outros mercados mais evoluídos onde é fixado um objectivo 
claro de inflação que é comunicado ao mercado. Este objectivo podia ser até um intervalo de inflação, 
conhecido na gíria económica como “Inflation targeting”, isto é, a partir de um objectivo claro 
anunciado, toda a política do BM é direccionada para o alcance desse objectivo.  
 
Em 2016, quando o país vivia a crise das dívidas ocultas, o BM elevou as taxas de juro, antecipando 
um choque da balança de pagamentos que se reflectiria pela redução do apoio externo, num cenário 
em que o país tinha que continuar a honrar os compromissos do serviço da dívida e continuar a 
funcionar. A resposta que se observou foi a redução do crescimento económico e das importações 
de forma que, em 2017, a balança de pagamentos estabilizou tendo se traduzido na estabilização 
cambial e da inflação. Ao longo do tempo, a taxa de juro MIMO baixou de 21,75%, em 2017, para 
10,25%, em 2020, ou seja, claramente o BM adoptou uma política monetária menos restritiva em 
resposta a uma economia que apresentava uma relativa estabilidade cambial e uma inflação mais 
previsível.  
 
Em 2017, a massa monetária (oferta de moeda na economia) cresceu apenas 5,1%, muito abaixo dos 
22% observados em 2014, o que ilustra a restrição imposta pela política monetária para ajudar a 
baixar e estabilizar a inflação. Em 2020, verificou-se uma retoma da expansão monetária com um 
crescimento de 23,5%, grande parte explicada pelo efeito da depreciação do metical. Se olharmos 
apenas para a massa monetária em moeda nacional, M2, a oferta de moeda cresceu 18,5%. 
 
Se estivéssemos sob um regime que controlo monetário quantitativo, poderíamos considerar que um 
aumento da oferta monetária superior à soma do crescimento real do PIB e da inflação poderia ser 
considerado inflacionário. No actual contexto, em que o BM usa as taxas de juro como principal 
instrumento de política monetária, esta “regra” já não é tão rígida. 
 
Em Moçambique, cerca de 30% da moeda está denominada em moeda externa e 70% em moeda 
nacional, um rácio que se tem mantido estável nos últimos anos. Quando a inflação aumentou em 
2016, o BM, prontamente, aumentou as taxas de juro. Em 2020, a inflação manteve-se baixa, mas, em 
2021, há uma tendência de aumento da inflação, o que explica por que razão o BM, prontamente, 
aumentou as taxas de juro em Janeiro.  
 
Este aumento das taxas de juro tem um impacto negativo sobre a actividade económica e sobre o 
crescimento da economia. 
 
Acreditamos que na condução da política monetária, o BM olha para algumas dinâmicas próprias da 
economia moçambicana. Sempre que há uma depreciação cambial, geralmente, há um aumento da 
inflação, e, quando o metical recupera, a inflação baixa. Essa é uma característica da economia 
moçambicana. 
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Em 2020, apesar da depreciação, a inflação manteve-se baixa. Há elementos específicos que ajudam 
a perceber porquê. Primeiro, porque o preço do petróleo no mercado mundial se manteve baixo, 
logo os preços dos combustíveis em Moçambique não foram um factor de aumento de inflação. 
Segundo, o Governo adoptou algumas medidas para o alívio dos preços dos alimentos e da 
electricidade. Este conjunto de medidas permitiu uma inflação relativamente baixa em 2020.  
 
O ano fechou com uma inflação anual de 3,5% e uma média de 3,1%. Em Janeiro a inflação subiu para 
4,1%. A nossa expectativa no cenário base, que publicámos em Fevereiro, é de uma inflação de 8,9% 
no final deste ano. 
 
Olhado para os vários elementos que compõem o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), a inflação 
do cabaz de alimentos aumentou mais de 9% em Janeiro. Significa que, brevemente, a inflação dos 
alimentos irá estar acima de um dígito e, isso, provavelmente constitui preocupação para o BM, o que 
justifica o aumento das taxas de juro. 
 
É de esperar que, por causa da depreciação que o Metical sofreu em 2020, de 17,9%, a inflação 
aumente em 2021. Mas também é preciso observar que, os fenómenos climáticos adversos que o país 
enfrentou desde o início deste ano, incluindo fortes chuva e cheias nalgumas regiões, destruíram uma 
parte substancial da produção de alimentos. Isto significa que, para alimentar a população, será 
necessário importar alimentos e essa importação pode resultar num preço doméstico mais alto se o 
câmbio se mantiver elevado. 
 
Os cenários de crescimento publicados pelo Standard Bank mostram três situações para 2021. O 
cenário mais favorável apresenta uma menor inflação; no cenário base a inflação fecha o ano em 
torno de 8,9%, acima do que provavelmente seria o objectivo do BM; no cenário menos favorável, a 
inflação fecharia 2021 em torno de 9,9%. Estes cenários consideram a inflação a 1 dígito. Não 
descartamos a possibilidade de um aumento adicional das taxas de juro pelo BM se as expectativas 
de inflação começarem a apontar para valores acima de um dígito. 
 
Um aspecto importante na gestão da política monetária é a gestão da Balança de Pagamentos. O BM, 
em 2020, acumulou reservas internacionais; neste momento o país possui em torno de 4 biliões de 
Dólares, o que cobre mais de 6 meses de importações, excluindo os grandes projectos, um nível 
máximo histórico jamais atingindo. 
 
No ano passado, a incerteza relativamente ao impacto negativo do Covid-19 pode ter influenciado a 
postura prudente do BM de acumulação de reservas. Provavelmente, este ano, uma maior 
flexibilidade na gestão das reservas internacionais pode ajudar a estabilizar o Metical, se o BM estiver 
disponível para vender moeda externa ao mercado sempre que este estiver curto de liquidez em 
moeda externa, tolerando alguma pressão sobre as reservas internacionais. 
 
Uma parte das incertezas vividas em 2020, com riscos que se materializaram, mantém-se para 2021. 
A situação da Covid-19, a insegurança, o aumento dos preços dos commodities, sem dúvida, 
influenciam a condução da política monetária. 
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A política monetária também pode influenciar a evolução da política fiscal. Se as taxas de juro 
continuarem a aumentar, o BM estará a indicar ao Governo que deverá ser prudente na maneira como 
efectua a despesa pública porque, se o juro é mais alto, vai ser mais oneroso para o Estado financiar 
a dívida pública. Pode até chegar-se ao extremo de o mercado não estar disposto a financiar o Estado 
por causa de questões relacionadas com a insustentabilidade da dívida pública, num contexto em se 
geram riscos que o mercado não consegue absorver.  
 
Não consideramos que seja mandato do BM, por via da política monetária, provocar alterações 
estruturais na economia. Moçambique tem cerca de 71% da sua mão de obra empregue na 
agricultura. Grande parte da agricultura é de subsistência e o modelo de crescimento que o país 
escolheu é de crescer, primeiro, através dos recursos naturais e, depois, utilizar as receitas dessa 
exploração para ajudar a desenvolver os outros sectores da economia. O papel do BM é de contribuir 
para a estabilidade macroeconómica, mas o Governo é chamado para fazer investimentos na 
agricultura, na economia, no geral, para ajudar a mudar esta equação. 
 
Não é negativo ter 71% da população na agricultura porque produz comida, produz meios de 
subsistência. O que é mau é ver que grande parte desta agricultura é de subsistência. Não é uma 
agricultura de alta produtividade e orientada para o mercado e isso explica porque Moçambique 
mantem um elevado índice de pobreza. 
 
Se não houver um investimento público forte para transformar a agricultara e manter a economia 
relativamente diversificada, isto é, um investimento público que atrai investimento privado, se isso 
não acontecer, Moçambique corre o risco de ter um crescimento sem qualidade. Acredito que o BM 
também esteja preocupado com a qualidade do crescimento económico. 
 
A dívida doméstica em 2020, sob a forma de Obrigações do Tesouro, aumentou 43,6%, para o valor 
de 86,6 biliões de Meticais. A dívida doméstica do Estado, como um todo, aumentou em 27,2%, para 
196,7 biliões de Meticais, um stock de dívida doméstica acima de 20% do PIB. Este é um sinal 
alarmante considerando que o país recebeu ajuda externa, que se esperava que ajudasse a conter o 
crescimento da dívida. Apesar da contracção da receita total do Estado em 2020, comparando com 
2019, em 10%, houve elementos que permitiram ao Estado compensar esta redução da receita. 
Esperamos que o aumento da dívida esteja a reflectir questões relacionadas com a gestão de 
tesouraria, uma vez que, olhando para os dados do Orçamento do Estado, provavelmente o Estado 
poderia ter executado o orçamento com um nível inferior de dívida. É provável que uma parte da 
dívida tenha sido gerada para o pagamento de salários, considerando o gap entre o momento da 
cobrança de receitas e do pagamento de salários. 
 
Do ponto de vista de balança de pagamentos, 2020 foi um ano difícil porque houve uma forte redução 
das exportações de bens (23,2%) e as importações de bens a caíram a um ritmo inferior (12,9%), o 
que pressionou o câmbio do Metical, que funcionou como amortecedor desta situação. 
 
Os desafios que Moçambique enfrenta desde o início de 2021 não se podem ignorar, sobretudo os 
atrasos nos investimentos do sector de gás, devido à situação, não só, da pandemia, mas, também, 
da insegurança, com impacto sobre a moeda. 
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Consideramos que as decisões de política monetária tomadas pelo BM no início do ano têm 
contribuído para a inversão da tendência de depreciação cambial. Nas últimas duas semanas a 
liquidez em moeda externa no mercado interbancário melhorou substancialmente, o que se tem 
traduzido na apreciação do Metical. Por exemplo, no Standard Bank vários investidores externos, 
clientes do banco, apercebendo-se que as taxas de juro da dívida moçambicana se tornaram mais 
atractivas, fizeram aplicações na dívida moçambicana. Essa entrada de moeda externa para comprar 
a dívida moçambicana melhorou a liquidez no mercado interbancário, mas também a liquidez que é 
disponibilizada aos clientes, de forma que o Metical começou a apreciar-se. 
 
Outro aspecto tem a ver com as expectativas: enquanto até finais de 2020 os importadores queriam 
pagar rapidamente as suas contas e aproximavam-se dos bancos comerciais à procura de moeda 
externa para liquidar as suas facturas de importação, a partir do momento que se observa a 
apreciação do metical, os importadores começaram a atrasar os pagamentos, ou seja, já não há uma 
corrida à liquidez a moeda externa. O relaxamento do escalonamento dos pagamentos beneficia o 
Metical. Se considerarmos que o investimento directo estrageiro pode ajudar a melhorar a liquidez 
em moeda externa, pode ser que a apreciação do metical ao longo do ano seja suficiente para 
estabilizar a inflação. 
 
Em nossa opinião o BM quer fazer este ajustamento na economia, isto é, apertar o cinto sem 
comprometer as reservas internacionais em moeda estrangeira. Por via de um saldo confortável de 
reservas internacionais, pretende, provavelmente, garantir uma certa estabilidade de longo prazo para 
os prováveis choques que o país venha a estar sujeito. 
 
É verdade que o impacto das medidas de política monetária é negativo para o crescimento 
económico, mas a postura do BM poderá ser de fazer reflectir nos indicadores macroeconómicos a 
taxa de câmbio real do país. É possível viver com câmbios fictícios, mas, depois de algum tempo, as 
reservas internacionais entram em colapso. O BM poderá estar a querer garantir a sustentabilidade 
do crescimento, isto é, quando houver crescimento, que seja um crescimento que a economia possa 
sustentar. 
 
Obviamente que as pequenas e médias e pequenas empresas são as mais afectadas, o que gera 
desemprego, mas não se pode esperar que os problemas estruturais da economia sejam resolvidos 
pela política monetária. Nos EUA a política monetária tem sido expansiva porque aquela economia 
tem como financiar o défice através do levantamento da dívida. Em Moçambique, a capacidade de 
levantamento de dívida é muito limitada por causa da actual classificação de insustentabilidade da 
dívida. 
 
No limite, uma pressão sobre as finanças públicas poderia gerar a monetização do défice fiscal, com 
consequências negativas sobre a inflação. Acreditamos que a inflação é um grande fardo para uma 
economia com um elevado índice de pobreza, como se observa em Moçambique. 
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Neste momento, Moçambique não tem condições para sustentar uma política monetária expansiva, 
similar à de outros países, porque não tem espaço para a sustentar ao longo do tempo. Se calhar, o 
aperto de cinto ajuda os outros intervenientes a ver como se pode ultrapassar os desafios do país, 
sobretudo os desafios de segurança e do ambiente de negócios. Não é por decreto ou por uma taxa 
de juro artificialmente baixa que se irá criar sustentabilidade no crescimento. 
 
O BM está a mostrar o Moçambique real, o que se calhar pode suscitar reformas estruturais, incluindo 
melhorias na governação, melhorias no ambiente de negócios e na segurança, no geral. Essas 
decisões requerem posições corajosas e o BM parece estar a fazer um pouco esse papel. É o custo 
que se deve pagar por ter um país onde uma província está numa situação de guerra, isso tem um 
custo. 
 
Apesar do progresso nos grandes projectos de investimento em curso no sector de gás natural, o 
conteúdo local pode estar comprometido, uma vez que as empresas nacionais podem não ter 
capacidade de passar os bloqueios de insegurança para se aproximarem dos locais onde esses 
projectos estão a ser desenvolvidos para fornecerem bens e serviços.  
 
Há questões estruturais que não podem ser resolvidas pela política monetária, mas a solução passa 
também pela política fiscal e em tornar a economia mais atractiva para investimentos. É preciso tornar 
o ambiente de negócios mais atractivo. 
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3.  APRESENTAÇÃO DE ROBERTO TIBANA, ECONOMISTA, INVESTIGADOR  E CONSULTOR 
 
As políticas restritivas tornaram-se cultura em Moçambique 

 

 
 
Nos últimos dez anos, a prática da política monetária em Moçambique sofreu mudanças substanciais, 
principalmente em termos de instrumentos usados. Transitou-se de instrumentos quantitativos 
directos (em particular o controlo da base monetária), para instrumentos indirectos baseados nas 
taxas de juro. Mas existem outros instrumentos complementares, alguns deles com múltiplos 
propósitos, mas, no fundo, com um efeito significativo sobre o que de facto é o posicionamento da 
política monetária. Vamos começar por olhar para alguns aspectos técnicos para compreender isto. 
 
Quando e porquê a transição 
 
No centro dos instrumentos de controlo directo (através da base monetária) está o multiplicador 
monetário (e a ideia de que a inflação é o resultado de demasiado dinheiro correndo atrás de pouca 
oferta de bens e serviços). O multiplicador monetário, é o factor pelo qual se multiplica a base 
monetária para dar resultado ao volume total da oferta de moeda na economia, sendo que esta última 
é igual à soma do dinheiro, feito de papel e moedas, em poder do público, e os depósitos à ordem 
nas instituições bancárias. A base monetária (em inglês chamada “high powered Money” que significa 
o dinheiro de alto poder) é o dinheiro que, quando é colocado, ele multiplica-se em outras formas 
de dinheiro (o efeito do tal poder multiplicador) que, no total, formam a oferta monetária na 
economia. No passado, a política monetária praticada pelo Banco de Moçambique centrava-se no 
controlo da base monetária, fundamentada no pressuposto de que, dado um determinado valor do 
multiplicador monetário, um certo volume da base monetária vai resultar num certo volume de oferta 
total de dinheiro na economia. Assim, o Banco Central acreditava poder controlar o comportamento 
da variação dos preços fixando certos níveis da base monetária. Isto tudo baseado no pressuposto 
de que a inflação é o resultado de muito dinheiro na economia a correr atrás de um volume reduzido 
de bens e serviços, e de que o multiplicador monetário é um valor fixo (ou relativamente estável) ao 
longo do tempo. Por isso, durante muito tempo, a política monetária teve como instrumento a base 
monetária  
 
Uma das questões levantadas pelas pessoas é o facto de, antigamente, o Banco Central decidir a 
quantidade de dinheiro disponível para crédito às empresas, mas que (assim consideram), com a 
passagem para os instrumentos indirectos, os bancos comerciais passaram a poder manipular 
livremente a quantidade de dinheiro para maximizar os ganhos através da cobrança da taxa de juro. 
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Há uma certa confusão aqui que tem que ser dissipada. A questão inicial é, se havia, ou não, uma 
razão para essa transição de instrumentos directos para indirectos. 
 
Uma das justificações do Banco Central para a passagem dos instrumentos de controlo quantitativo 
directo para instrumentos indirectos é que, com os instrumentos quantitativos, deixou de controlar a 
quantidade de moeda que é oferecida à economia porque o multiplicador monetário passou a variar. 
Assim, a variação da oferta do dinheiro na economia não poderia ser mais controlada através da 
variação da base monetária controlada pelo Banco Central, pois passou a depender cada vez mais de 
outros factores, alguns deles relacionados, principalmente, com a modernização do sistema financeiro 
em Moçambique. Há muitos mais instrumentos de oferta do poder de compra na economia que já 
não é o numerário (cash) e os depósitos (por exemplo, existem os cartões de crédito), e surgiram 
outras instituições financeiras que já não são as instituições bancárias tradicionais com um certo 
poder de influenciar a oferta de dinheiro na economia. 
 
O cerne da mudança centra-se na equação Ms = m*H que é a base dos instrumentos quantitativos: 
Ms é o volume da oferta da moeda na economia; H é a tal base monetária que o Banco Central podia 
controlar; e m é o multiplicador monetário que, enquanto foi constante permitiu ao Banco Central 
fixar o H e, depois, ter o resultado da oferta monetária Ms que ele quisesse que circulasse na 
economia.  
 
O Banco Central calculava o m e, depois, passava uma série de meses, e até anos, a usar o valor 
calculado desse parâmetro para determinar o Ms (porque o m era relativamente estável). Mas quando 
o multiplicador deixou de ser constante (ou estável dentro de certos limites), o Banco Central já teve 
dificuldades de acertar no Ms, que não é a sua moeda emitida (por exemplo, inclui depósitos à vista 
feitos pelos vários agentes na economia nos bancos comerciais, algo que o Banco Central não 
controla). Então, o m deixou de ser uma entidade sobre cujo comportamento a autoridade monetária 
poderia ter alguma certeza. 
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Gráfico 1 

Comportamento do multiplicador monetário de Moçambique,  
Dez. 2007-Jun.2020 

 

Fonte: Cálculos do Autor usando dados publicados no site do Banco de Moçambique 
 
Assim, em Abril de 2017, o Banco Central deixa de usar a base monetária como instrumento de 
controle da oferta da moeda e passa a usar a taxa de juro MIMO, como taxa de juro da política 
monetária. Isso acontece quando o m baixou substancialmente. Entre 2012 e 2015, o m flutuou à 
volta de 3,5, mas, por volta de 2016 e 2017, o m baixou para 3,0, e chegou a 2,6, em 2018. O Banco 
Central perde o controlo da oferta da moeda através da base monetária e passa a usar a taxa MIMO.  
 
É preciso reconhecer que, com a modernização do sistema financeiro, era necessário também operar 
mudanças a nível dos instrumentos da política monetária. Portanto, olhado para os dados, pode-se 
concluir que essa mudança de instrumentos de política monetária foi acertada. 
 
Dado este quadro, e voltando à questão que preocupa muitos, nomeadamente se esta transição de 
um tipo de instrumentos para outro terá tornado a política monetária mais restritiva, a resposta é a 
seguinte: em política monetária, uma coisa é a escolha dos instrumentos e, outra coisa, é como os 
instrumentos são usados para os objectivos e posicionamento da política monetária, seja no sentido 
de ser restritiva ou liberal (no sentido de expansionista). Independentemente de os instrumentos 
serem quantitativos (e.g. controlo da base monetária) ou indirectos, eles podem ser restritivos ou 
mais liberais. Mais uma vez, voltemos a 3 anos atrás, até Abril de 2017: a restrição monetária, nessa 
altura, foi praticada com instrumentos de controlo quantitativo directo (e uma mistura de outros não 
tão directos, como veremos mais abaixo). Portanto, não é a mudança para instrumentos indirectos, 
em si, que torna a política monetária mais restritiva.  
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Coeficiente de Reservas Obrigatórias 
 
Há dois pontos com que nos preocupamos. O primeiro, é relacionado com o novo instrumento, o 
MIMO. Até que ponto pode se dizer que o MIMO pode ter o mérito de estar efectivamente a sinalizar 
aquilo que a política monetária é no país. Persistem ainda dúvidas sobre a sua efectividade. O outro, 
relaciona-se com o papel dos outros instrumentos de política monetária (alguns do quais têm outros 
fins que não só controlo da oferta monetária e da inflação). Assim, a par do MIMO e das intervenções 
nas operações dos mercados, há ainda um instrumento extremamente sério no conjunto dos 
instrumentos da política monetária que são as taxas de facilidade permanente de cedência. Mas há 
um problema muito mais sério que é o Coeficiente das Reservas Obrigatórias (CRO), que também 
tem o papel de diminuir a quantidade do dinheiro que os bancos comerciais podem dar por 
empréstimo. 
 
Se, por exemplo, alguém vai depositar 100 meticais no banco comercial, este terá que ir depositar 
34,5 meticais no Banco Central (tratando-se de moeda estrangeira, por exemplo) ou 11,5 (tratando-
se de 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. A sua utilização foi mais intensa a partir de 2017, sobretudo no segmento da moeda 
estrangeira. É um instrumento de repressão financeira que foi muito estudado pelo Professor 
MacKInnon2 no contexto da América Latina, onde também foi muito abusado nos anos oitenta (e 
alguns países ainda hoje o abusam; na Venezuela, por exemplo, eles chegam a 85%, e no Brasil, ainda 
estão a 24%)3.  
 
  

                                                 
2 Ronald I. McKinnon, “The Order of Economic Liberalization: Financial control in the Transition to a Merket Economy” 
3 O CRO tem múltiplos fins e efeitos, incluindo prudenciais, e estudos recentes mostram que é preciso ter muito cuidado e 
destreza na sua calibração para se evitarem efeitos indesejados. Veja-se: “Reserve Requirements: Current Use, Motivations and 
Practical Considerations” (Nota do Secretariado: [DAF/INV/CMF/AS/ATFC (2018)3/REV1]); e Annamaria de Crescenzio, Etienne 
Lepers, e Zoe Fannon, “Assessing the effectiveness of currency-differentiated tools: The case of reserve requirements”, OECD 
Working Papers on International Investment 2021/01. 
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Gráfico 2 
Coeficiente de Reservas Obrigatórias (CRO) 

 

 

Fonte: Banco de Moçambique (compilado de vários comunicados do CPMO) 
 
Mesmo no segmento da moeda nacional, Moçambique é dos poucos países em África e no mundo 
com altos níveis do CRO e, como se viu acima, usa este instrumento com grande violência. Num 
conjunto de 91 países de todos os continentes (incluindo economias desenvolvidas e em 
desenvolvimento), 88% aplicam coeficientes de reservas obrigatórias sobre a moeda nacional de 10% 
ou menos, sendo que metade deles aplica coeficientes inferiores ou iguais a 4% (menos de metade 
do nível do CRO de moeda nacional vigente em Moçambique). No conjunto de 13 países africanos, 
para os quais os dados são disponíveis, Moçambique está no quarto lugar do CRO mais elevado, 
muito acima de alguns países da sub-região, onde o país se situa, tais como, a Zâmbia (9%). Maurícias 
(8%), Malawi (3,8%), Africa do Sul (2,5%), e Botswana (2,5%). 
  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

CRO_Moeda Nacional CRO_Moeda Estrangeira



 

13 
 

Gráfico 3. 
Comparação de Coeficiente de Reservas Obrigatórias (CRO) 

 

 

Fonte: https://www.ceicdata.com/en  
 
Este instrumento tem realmente impacto directo na capacidade de os bancos comerciais concederem 
empréstimos porque eles têm que mobilizar depósitos e pagar uma certa taxa de juro sobre os 
depósitos a prazo e, quanto menos poderem emprestar dos depósitos mobilizados, maior será a taxa 
de juro cobrada sobre os empréstimos concedidos. 
 
Não parece haver razões para se aplicarem os coeficientes de RO actualmente praticados e, 
comparando com o MIMO, este parece ser o instrumento com maior influência na economia hoje. O 
MIMO pode aparentar ter, neste momento, um papel de sinalização, mas o CRO é que realmente 
obriga os bancos comerciais a praticar certas taxas de juro de mercado, o que também pode explicar 
a baixa resposta das taxas de juro quando o MIMO é alterado. Neste momento, e até prova em 
contrário, a correlação entre o MIMO e as taxas de retalho é espúria. 
 
Reservas Internacionais  
 
O outro ponto é a política de reservas internacionais. Este assunto enquadra-se na conversa de hoje 
por causa dos efeitos cambiais e, por via destes, o efeito sobre a inflação. O a-b-c da política cambial 
ensina que a política de reservas é o reverso da moeda da política directamente cambial. Quando o 
Banco Central acumula reservas internacionais, está a retirar a quantidade de moeda estrageira 
oferecida à economia e, por isso, cria-se uma situação propícia ao aumento da taxa de câmbio da 
moeda nacional em relação a essa moeda através da qual são mantidas as reservas internacionais. 
 
É provável que a política de reservas internacionais do Banco Central seja um dos factores que está a 
levar a uma mais acelerada depreciação da moeda nacional e isso é problemático. Quais são os 
parâmetros usados para determinar o nível de reservas internacionais de Moçambique? A capacidade 
de importação, que é preciso salvaguardar, sendo preciso definir se é importação de tudo, incluídos 
os grandes projectos, ou importação de um segmento da economia. A economia do país tem essa 
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característica dual que é preciso tomar em consideração ao se fazer uma política de reservas. As 
importações das pequenas e médias empresas em Moçambique são, provavelmente, um terço de um 
dos grandes projectos. Isto levanta dúvidas sobre que critérios são usados para a determinação das 
reservas internacionais e este instrumento pode ser aprimorado para aliviar o mercado nacional em 
termos da disponibilidade de moeda estrageira. 
 
O dogmatismo da política monetária é histórico 
 
Trinta anos atrás (1988 ou 1989) escrevi um pequeno artigo para a revista Economia (O Editor era o 
Jornalista José Quatorze, e há exemplares no Arquivo Histórico e, possivelmente, na Biblioteca 
Nacional). O título era: “É preciso dar dinheiro aos empresários para fazer crescer a economia” Usava 
um modelo de regressão muito simples, mas que dava resultados inequívocos e robustos. Foi no 
auge da liberalização da economia e das restrições monetárias por via de métodos quantitativos, sob 
o argumento de que era necessário “enxugar” a liquidez excessiva, criada durante o regime socialista, 
e controlar a inflação. Só que essa liquidez nunca havia sido em benefício do sector privado, então a 
renascer com a liberalização e as privatizações. Este permanecia sem acesso a recursos para financiar 
as operações e fazer investimentos. Os bancos do Estado ainda estavam a ser pilhados. A liquidez era 
para a acumulação improdutiva de alguns. Nessa altura, o artigo despoletou uma resposta vigorosa 
do Banco Central através do Departamento de Estudos Económicos, e um quadro sénior do Banco 
Central tentou escrever uma resposta. Foi a primeira vez que o Banco de Moçambique foi confrontado 
com evidência que mostrava que a restrição monetária estava a dificultar a recuperação do sector 
empresarial, em particular o privado (incluindo das empresas anteriormente estatais, mas ora 
privatizadas). De lá até cá, a doutrina parece não ter mudado.  
 
Menciono isto para dizer que este debate é muito antigo e os estudantes de economia têm muitas 
fontes sobre isso. O facto de que, ainda hoje, estamos aqui a debater o mesmo fenómeno só sugere 
que as políticas restritivas tornaram-se cultura em Moçambique, quase uma doutrina que parece 
acreditar que a economia do país só se vai desenvolver com políticas restritivas.  
 
Em certos momentos um módico de inflação pode ser um preço a pagar pelo crescimento 
desejado 
 
Esta não é uma a ideia popular, mas deve ser expressa para o bem da verdade. Nenhum país, na 
história, cresceu e sofreu transformações estruturais sérias com taxas de inflação de 2%, 3% ou 4%, 
como tentam impingir aos moçambicanos. Há um custo no crescimento, na forma de inflação que, 
em algum momento, se deve aceitar pagar. Os preços não podem não aumentar todos ao mesmo 
tempo. Alguns sectores podem estar a crescer e verificar inflação e, outros, não, e isso é normal. O 
que não se deve fazer é, a todo o custo, reprimir qualquer foco de inflação. As alterações de preços 
relativos que estimulam certos sectores, que enfrentam pressões de procura, são inevitáveis, mas 
geram inflação. Esse tipo de inflação não deve ser brutalmente reprimido, sob risco de sufocar o 
crescimento desses sectores.   
 
O mesmo com a taxa de câmbio. Para alguns sectores, a depreciação da taxa de câmbio é um 
incentivo. Por exemplo, para os agricultores engajados nas culturas de exportação, porque recebem 
mais em moeda estrageira, apesar de ter os custos de importação dos insumos. De uma maneria 
geral, sabe-se, em economia, que a depreciação da moeda é necessária para estimular a exportação 
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(sobretudo depreciação real porque permite também recalibrar com a inflação dos outros países). O 
aumento da taxa de câmbio real, aumentando os ganhos aos produtores das exportações, pode ter 
também um efeito inflacionário, sobretudo se obtido através principalmente da depreciação nominal. 
O que é que o país quer? Uma taxa de câmbio nominal estável a todo o custo ou ver que sectores 
estão a perder e os que estão a ganhar, e aprimorar os instrumentos e medidas em função disso? E 
também aceitar que isto tem implicações para a inflação e, portanto, que há um módico de inflação 
que o país deve pagar para crescer. 
 
A economia de Moçambique não pode ser vista como a economia dos grandes projectos. O grande 
crescimento de Moçambique verificou-se com a reconstrução das infra-estruturas após a guerra civil 
de 16 anos. Depois disso, Moçambique nunca mais cresceu de maneira robusta. Neste momento, 
contabiliza-se um crescimento que é praticamente a importação de equipamento que, de facto, ainda 
não começou a produzir nada que se coma e nada que se exporte. O PIB de Moçambique deve ser 
repartido em dois PIBs, nomeadamente: PIB dos grandes projectos e PIB dos não-grandes projectos, 
que representa o PIB dos 90% da população moçambicana. O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
já faz isso. Mas deve dar-se um passo mais, ao nível das nossas instituições domésticas. As políticas 
monetárias devem ter em conta os efeitos que provocam em segmentos diferentes da economia. A 
doutrina de uma medida que serve a todos não é eficaz. 
 
É também preciso um diálogo mais aberto sobre as políticas monetárias (como todas as outras) em 
Moçambique. Não existe, neste momento, um fórum onde o Governador do Banco Central explica a 
relevância das medidas do Banco Central. Isto não tem nada a ver com independência, ou não, do 
Banco Central. Não existe um documento ou fórum onde se explicam como são calibrados os 
instrumentos, quais são os parâmetros usados pelo Banco Central para a tomada de decisão. 
Naturalmente que há elementos que não vão ter que ser públicos, sobretudo por causa dos efeitos 
potenciais nos mercados. Mas não é tudo que se encontra sob esta reserva. O Banco Central deve 
melhorar a sua comunicação, convencer, não por um discurso político, mas por evidências. O Banco 
Central deve ser mais aberto à discussão da política monetária com outros actores da sociedade e 
não se fechar na sua torre de marfim como se fosse o dono da verdade. 
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4. APRESENTAÇÃO DE INOCÊNCIA MAPISSE, ECONOMISTA, PESQUISADORA DO CENTRO DE 
INTEGRIDADE PÚBLICA (CIP) 

 
Mais do que melhorar os indicadores macroeconómicos, é preciso melhorar a vida das 
populações 
 

 
 

Em 2020, a economia de Moçambique apresentou um desempenho negativo, fortemente 
influenciado pelo fraco desempenho da indústria extractiva. A contribuição deste sector para o PIB 
foi negativa em todos os trimestres de 2020, com um pico no segundo trimestre, onde contribuiu 
com -1,3% no crescimento do PIB, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. 

 
Gráfico1 

 Desempenho do Sector Extractivo em 2020 (%) 

 
Fonte: Dados do INE, 2021 
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Apesar deste desempenho negativo, verificaram-se alguns eventos, principalmente no final de 2020, 
que podem ser capitalizados e servirem para contribuir para uma dinâmica positiva da política 
monetária. Por exemplo, a ENI retomou as suas actividades de perfuração em mar depois de 8 meses 
de interrupção na área 4 da bacia do Rovuma. Recentemente, foi tomada a decisão final de 
investimento da Sasol em Inhambane, prevendo-se um investimento de pouco mais de 750 milhões 
de dólares. 
 
Estes dois eventos podem ser vistos como oportunidade para o BC realizar cortes na taxa de juro da 
política monetária. Isto aconteceria num ambiente “limpo”, isto é, um ambiente em que se pudesse 
usar esses instrumentos para absorver os ganhos provenientes desses eventos e outros. Apesar destes 
eventos positivos suscitarem expectativas boas, alguns instrumentos de política não conseguem 
captar efectivamente os ganhos que podem advir deles. Por exemplo, com a decisão final de 
investimento da Sasol, pode se esperar que a economia tenha uma maior disponibilidade de divisas 
no mercado, o que poderia reduzir a pressão actual da procura de divisas e, consequentemente, o 
seu repasse para a inflação. 
 
Umas das razões avançadas pelo CPMO para o aumento das taxas foi a necessidade de conter a 
inflação. Com os eventos citados, o BC pode conter a inflação sem necessariamente ter que recorrer 
ao aumento das taxas de juros, mas isso só acontece num ambiente “limpo”, ou seja, um ambiente 
favorável para captação de ganhos de um sector com as especificidades do sector extractivo. 
 
Se formos a recuar para 2017, quando foi aprovado o decreto 49/2017 de 11 de Setembro, que fez a 
revisão da lei cambial, o número 3 do artigo 8 suspende ou elimina a obrigatoriedade da conversão 
de 50% das receitas do sector extractivo para moeda nacional,  o que possibilitava a captação de 
divisas.  
 
Quando se toma uma decisão dessas, o ambiente deixa de ser favorável para captar os ganhos desses 
sectores para o resto da economia. Com esta decisão ficou minimizado um dos canais que poderia 
ser aproveitado para capitalizar os ganhos deste sector. 
 
Assim, sobra a captação de ganhos através do conteúdo local ligado a este tipo de eventos. Mas, 
olhando para a realidade local, não há capacidade para maximizar esta alternativa. A decisão de 
aumento de taxas directoras, por parte do BC, agrava ainda mais a situação já deteriorada do 
empresariado nacional, pois aumenta o custo do dinheiro. 
 
Adicionalmente, o BC foi ligeiramente contraditório no último comunicado da CPMO, quando disse 
que é preciso trazer instrumentos para promover um bom ambiente de negócios e, simultaneamente, 
tomou a decisão de aumentar as taxas de juro. A taxa MIMO, que subiu para 13%, é, depois, repassada 
para as taxas dos bancos comerciais que reflectem a demanda das empresas e famílias. Deste jeito, 
não há como contribuir para a melhoria de negócio. 
 
A taxa MIMO não foi a única que foi alterada; a taxa permanente de cedência e a taxa permanente 
de depósito foram igualmente revistas em alta. Segundo notícias recentes, novos reajustes estão 
previstos para Março. Neste cenário, percebe-se que não há protecção do ambiente de negócio. 
Particularmente para o sector extractivo, não se está a dotar o sector privado nacional de 



 

18 
 

instrumentos ou força necessária para fazer face a demanda da indústria extractiva e arrisca-se, assim, 
a perder oportunidade de, através deste canal, obter ganhos deste sector. 
 
Outro aspecto a se ter em conta é que o BC menciona a necessidade de atrair investimento 
estrangeiro, mas a situação de Cabo Delgado constitui um desincentivo. Nesta senda, uma das vias 
para materialização da atracção de investimento estrangeiro seria a atribuição de incentivos fiscais. 
Sobre esse assunto, o CIP fez uma análise recentemente onde mostrou que os incentivos fiscais têm 
constituído um custo em cerca de 72 mil milhões de meticais acima dos benefícios. 
 
De uma forma geral, o crescimento está sendo baseado num sector que apresenta, neste momento, 
poucas ligações com outros sectores da economia. Há uma discussão antiga sobre a necessidade de 
uma coordenação muito séria entre o Governo e o BC, evolvendo outros campos de saber. Neste 
contexto, é importante tomar decisões e escolher instrumentos de política considerando o contexto. 
O BC deve considerar, não apenas, a eficiência interna da instituição, mas, sobretudo, a eficiência de 
uma forma global.  
 
O BC, mais do que melhorar os indicadores macroeconómicos, precisa apresentar o que pode fazer 
para melhorar a vida das populações. O aumento da taxa de juro não é a única via para o controlo da 
inflação. Existem outros exercícios que podem ser usados pelo BC, em coordenação com outras 
instituições relevantes, como seja o Ministério da Economia e Finanças.  
 
Existe, sim, o PIB dos grandes projectos e o PIB de não-grandes projectos, mas é preciso não ignorar 
o PIB dos grandes projectos. É preciso aproveitar os investimentos dos grandes projectos e garantir 
o repasse para o resto da economia através de leis, decretos e decisões de política do Governo para 
se captar estes investimentos. Em relação ao conteúdo local, é preciso que se identifiquem as 
necessidades específicas do empresariado nacional para que seja potenciado para participar nos 
grandes projectos e haver algum repasse para os nacionais. 
 
O BC não pode ser uma bolha de eficiência num mar de ineficiência que o país está a viver. 
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5. APRESENTAÇÃO (ORADOR) DE JOÃO MOSCA, ECONOMISTA, DIRECTOR E INVESTIGADOR 
DO OMR 

 
Banco de Moçambique penaliza fortemente a economia real em detrimento da economia 
nominal 
 

 
 
A política monetária em Moçambique tem como objectivo primeiro, e talvez último, o controle da 
inflação e, através da inflação, procura-se os equilíbrios macroeconómicos, sobretudo os equilíbrios 
do sector externo e alguns indicadores da economia interna, penalizando o sector produtivo. 
 
Há fortes incoerências na política monetária e na utilização e prática dos instrumentos da aplicação 
dessas políticas. Por exemplo, simultaneamente que se eleva as taxas de juro, faz-se depreciar a 
moeda nacional, sabendo que uma parte significativa da inflação é provocada pelas importações dos 
bens alimentares, que é o grupo de produtos que mais sofreu com a inflação nos últimos anos. A 
incongruência está no facto de, por um lado, procurar-se conter a inflação, através do aumento da 
taxa de juro e, por outro lado, faz-se deslizar a taxa de câmbio, provocando inflação. Por outro lado, 
quere-se travar a taxa de juro e o crédito através das RO e taxas de juro que tem que pagar ao BC, 
dificultando o crédito à economia. 
 
A subida da taxa de juro não beneficia o crescimento económico, mas certamente que aumentaria as 
dificuldades financeiras que muitas empresas possuem neste momento. 
 
O BC é o principal financiador, assim como alguns bancos comerciais, da dívida pública interna, que 
cresce rapidamente, particularmente nos últimos dois anos. Este financiamento retira a 
disponibilidade de dinheiro à economia (empresas e famílias), fazendo, simultaneamente, aumentar 
as taxas de juro. 
 
Com essas políticas, o BC reduz a capacidade de investimento das empresas e das famílias, gera 
desemprego e reduz o consumo das famílias. Financiando, com elevados volumes monetários, um 
Estado ineficiente e ineficaz, compromete-se a eficiência, a competitividade da economia e o bem-
estar dos cidadãos. O nível dos gastos público tem sido de entre 10% e 12% do PIB, um dos 
indicadores mais elevados do mundo (com sentido negativo. Esta é uma incongruência: a política 
monetária, em vez de criar condições para uma crescente competitividade da economia, produz 
efeitos contrários. 
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Por outro lado, as medidas que se tomam no sentido de garantir a solvabilidade ou seja estabilidade 
financeira interna, são medidas fortemente penalizadoras do tecido produtivo e das famílias. As RO 
são muito violentas e, isso, como disse Tibana, é matéria de forte discussão. 
 
É muito discutível travar a inflação ao nível em que está, numa economia em recessão, com 
crescimento negativo. O BC faz exactamente o contrário do que a teoria económica diz. Em recessão, 
a política monetária deve ser expansiva e não recessiva, como o BC está fazendo. Inversamente, em 
momento da expansão económica, o BC deveria tomar medidas restritivas. O BC está actuando em 
pró-ciclo, isto é, em crise económica, pratica políticas recessivas, dificultando a recuperação 
económica (mais produção, investimento, emprego e níveis salariais, com redução dos gastos 
públicos), ou mesmo agravando a crise, na expectativa de, primeiro, estabilizar os indicadores 
económicos e, depois, crescer (um dos mandamentos da política monetária do FMI). 
 
Devido à situação actual, é perfeitamente possível que esteja a acontecer a substituição do consumo 
dos bens considerados “superiores” pelos bens designados de “inferiores”; por exemplo, em vez de 
se consumir batata reno, massa e arroz, consome-se ntseke, matapa, mandioca, etc., isto é, bens que 
têm outro tipo de qualidade (naturalmente que esta classificação bens é polémica). Isto pode 
significar que a baixa inflação, que se tem verificado em contexto de crise, é, também, resultante de 
uma contracção do consumo (desemprego, suspensão de salários, redução do investimento, etc.), 
fazendo baixar a subida dos preços, na medida em que se assiste a uma redução da oferta de muitos 
bens. Isto é, a política monetária do BC exige fortes sacrifícios aos cidadãos, afectando, sobretudo, os 
grupos sociais mais pobres. Deste modo, a política monetária faz aumentar a pobreza e as 
desigualdades sociais e espaciais. 
 
Os BC de outros países, que estão a sofrer fortemente com a pandemia, estão a aplicar políticas 
fortemente expansivas, no sentido de injectar dinheiro no mercado para sustentar, de algum modo, 
o sector produtivo e as famílias mais afectadas nos seus rendimentos. Também por esta razão, o BM 
penaliza a economia real em detrimento de uma economia nominal, que são os indicadores 
macroeconómicos, que nem sequer traduzem a realidade do país. Com isso, não se pretende 
menosprezar a importância dos equilíbrios nominais da económica, mas que estes não podem ser 
geridos independentemente dos contextos económicos e sociais. Na verdade, existe a paranóia do 
controle da inflação, independentemente da situação da economia real. 
 
Essas são as graves contradições que podem ser observadas na política monetária em Moçambique. 
Deixar subir a inflação até 10% em tempos de crise, não parece ser tão grave, sobretudo quando é 
uma inflação localizada em alguns sectores da economia, alguns dos quais em situação de expansão 
(crescimento) económica, é possível optar por medidas económicas e monetárias para a redução da 
inflação, simultaneamente que a economia real recupera da crise. Este é uma das discussões 
infindáveis de política económica e que tem, como substrato, suportes ideológicos e políticos bem 
diferenciados. O ponto é decidir se estabiliza, primeiro, para, despois, crescer, ou crescer e, depois, 
estabilizar, ou crescer com alguma instabilidade (crescer com redução dos desequilíbrios). 
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Neste momento, a economia real está sofrendo graves consequências da política monetária, que 
deixou de ser de conjuntura, para ser de opções de longo prazo, em obediência aos ditames do FMI.  
 
O BC reforçou as reservas em divisas e as RO. Em situação de crise, as RO aumentaram quando deveria 
ser o contrário (para isso é que se designam de “reservas”).   
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O debate sobre a política monetária em Moçambique em contexto de crise girou basicamente em 
torno de alguns aspectos, destacando-se: 
 

• A política monetária tem desempenhado a função de manutenção e estabilização dos 
indicadores nominais macroeconómicos, mas tem sido muito rígido e pouco ajustado às 
realidades em contextos de crise nos últimos dez anos.  

• A política monetária é questionável, porque não toma em consideração aspectos da 
economia real, sendo baseada em pressupostos não transparentes e não alinhada aos 
objectivos de crescimento económico e redução da pobreza. As políticas restritivas que 
caracterizam as medidas do BC em momentos de crise, em Moçambique, contrariam os 
pressupostos básicos da teoria dos ciclos económicos (políticas de “contra-ciclo”), 
prejudicando o sector privado e as famílias. Os instrumentos de estabilização nominal têm 
efeitos contraditórios e anulam-se mutuamente, prejudicando o tecido produtivo e as 
famílias e dificultando a saída da crise. 

• O BC preocupa-se apenas com estatísticas de níveis baixos de inflação, esquecendo que 
nenhum país, historicamente, cresceu com baixos níveis de inflação. O BC parece estar mais 
preocupado com os relatórios cumpridores de cartilhas do Fundo Monetário Internacional 
em obediência a teorias questionáveis em momento de crise, do que ser um actor de 
estabilização macroeconómica, incentivador do investimento, do crescimento e do emprego, 
da redução da pobreza e do aumento da competitividade. É certo que a economia deve 
transformar-se, mas as políticas monetárias não têm contribuído para a necessidade de 
mudança da estrutura económica de Moçambique. 

• Foi recomendado que o BC deixe de se comportar como uma bolha de “eficiência” à la FMI, 
numa realidade de grandes sacrifícios dos cidadãos moçambicanos e do país. Recomenda-
se que o Banco de Moçambique seja mais aberto a contribuições de instituições e cidadãos 
não menos conhecedores das realidades, nem menos cientificamente preparados que a 
estrutura dirigente e técnicos do Banco Central. Humildade é sabedoria! 
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