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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e individual. 

Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e assuntos 

internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre temas 

relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores e 

técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. Podem 

ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito, o 

Observatório do Meio Rural. 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crédito é importante para a actividade económica. O financiamento do investimento (médio e longo 

prazo) e de tesouraria (tesouraria), bem como de défices contabilísticos públicos e privados, e 

necessidades de tesouraria (financiamento de curto prazo), são utilizados por agentes económicos 

privados e pelas famílias assim como pelo Estado.  

 

É voz comum que o acesso ao crédito tem sido difícil, seja por factores de oferta como de procura, sendo 

este um obstáculo ao crescimento da produção, investimento, inovação tecnológica e geração de emprego, 

entre outros aspectos.  

 

Os trabalhos de Abbas (2013) e de Mosca, Vitor e Dada (2013), sugerem que, na actual realidade de 

Moçambique, o crédito tem sido um determinante de baixa influência sobre a evolução do PIB e da 

produção agrária. Explicam essa constatação com os seguintes argumentos: (1) falhas de mercado, do 

lado da oferta e da procura; (2) peso da agricultura de pequena escala e tipo de agentes económicos, 

maioritariamente de pequena dimensão e economias informais; (3) peso dos grandes projectos na 

economia e sobretudo do investimento directo estrangeiro que recorrem ao crédito externo em 

consequência das condições de oferta de dinheiro no mercado local; (4) persistência de taxas de inflação 

elevadas e muito variáveis seja a curto como a médio prazo, assim como riscos altos, elevando a taxa de 

juros.  

 

Este trabalho procura estudar a evolução do crédito ao sector agrário, tanto das instituições bancárias 

convencionais como do sistema de microcrédito, assim como dar mais um contributo para a reflexão 

sobre as relações entre crédito e produção.  

 

O texto está constituído por cinco secções. Depois da Introdução, a secção dois faz um breve 

enquadramento teórico. A terceira secção faz um enquadramento geral do crédito agrário em 

Moçambique. A secção quatro apresenta informações detalhadas sobre o crédito concedido pela banca 

comercial e através das instituições de microcrédito Finalmente faz-se um resumo e referem-se algumas 

lições de política. 

 

O tratamento estatístico é simples (estatística descritiva). Na secção seis utiliza-se um modelo de 

regressão para avaliar a influência do crédito sobre a produção agrária.  

 

As fontes de informação utilizadas são principalmente do Banco de Moçambique (BdM), Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e instituições de microcrédito indicadas no texto.  
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2. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

O volume de crédito oferecido numa economia depende de vários factores: (1) da poupança interna e de 

empréstimos externos (financiamento externo); (2) do volume da massa monetária (quantidade de moeda 

– meios de pagamento, em circulação
2
), dependente principalmente da riqueza nacional e da velocidade 

da moeda; (3) do grau de risco da economia e dos diversos sectores; (4) de mecanismos de seguro e de 

partilha de riscos e da política monetária, supondo que esta seja autónoma do poder político
3
; (5) da 

cobertura de agências bancárias no território; (6) de ofertas de pacotes financeiros e respectivas 

campanhas de marketing
4
. O volume de crédito do lado da procura depende das taxas de juro

5
 (incluindo 

os spreads), das garantias e procedimentos administrativos exigido pelo sistema bancário, do 

desenvolvimento do tecido económico e da monetarização da economia (integração no mercado
6
) e em 

particular dos pequenos produtores
7
, da literacia bancária, de aspectos culturais e tradição. 

 

São muitos os factores que influenciam o mercado de dinheiro. Não existem estudos que indiquem com 

algum grau de consistência acerca dos níveis de influência das variáveis das funções de oferta e procura 

do mercado de capitais (neste caso do dinheiro), dependendo das realidades. 

                                                           
2
 Em resumo, a teoria quantitativa defende que os meio de pagamentos, mantendo o mercado de capitais e de bens e 

serviços em equilíbrio, depende da velocidade de circulação da moeda, do nível geral dos preços e do PIB real da 

economia (MV = PY), onde M é a quantidade de meios de pagamento, V a velocidade de circulação da moeda, P os 

índice geral dos preços e Y o PIB. Então M=(P*Y)/V e P=(M*V)/Y. Esta escola/teoria económica, argumenta que 

são as autoridade monetárias que definem esse montante em função das variáveis da equação. A crítica principal 

afirma a imprevisibilidade e dificuldade de observância da velocidade. Dito de outra forma, o nível dos preços 

(inflação) é determinada pela quantidade de meios de pagamento e o equilíbrio da economia é assegurado a partir da 

política monetária. Esta teoria foi iniciada por David Hume (século XIII) e depois sucessivamente aprofundada. “No 

entanto a grande maioria das referências feitas na Macroeconomia à Teoria Quantitativa da Moeda relaciona-se com 

as versões mais elaboradas do início do século, onde se destacam a equação de trocas de Fisher (1911) e a equação 

de Cambridge — fruto dos trabalhos de Marshall e Pigou, entre outros”, Moraes J. (1994: 133). 

Uma das principais críticas designa-se por “relaxamento quantitativo”, que é a tentação de incentivar o crescimento 

e a adopção de políticas monetárias expansivas em contra ciclo de crise, provocando inflação que pode não ser 

controlada, além dos efeitos sobre a taxa de câmbio (sobre o qual não existem respostas definitivas e universais). 

Pensa-se que a inflação, a prazo, neutraliza o efeito de dinamização que se pretende de aumento da actividade 

económica. Critica-se ainda pelo efeito enganador (expectativas pouco realistas) que as autoridades monetárias na 

posse de informação privilegiada, incumbem aos agentes económicos (ilusão monetária). Para o estudo da teoria 

quantitativa da moeda, veja por exemplo Friedman (1956) e Teixeira (2002). 
3
 Teoricamente os bancos centrais são responsáveis pela política monetária e deveriam exercer essa função de forma 

autónoma do poder político. Existem sinais que indicam que essa não é a realidade em muitos países e regiões 

económicas.  
4
 A lei de Say também se pode verificar no mercado do dinheiro, isto é, a oferta pode gerar a sua própria procura. 

Uma maior oferta de dinheiro baixa a taxa de juro fazendo aumentar a demanda. A concorrência bancária é grande e 

concretiza-se com ofertas de múltiplos produtos financeiros que, associados a expectativas futuras positivas muitas 

vezes induzida por ilusões e discursos irreais, conduzem os gentes económicos (incluindo o Estado) ao 

endividamento com sustentabilidade arriscada. 
5
 A escola neoclássica defende que a moeda em circulação é determinada pela sua procura que depende na razão 

inversa da taxa de juros, que é determinada no mercado de capitais. Considera-se que a procura já possui 

incorporado os factores risco e rentabilidade das actividades. Sendo assim, apenas poderiam aceder ao crédito, com 

taxas de juro de mercado, as actividades que possuem rentabilidade suficiente para suportar os diferentes custos do 

capital.  
6
 Por exemplo, do tamanho da economia informal e da agricultura de pequena escala. 

7
 “Segundo o Censo Agro-Pecuário de 2010, são consideradas pequenas explorações, aquelas que têm até 10 

hectares em sequeiro e até 5 hectares em regadio. As médias explorações são as que possuem entre 10 e 50 hectares 

em sequeiro e entre 5 e 10 em regadio. As grandes explorações são aquelas que possuem superfícies superiores às 

médias explorações. Existem, ainda, limites de posse de efectivos pecuários como critério acumulativo ao das 

superfícies para a classificação das explorações nas três categorias”, Mosca e Dada (2013). 
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Segundo os mercados, o dinheiro é alocado em função da oferta e procura e a taxa de juros representa o 

equilíbrio (intersecção das duas funções). O nível da taxa de juro depende do mercado. Quando é alta, 

reflecte um excesso de procura ou uma escassez de oferta. Neste caso, apenas as actividades económicas 

com elevada lucratividade e rotação rápida do processo produtivo (comércio incluindo importação e 

exportação, transportes, etc.), poderão suportar os custos do capital, sofrendo menos com períodos longos 

de amortização. 

 

Para alguns economistas, a moeda é considerada neutra, isto é, não produz efeitos sobre a economia real 

devido ao efeito TQM, que refere que as oscilações da quantidade de moeda reflectem-se 

proporcionalmente sobre o nível dos preços, mantendo a economia real (como por exemplo o 

rendimento), inalterável, Moraes Jr. (1994)
8
. Friedman, na revisão do efeito TQM, e segundo as 

expectativas, incorpora a curva de Phillps
9
 para prever a quantidade de moeda, deixando a renda de ser 

considerada corrente para ser permanente, para explicar a tradicional contradição entre o stock de moeda e 

a renda nominal.  

 

“McCandless e Weber (1995), examinado os dados de uma amostra de 110 países ao longo de 30 anos, 

mostram que a taxa de crescimento do stock monetário para três diferentes definições de moeda e para 

duas amostras de países é altamente correlacionada com o nível de preços. Este estudo mostrou ainda que, 

excepto para uma subamostra de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento  

Económico (OCDE), a taxa de crescimento da moeda assim como a taxa de inflação, são não 

correlacionadas com o produto real. Estas duas verificações empíricas estão em conformidade com as 

predições da teoria quantitativa da moeda. Entretanto, no que se refere ao curto prazo não existe uma 

ideia consensual”, Mendonça (2011: 2). Os preços podem possuir alguma rigidez ou a elasticidade não ser 

igual a um, traduzindo-se em alterações a curto e médio prazo, no nível do rendimento a vários níveis 

(famílias, empresas e do conjunto da economia)
10

. Neste aspecto existe a crítica da homogeneização dos 

sectores tornando as respectivas variáveis constantes
11

. 

 

Na realidade, a política monetária procura combinar a demanda de dinheiro através da oferta monetária 

(incluindo da taxa de câmbio) decidida pelo banco central
12

 e pelo monitoramento da taxa de juros
13

 e, 

                                                           
8
 “O dinheiro não é nada além da representação do trabalho e dos produtos de uma economia, servindo somente 

como um método da avaliação ou de mensuração. Onde há moeda em maior abundância, maior a quantidade que se 

exige dela para representar a mesma quantidade de bens, não podendo ter efeito algum, bom ou mau, além de 

simplesmente alterar a escrita dos comerciantes”, Hume (1752), em Mendonça (2011: 2). 
9
 A curva de Phillps, assim designado em consideração ao economista William Phillips que pela primeira vez 

anunciou a relação inversa entre inflação e emprego, depois de estudos estatísticos das duas variáveis ao longo de 

décadas nos Estados Unidos. 
10

 Por esta razão, a inflação é considerada como o imposto dos pobres. Isto é, um aumenta da oferta monetária 

produz um efeito sobre os preços não imediatamente compensada com a resposta produtiva provocando inflação e 

redução do rendimento real a curto prazo. Considera-se a inflação como o imposto dos pobres por serem estes os 

que menor resistência têm à subida de preços, considerando o nível de renda e a proporção destinada ao consumo de 

bens essenciais (lei de Engel).  
11

 A homogeneização considera uma variável agregada representativa de um indicador macroeconómico ou 

sectorial, sem considerar as características de outras variáveis que a compõem, representando subindicadores, ou 

indicadores parciais ou sub-sectoriais que podem ter comportamentos/reacções diferentes face a variações de 

variáveis independentes. 
12

 Este é um dos pontos de debate: a gestão da quantidade da moeda pelos bancos centrais, podendo, por via 

administrativa e muitas vezes de forma politizada, alterar o funcionamento do mercado monetário. 
13

 Outra sugestão da “teoria monetária era a de que, sendo os preços rígidos, ou, pelo menos, sem a total 

flexibilidade walrasiana, um aumento na oferta de moeda, dado um estado de expectativas quanto ao futuro, ou seja, 

dada uma curva de preferência pela liquidez, poderia levar a um crescimento da demanda real por moeda. O 

controlo da oferta de moeda poderia estar subordinado à busca e efeitos reais positivos no nível de emprego e de 

renda através do monitoramento das taxas de juros”, Moraes (1994. 137). 
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estas, em coordenação com a política fiscal
14

. Uma política fiscal expansiva pode ser compensada com 

uma política monetária restritiva e vice-versa, dependendo dos objectivos de política económica e das 

condições da economia. A independência da política monetária da responsabilidade dos bancos centrais é 

um princípio aceite mas, directa ou indirectamente com diferentes tipos de subterfúgios, de aplicação 

difícil. Os governos nacionais e uniões/regiões económicas, procuram influenciar os bancos centrais para 

que as políticas económicas sejam em concordância ou a favor da política económica governamental. A 

capacidade regulatória e fiscalizadora dos bancos centrais sobre o sistema e demais instituições 

financeiras, é um tema que ganhou maior relevância após a crise que se iniciou em 2008, de origem 

financeira, institucional e comportamemtal
15

. 

 

Passando este breve enquadramento para o crédito ao sector agrário, considera-se que a agricultura é uma 

actividade de rotação produtiva e de capital de médio e longo prazo e, por isso, neste aspecto, possui 

desvantagens concorrências em relação a outros sectores. O ciclo biológico das culturas, das árvores e dos 

animais, pode tardar meses e anos, o que significa mais riscos com o provável agravamento das taxas de 

juro e mais serviços da dívida a pagar, considerando o período de amortização. Por outro lado, a 

agricultura é uma actividade com um ciclo produtivo de intensidade variável, o que implica custos 

distribuídos de forma desigual e consequentes diferentes necessidades de recursos financeiros, obrigando 

a financiamento de tesouraria ou para toda a campanha agrícola. 

 

Esta desvantagem do sector agrário implica que o sistema financeiro prefere financiar outras actividades. 

Se o sector é importante ou possui algum tipo de função no desenvolvimento económico de um país, são 

necessárias políticas de apoio que alterem a desvantagem do mercado e que coloquem o sector agrário em 

semelhante ou em vantagem na alocação dos recursos, tanto pela via do mercado como através da 

afectação de recursos públicos. Ou ainda por meio de subsídios, como por exemplo através de créditos 

bonificados e de apoios à modernização com comparticipação do Estado (participação a fundo perdido do 

total ou de uma parte do investimento)
16

. 

 

Em realidades como a de Moçambique, onde a maioria da riqueza provém de economias informais e de 

pequenos produtores agrícolas (que também podem ser classificados de informais), a influência das 

variáveis da função de procura de dinheiro podem não ser plenamente observáveis.  

 

O microcrédito e as formas informais de crédito surgem na tentativa de cobrir essas limitações. Em 

resumo, o microcrédito é reconhecido pela capacidade de chegar aos pequenos utilizadores de crédito, que 

não possuem possibilidades de aceder ao crédito convencional por não satisfação de requisitos de 

garantias e outros
17

. Assim sendo, as instituições devem ser administrativa e operacionalmente mais 

                                                           
14

 Mosca (2012) sugere que em Moçambique, entre 2001 e 2010, as políticas monetárias e fiscal compensaram-se 

mutuamente para se alcançar os objectivos económicos e políticos. 
15

 A crise teve causas próximas de natureza financeira que se reflectiu na economia real e se propagou para o 

conjunto da economia mundial, sobretudo para os países mais integrados nos mercados internacionais e aqueles cuja 

abertura das economias os tornam muito vulneráveis aos choques externos. Com a crise, ressurge o debate sobre o 

papel dos bancos centrais na regulação e fiscalização. Aspectos de natureza legal, económica, institucional e 

comportamental (ética, corrupção, criação de expectativas irreais, etc.), foram levantados. Economistas como 

Stiglitz, Kugman e Wallrestein, surgem com fortes críticas às actuações dos governos e dos bancos centrais, como 

grandes defensores da regulação e, em alguns casos, com uma fortes críticas ao sistema capitalista. 
16

 Para uma revisão da Política Agrícola Comum (PAC), veja por exemplo, Servolin (1988) e Arnalte (2012). 
17

 Yunus quando defende que o micro crédito não pode ser encarado como uma acção meramente lucrativa, é um 

“negócio social” cujos resultados são positivos quando os clientes deixam de ser pobres, ganham autoconfiança e 

orientam as suas vidas na senda do bem-estar, Valá & Fernandes (2006: 5), em Vala (2012:122). 

Sobre o tema microcrédito, é importante a leitura de Muhammad Yunus, economista do Bangladesh que ganhou o 

Prémio Nobel da Paz em 2006 devido à sua contribuição no acesso dos pobres ao crédito e à sua obra teórica que 

rompe com alguns paradigmas da economia. 
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flexíveis, possuírem formas mais próximas de acompanhamento e monitorização dos clientes. Estes 

aspectos implicam custos mais elevados, reflectindo-se nas taxas de juro geralmente superiores às 

praticadas pela banca comercial. As garantias de retorno assentam no princípio da “garantia solidária
18

”. 

Na visão de Singer (em Mance, 2000:3), “a economia solidária viabiliza um movimento de acumulação 

de capital, permitindo reintegrar os desempregados à actividade económica produtiva. Segundo os 

autores, a economia solidária, entre outras características, gera um mercado protector dos micros e 

pequenos empresários, ao oferecer-lhes como uma das alternativas o crédito através de um banco do povo 

ou de mecanismo próprio como a Sociedade de Garantia Solidária, até mesmo para aqueles que não 

apresentam garantias”. 

 

Muhammad Yunus rompe paradigmas da teoria económica, sobretudo as que referem a baixa propensão à 

poupança devido aos baixos rendimentos
19

. Em qualquer caso, os níveis individuais de poupança são 

necessariamente baixos devido aos rendimentos, sendo esta uma das razões pela qual é importante a 

organização dos produtores e das famílias. Existe ainda a percepção que os pobres não correspondem com 

os seus compromissos, preconceito que é contrariado com várias experiências, como por exemplo as 

expostas por Dowla e Barua (2006). 

 

As principais características do microcrédito são as seguintes:  (1) empréstimos de pequenos valores; 

(2) possibilidade de renovação dos empréstimos, com valores crescentes o que permite o aumento dos 

empréstimos de acordo com a capacidade de pagamento até o limite estabelecido pela política de crédito 

de cada instituição
20

; (3) os pequenos empreendedores procuram reduzir os custos de transacção que 

possam pesar mais do que o custo financeiro de forma que a localização das instituições financeiras se 

encontrem próximas das suas residências ou do local laboral; (4) devido ao risco do retorno que envolve 

as instituições de microcrédito e a eficiência administrativa, requere taxas de juros não muito baixas; (5) 

prazo de solicitação ao crédito deve ser o mais curto possível, significa a adopção de menos 

burocratizações não exigindo muito tempo de espera, nem projectos e nem muitos documentos; e, (6) em 

Moçambique, registam-se casos de exigências de garantias reais penhoráveis, de bens móveis com baixo 

                                                           
18

 A garantia solidária não é um conceito novo, embora possa haver matizações na sua instrumentalização. Segundo 

Hentz (2001), “Espanha autoriza este tipo de sociedade desde 1978 e, recentemente em 1994, regulamentou em 

detalhe esse mecanismo que desburocratizou o acesso ao crédito e melhorou as condições financeiras das pequenas e 

médias empresas. A Sociedade de Garantia Recíproca (SGR) é uma sociedade de gestão financeira, que apresenta 

um tipo de sistema misto, equivalente às cooperativas e sociedades anónimas. As PME’s participantes deste sistema, 

podem, de certo modo, utilizar os serviços das SGR(s) para angariar crédito (aspecto cooperativo), participando, 

simultaneamente, nos resultados líquidos alcançados nessas operações (aspecto societário), Hentz (2001)”, em 

Mance (2000:5). 

Neste tipo de garantia, todos são responsáveis perante o financiador. No caso da experiência do Grameen Bank (que 

se dedica a servir os pobres), financiam-se grupos de cinco pessoas, começando pelas duas consideradas mais 

pobres. As restantes três, apenas recebem financiamento depois das primeiras cumprirem com os compromissos 

perante o banco. Existe aqui subjacente a pressão e controlo social, podendo neste caso ser positivo e aceite entre as 

partes, Vala (2012). - citação  
19

 A lei de Engel refere que quanto menor for o rendimento das famílias maior proporção desse rendimento é 

destinado à satisfação das necessidades básicas. Incrementos até um certo nível de rendimento (variável no espaço e 

no tempo) são principalmente utilizados para a satisfação das necessidades básicas e não ao investimento. Este 

paradigma pode ser contestado pelas teorias keynesianas que referem que os aumentos da procura incentivam o 

aumento da produção e, portanto, do rendimento e, a prazo, do investimento. Pode-se ainda referir a teoria do U 

invertido de Kuznets que refere que nas etapas iniciais de crescimento existe um agravamento das desigualdades 

sociais. Este postulado de Kuznets é verificado, mas também não é conformado em estudos de diferentes realidades. 

Autores Yunus, com o microcrédito destinado aos pobres, demonstra uma possibilidade dos mais pobres 

participarem no crescimento dos rendimentos das respectivas famílias, na riqueza nacional, investirem e criarem 

emprego. 
20

 O papel do Microcrédito, Acácio Duvane (2009). 
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valor comercial tais como gado bovino e caprino, electrodomésticos e outros bens que as instituições 

julguem necessário.  

 

São consideradas vantagens do microcrédito as seguintes: (1) são uma fonte alternativa de financiamento 

para as pequenas empresas porque os serviços financeiros oferecidos pela banca tradicional não se 

adaptam às necessidades do sector informal, e para adquirir os seus serviços exige-se garantias reais e 

contabilidade organizada; (2) facilita o desenvolvimento das micro empresas através dos seus serviços 

financeiros adequados e sustentáveis gerando desta forma empregos e rendimentos; (3) utilização dos 

serviços financeiros por parte dos agregados familiares de rendimentos baixos associa-se à estabilidade, 

bem-estar social e económico, e crescimento das empresas, gerando oportunidades para investir e redução 

das suas vulnerabilidades.  

 

O microcrédito tem desvantagens, como as seguintes: (1) dificuldades na selecção dos clientes; (2) riscos 

mais elevados considerando que os clientes desenvolvem actividades informais; (3) existe o risco moral 

Mishkin (2000), isto é, os clientes deixam de aplicar o dinheiro na actividade inicial e aplicando-o em 

outras actividades; (4) risco de não cumprimento do prazo de pagamento das dívidas podendo levar a 

hipotecas ou penhoras provocando falência nos negócios, mesmo considerando serem geralmente 

actividades de ciclo curto. Existem ainda as seguintes observações sobre o microcrédito: (1) as taxas de 

juro são geralmente bastante mais altas que as praticadas pela banca comercial; (2) pode existir um 

desvirtuamento do conceito de microcrédito; (3) podem acontecer desvios e os bancos não alcançarem os 

seus objectivos, a partir do desvio da missão e objectivos das próprias instituições
21

. Quando assim 

acontece, as instituições de microcrédito transformam-se em bancos pouco diferentes das congéneres 

comerciais; (4) as pequenas e micro empresas possuem grandes fragilidades no mercado, sendo por isso 

importante que se organizem para ganhar escala, capacidade negocial, acesso aos mercados e informação 

e para que se estruturem em cadeias produtivas para reter a acumulação nos associados e no meio rural. 

 

Existem vários factores de crédito informal, organizado entre grupos de pessoas com interesses afins ou 

com relações de confiança, que organizam formas de poupança e de crédito baseado na solidariedade, 

desenvolvimento de actividades económicas semelhantes, entre outras. Estas formas de crédito são 

preponderantemente desenvolvidas por mulheres que possuem actividades económicas informais
22

. O 

crédito informal, como o microcrédito, além de desempenharem funções económicas, têm igualmente 

importância social. Há empréstimos no seio das famílias, essencialmente para fins de solidariedade 

(custos relacionados com funerais, casamentos, etc.), bem como para participação em actividades 

produtivas e de serviços. Por exemplo, a participação em trabalhos agrícolas sementeira, colheita, etc., 

pagas em espécie ou com igual contra partida.  

 

Como em relação aos restantes factores de produção, o crédito só por si não resolve as dificuldades 

produtivas. Para existam resultados seguros e sustentáveis a médio e longo prazo, é importante que 

aconteçam um conjunto de acções convergentes de desenvolvimento agrário e rural, como por exemplo: 

(1) o acesso e segurança da terra; e, (2) a disponibilidade de tecnologias adaptadas e do interesse dos 

produtores serviços aos produtores (extensão e/ou assistência técnica, fornecimento de insumos, 

                                                           
21

 “Desde que, provado é, que esse dinheiro nunca chega às mãos do micro e pequeno empresário, como 

demonstram as estatísticas, o próprio fundo de aval do SEBRAE é um projecto que necessita ser revisto, pois não 

consegue alcançar a micro e pequena empresa”, Mance (2000:4). 
22

 “Foi reconhecido durante a Cimeira Global de Micro crédito 2006 (Valá & Fernandes, 2006: 5), que a maior parte 

dos clientes das Instituições de Micro Finanças (IMF´s) são mulheres, sendo o seu papel extremamente importante 

para a sustentabilidade dos sistemas micro financeiros e para o combate à pobreza rural. Grosso modo, elas 

reembolsam os créditos atempadamente e, mais importante ainda, elas usam os recursos para gerar renda mas 

também para a alimentação e nutrição da família, educação, saúde, habitação, água, em suma, para reduzir a pobreza 

da família e criar condições para a melhoria do seu bem-estar. Portanto, é fundamental conceder uma prioridade à 

mulher no acesso ao micro crédito, dando atenção igualmente aos jovens”, em Valá (2012). 
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comercialização, mecanização, etc.), informação dos mercados, formação, organização dos produtores, 

comunicações, saúde, entre outros. Estas condições de desenvolvimento local, para serem eficazes, 

necessitam estar articulados com políticas estratégias concertadas intersectoriais e a nível nacional e que 

existam políticas económicas que não conflituem com o desenvolvimento agrário e rural
23

. 

 

 

3. CONTEXTO 

 

Moçambique possui uma balança de acumulação deficitária. A poupança nacional (sem considerar a 

perda dos diferentes tipos de capital
24

 nos últimos anos, não ultrapassou os 3% do PIB enquanto o 

investimento total variou entre os 16% e 21% do PIB. O investimento directo estrangeiro representou 

durante a primeira década deste século, cerca de 95% do investimento total realizado, Mosca, Abbas e 

Bruna (2011). 

 

A baixa poupança possui as razões teoricamente descritas: (1) baixo rendimento per capita e com 

importantes desigualdades sociais; (2) elevada percentagem de pobreza; (3) Em média, a população rural 

possuía em 2008 um rendimento de Adulto Equivalente de 140 dólares americanos per capita por ano
25

; 

(4) razões diversas de natureza sociológica e de tradição. 

 

A taxa de juros, uma variável considerada fundamental no mercado do dinheiro, tem sido bastante alta.  
 

Gráfico 1 

Evolução da inflação e da taxa de juros (2001-2010) 

 
Fonte: BdeM 

                                                           
23

 Mosca (2011 e 2013), Cassamo (2012) e Mosca e Dada (2013a), entre outros, demonstram que a agricultura foi 

secundarizada e em alguns casos, existiram políticas conflituosas com a prioridade da agricultura contemplada na 

Constituição da República.  
24

 Perdas de património económico, como seja a redução da fertilidade dos solos, contaminação de águas, solo e ar, 

envelhecimento de plantações perenes, variações dos stocks florestal e faunístico, entre outros. Para além dos 

recursos directamente associados com o sector agrário, existem ainda as variações de reservas de recurso naturais, 

capital humano, e bens não tangíveis. A Agência Francesa de Desenvolvimento (2009), fez uma avaliação do custo 

da degradação ambiental em Moçambique (esgotamento de recursos naturais, custos de poluição e “choques de 

água”) e concluiu haver uma poupança real negativa de 14,1% do PIB. Se este valor for tido em conta nos cálculos 

do PIB, em vez de se apurar um crescimento económico médio de cerca de 8% ao longo da primeira década do 

século XXI, obter-se-á um decrescimento real (crescimento negativo) de 6 a 7 por cento. Podem existir críticas ao 

estudo da Agência, nomeadamente quanto à fiabilidade das fontes de dados e eventuais aspectos metodológicos. 

Porém, existem sinais empíricos e informações secundárias que não são contraditórios com as conclusões 

qualitativas do estudo. 
25

 Segundo Pitoro (2008) a mediana do rendimento per capita da unidade Adulto Equivalente dos agregados 

familiares no meio rural era de aproximadamente 63USD. 
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O gráfico 1 revela uma tendência em baixa da taxa de juros e uma inflação alta e muito variável. A 

relação teórica entre inflação e taxa de juros não está verificada no gráfico, isto é, pode supor-se uma 

gestão rígida e não dominada destes instrumentos pelo banco central. A partir de Mosca (2012), sugere-se 

que a principal variável gerida pelo Banco de Moçambique é a taxa de câmbio e, com esta, procura-se 

influenciar a inflação importada em defesa do consumidor (principalmente dos urbanos) e de outras 

variáveis da economia real
26

. 

 

O crédito em Moçambique tem constituído, na opinião dos empresários, uma limitante ao investimento 

nacional e à inovação
27

. Esta realidade é consequência de vários factores, tanto do lado da oferta como da 

procura. Do lado da oferta destaca-se: (1) taxas de juro elevadas em consequência da inflação de spreads 

altos e dos níveis de risco
28

; (2) oferta monetária restritiva e precauções da banca comercial, considerando 

os riscos, a escassez de garantias por parte dos solicitantes de crédito e as variações de grande amplitude 

da inflação
29

; (3) baixa cobertura espacial do sistema financeiro (veja mais adiante); (4) os bancos 

comerciais referem a debilidades do sistema financeiro no que respeita a seguros e resseguros, garantias 

compartidas, entre outras razões, Ibraimo (2012). Do lado da procura são apontados os factores 

conhecidos, como por exemplo: (1) poucas garantias da maioria dos mutuários, sobretudo da economia 

informal e dos pequenos produtores agro-pecuários
30

; (2) dispersão dos pequenos produtores, o que está 

relacionado com a cobertura espacial e a bancarização
31

; (3) valores pequenos de empréstimo (escala), 

                                                           
26

 “O estudo da USAID (2011), conclui sobre os canais de transmissão e os efeitos sobre vários indicadores da 

economia real e refere cinco principais: (1) preços dos bens importados; (2) comércio externo que, embora não 

muito forte, tem importância sobre alguns bens exportados; (3) ganhos das empresas envolvidas no comércio 

externo, assim como nas relações entre as empresas agrícolas e industriais; (4) preços aos consumidores; e, (5) 

crescimento económico com uma relação positiva entre uma menor valorização da moeda e o crescimento. O 

trabalho de Abbas (2013), embora abrangendo períodos diferentes, conclui qualitativamente de forma semelhante 

sobre a relação entre taxa de câmbio e o crescimento económico”, em Mosca (2013). 
27

 Segundo os relatórios do World Economic Forum (WEF), o acesso ao financiamento é a principal dificuldade dos 

empresários moçambicanos (18,8% das respostas). Segue-se a corrupção e a burocracia, respectivamente com 15,2% 

e 14,5% das respostas, em Bruna (2013).  
28

 “As taxas de juro praticadas nos empréstimos são excessivamente elevadas, variando no período de 2003 a 2011 

entre o mínimo de 20% (em 2009) e o máximo de 28% em 2003, para o caso dos bancos comerciais. As instituições 

de microcrédito praticam juros mais elevados e variáveis por instituição, ao longo do tempo e do território”, Mosca a 

Dada, (2013). Existem provavelmente margens de maior eficiência das instituições bancárias de forma a reduzir os 

preços os serviço e dos spreads. 
29

 Em algumas ocasiões, o Banco de Moçambique baixou as taxas de juro de referência sem que fosse correspondido 

com medidas correspondentes dos bancos comerciais. As razões relacionam-se com: (1) o mercado (a procura é 

grande mesmo com taxas de juro altas), sobretudo para as actividades de grande rotação do capital (comércio, 

transportes, custos correntes empresas, financiamento do orçamento do Estado) e elevadas taxas de luco; (2) nível de 

riscos; e, (3) qualidade da procura.  
30

 “Do total das explorações agro-pecuárias, 4% acederam ao crédito em 2000 e, em 2010, o indicador baixou para 

2,4%. Em 2010, 2,34% das pequenas explorações acediam ao crédito, 1,66% das médias e as grandes 18,06%. 

Observa-se uma maior recorrência ao crédito à medida que o tamanho das explorações aumenta. Significa que um 

modelo apenas contemplando as grandes explorações, talvez revelasse influências bem diferentes do crédito e da 

taxa de juros sobre a produção. Ou, que existam maiores factores que dificultam o acesso ao crédito por parte dos 

pequenos produtores”, Mosa e Dada (2013), com base nos Censos Agro-Pecuários de 2000 e 2010. 
31

 Em Dezembro de 2007 existiam 275 balcões de bancos contra 228 no mesmo mês do ano transacto. A 

concentração na cidade de Maputo era grande, respectivamente 123 (44,7%) e 103 (45,2%) nos finais dos anos de 

2007 e 2006 (Banco de Moçambique, Relatório Anula de 2007). A concentração aumentou ligeiramente, Mosca 

(2011).  

Tem havido um importante esforço para a abertura de novas agências, procurando uma melhor cobertura territorial. 

Em “30 de Junho de 2011, existiam 15 bancos com 496 balcões autorizados (e 417 em funcionamento), 58 distritos 

com 110 balcões pelo país, 151 operadores de micro finanças que servem cerca de 356 mil clientes de baixa renda, 7 

cooperativas de crédito, 10 micro bancos, 746 ATM´s e 4.986 POS´s” (Valá, 2012: 117). “Amarcy & Massingue 

(2011: 197), apontam que a expansão numérica e territorial de agências e serviços bancários não têm tido impacto 
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fazendo aumentar os custos da banca por unidade de valor financiado; (4) risco elevado e, no caso da 

agricultura, retorno em períodos longos; (5) cultura, tradição e literacia da relação da maioria dos 

cidadãos nas suas relações com o sistema bancário
32

. 

 

Existe ainda a aquisição pela banca comercial de bilhetes da dívida pública, mesmo que a taxas de juro 

sejam mais baixas que as praticadas no mercado. Esta opção comercial pode se justificada pela garantia 

de desembolso supondo ser o Estado uma entidade de bem e ainda por eventuais pressões políticas. Este 

fenómeno retira recursos que poderiam destinar-se às empresas e famílias, restringindo o volume de 

crédito e com possíveis efeitos sobre a taxa de juros que se mantém bastante mais elevada que a taxa de 

referência do banco central. 

 

Este conjunto de factores que dificultam a oferta e a procura, está reflectido no acesso ao crédito por parte 

dos agentes económicos, com ênfase para os pequenos produtores.  

 

A secundarização da agricultura já suficientemente fundamentada, reflectindo-se também no crédito. Os 

gráficos abaixo assim o revelam. 

 
Gráfico 2 

Distribuição sectorial do crédito total, de 2001 a 2011 

 
Nota: Os “Outros sectores” são constituídos por: crédito particular, crédito à habitação e créditos diversos. 

Fonte: BdeM, e Abas (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
significativo nos níveis de distribuição, por província e por banco, sendo que continuam a verificar-se altos níveis de 

concentração bancária, Valá (2012: 117). 

A cobertura territorial é uma aspecto não completamente associado ao número de bancos existentes em 

Moçambique. Nos últimos anos têm sido abertos novos bancos, com maioria de capital externo ou representações de 

bancos externos que procuram negócios motivados pelos influxos de capital: (1) o investimento directo estrangeiro 

privado e o prolongamento de empréstimos concedidos em outros países (empréstimos externos dos grandes 

projectos); (2) a intermediação dos fundos de cooperação destinados a investimentos públicos em Moçambique; e, 

(3) expectativas de negócio considerando a abertura de Moçambique ao capital externo e à taxa de crescimento da 

economia. 
32

 Para um resumo sistematizado destes aspectos, veja Ibraimo (2012) 
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Gráfico 3 

Evolução do crédito por sector a preços constantes de 2011, 2001 = 1 

 
Fonte: BdeM, em Abbas (2013) 

 

Os gráficos 2 e 3 demonstram: 

 Uma percentagem pequena do crédito à economia é destinada ao sector agrário, muito inferior 

aos outros indicadores no conjunto da economia, como por exemplo, na percentagem do PIB, do 

emprego, das exportações e importações, o que reforça a contradição entre a prática da política 

económica, o discurso político e a Constituição. 

 Constata-se que o crédito à agricultura foi o que menos cresceu entre 2001 e 2011. 

 Destaca-se a percentagem do crédito na rubrica “Outros”, basicamente constituído por crédito ao 

consumo das famílias em benefício de uma elite citadina (funcionários do Estado, trabalhadores 

das empresas e empresários).  

 

Do crédito à agricultura, grande parte diz respeito à modalidade de leasing de equipamentos, meios de 

transporte e outros patrimónios e não especificamente aos custos de exploração agrícola (sementes, 

adubos, pesticidas, etc.) ou mesmo a investimentos fundiários e imóveis relacionados com a produção 

(parques de máquinas, armazéns, etc.). Além do leasing, o crédito à agricultura dirige-se para o 

agronegócio (comercialização, pequena transformação e exportação) de commodities (algodão, feijões, 

frutas, gergelim, vegetais, etc.), cujos empresários são agentes económicos que poucas ou nenhumas 

relações possuem com o meio rural. 

 

Face às recentes dinâmicas da economia, pode prever-se que o crédito à agricultura possa perder peso no 

conjunto do crédito à economia. Os grandes investimentos em recursos naturais (carvão, gás, energia, 

prospecção de petróleo, ouro e outros metais), transportes, comunicações, hotelaria e restauração e infra-

estruturas, têm aumentado nos últimos anos. Mesmo considerando que grande parte destes investimentos 

são provenientes do IDE e de empréstimos externos, existirão aumentos importantes do investimento 

nacional para actividades prestadoras de serviços e de bens e ainda em consequência do crescimento 

económico. Os investimentos de média e grande escala na agricultura são principalmente em florestas 

(corte e plantação) e em algumas commodities (algodão, soja, e agro processamento). 

 

Não obstante, existem múltiplas formas de créditos bonificados, seja através de instituições do Estado 

(como, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Agrário, fundos do tesouro público
33

, os vulgos “7 

milhões 
34

”, entre outros), como por meio de linhas de crédito de agências internacionais
35

 e por meio das 

                                                           
33

 Existem créditos dirigidos a determinadas culturas (por exemplo, para o arroz no Chókwè na campanha agrícola 

2008/2009), provenientes da Tesouro moçambicano e da USAID.  
34

 “Todos os distritos receberam um montante igual a 7 milhões de meticais. Aparentemente e inicialmente não 

existiram critérios consistentes para a alocação destes fundos. Volvido um ano, em finais de 2006, foram anunciados 

basicamente quatro critérios de dotação de fundos aos distritos: factor populacional (40%), factor territorial (10%), 
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Organizações Não-Governamentais (ONG) na execução directa de projectos de desenvolvimento ou em 

actividades de natureza assistencialista. É conhecido o baixo retorno dos empréstimos canalizados através 

das instituições do Estado, como é o caso dos Fundos de Desenvolvimento Agrário, dos créditos 

bonificados, tanto os das organizações internacionais como do tesouro público. Não existem acções que 

imponham os pagamentos, o que cria um clima de irresponsabilidade
36

. 

 

Existem ainda formas de subsídios à agricultura, como são os casos das taxas zero de importações de 

insumos, da energia subsidiada (tarifas inferiores relativamente à praticada para outros utilizadores), os 

serviços de extensão, a distribuição gratuita ou a preços inferiores aos dos mercados de sementes, 

utilização de regadios sem qualquer pagamento, fertilizantes, entre outros. Ao contrário do discurso e da 

percepção de que a agricultura não é subsidiada, existem evidências do contrário. No entanto, estes 

subsídios são dispersos e descontextualizados de alguma política de incentivos e, por isso, com eficácia e 

resultados produtivos desconhecidos. 

 

Como se poderá observar mais adiante, as instituições de microcrédito localizam-se na cidade e província 

de Maputo (73% dos balcões) e nas capitais provinciais. O volume de microcrédito cresceu em termos 

absolutos em cerca de 40% entre 2008 e 2011, mas é ainda pouco significativo, menos de 0,5% do total 

do crédito à economia entre 2009 e 2011, Banco de Moçambique (vários anos). Esta percentagem decaiu 

de 2009 a 2011, de 0,476% para 0,372%. O valor médio por crédito (por beneficiário) é de perto de 

3.350,00 MT em 2012. São poucos os caos em existem relações estreitas entre o sistema financeiro e 

particularmente das instituições de microcrédito com as formas de crédito tradicionais e associações 

locais de poupança e crédito.  

 

Em Moçambique existem diversas formas de poupança e crédito informal, sendo o Xitique o mais 

conhecido
37

. Martins (2013: 82 e 83), verificou que 72% das mulheres vendedeiras entrevistas no 

mercado de Xipamanine praticavam o Xitique, como forma de complementar o rendimento. Conforme a 

mesma fonte, a utilização do Xitique destina-se a: (1) compra de alimentos; (2) aquisição de bens para 

revenda; (3) pagamento de custos das actividades económicas que desenvolvem; (4) pagamento da escola 

das crianças; (5) compra de utensílios domésticos; e, (6) compra de material de construção para melhoria 

                                                                                                                                                                                           
índice de pobreza (35%) e o desempenho fiscal (15%). Nesse mesmo ano, o Governo tornou público que estes 

fundos já não se destinavam mais a investimento em infra-estruturas, mas apenas a actividades de geração de 

alimentos, renda e emprego. Sobre as razões da criação destes fundos, veja Mosca (2011: 156-165). As principais 

críticas aos fundos conhecidos por “7 milhões”, são as seguintes: (1) baixo retorno dos empréstimos, cerca de 5% a 

nível nacional, considerando-se por isso praticamente um empréstimos a fundo perdido; (2) o Estado que aloca esses 

recursos aos agentes económicos não deve possuir funções que substituam o sistema financeiro, o que é contra 

argumentado referindo-se a baixa cobertura de agências bancárias e as dificuldades de acesso dos mais pobres ao 

sistema financeiro; (3) critérios pouco rigorosos na alocação dos fundos ente os distritos; e, (4) referências à criação 

de clientelismos políticos. 
35

 “Os recursos são entregues aos bancos e estes realizam os empréstimos conforme as condições dos doadores 

(taxas de juro, geralmente, mais baixas que as do mercado, melhores condições de reembolso, etc.). Os bancos 

funcionam, nestes casos, com um operador, livre de riscos, ganhando dinheiro pelo serviço prestado. Os riscos de 

crédito mal parado e os diferenciais das taxas de juro (taxas de mercado e os praticados nessas linhas de crédito) são 

suportados pelos doadores. Há, ainda, fundos da cooperação destinados a créditos dirigidos com riscos 

comparticipados entre a fonte doadora e a banca comercial que presta o serviço, Mosca e Dada (2013). 
36

 Quando os agricultores são questionados referem um conjunto de factores para justificarem os incumprimentos 

sucessivos: chegada tardia dos insumos (sementes adubos, etc.), seca ou cheias, desbloqueamento fora de prazo dos 

créditos, etc. Sendo razões que podem ser verdadeiras, também acontecem desvios de aplicação para fins que nada 

têm a ver com a actividade agrária - risco moral referido por Mishkin (2000). 
37

 “O Xitique consiste numa contribuição periódica (geralmente mensal), de carácter voluntário, de um valor fixo 

previamente determinado por um grupo de indivíduos. A periodicidade de recepção do valor é rotativa em função do 

número de membros que compões o Xitique”, Martins (2013.42).  
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da habitação. Confirma-se que em Moçambique o papel das mulheres nas actividades informais e nos 

sistemas diversos de poupança e crédito
38

.  

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Crédito da banca comercial convencional 

 

Foi considerado crédito agrário como somatório do crédito destinado ao sector da agricultura, pecuária e 

silvicultura entre 2003 e 2011. 

 

a) Evolução do crédito agrário 

 

O gráfico 4 ilustra a evolução do crédito agrário e do crédito total. 

 
Gráfico 4 

Evolução do crédito total e do agrário a preços constantes de 2011 

 
Fonte: Banco de Moçambique (BdeM). 

 

Em termos de valores absolutos, verifica-se uma tendência positiva do volume do crédito total no período 

analisado. Este volume registou um decréscimo em 2004, seguido de aumentos sucessivos nos restantes 

anos analisados, em particular a partir de 2008. O crescimento rápido do crédito é justificado por Mosca 

(2012), principalmente como resultante de políticas económicas populistas, que representa, neste caso, 

uma política monetária (e creditícia) expansiva. O volume de crédito destinado à rubrica “Outros” acima 

referido, justifica o afirmado. 

 

O crédito agrário também apresenta uma tendência positiva (embora não seja perceptível no gráfico 4 

devido à escala), embora menos acentuada em comparação com o total. Este apresentou decréscimos em 

2004 e 2005. Similarmente ao volume de crédito total registou aumentos nos anos subsequentes. 

                                                           
38

 “A investigação realizada por Casimiro & Souto (2010: 83) nas províncias de Sofala e Zambézia concluiu que a 

participação das mulheres em associações e actividades geradoras de rendimento por si organizadas permite-lhes 

adquirir não apenas recursos materiais mas também recursos políticos ou sociais que lhes permitem aceder aos 

mecanismos que lhes garantem a continuidade do acesso aos recursos. A estima e influência das mulheres numa 

comunidade está intimamente relacionada com a sua adesão a iniciativas extra domésticas, como a participação em 

associações de Poupança e Crédito Rotativo (PCR), grupos de “xitique” ou associações de produtoras. Essa 

participação tem contribuído para mudar a vida das mulheres, das suas instituições, das regras, normas e costumes, 

estabelecendo “novos” direitos e deveres no relacionamento entre mulheres e homens, na sua organização familiar, 

social e individual”, em Vala (2012). Frias (2006), refere-se à organização dos mercados informais na cidade de 

Maputo, ao papel da mulher, às transformações sociais e de relações no seio das famílias e na sociedade e as difíceis 

condições de abastecimento durante o conflito. 
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b) Evolução do crédito agrário por produto 

 

Nesta secção pretende-se compreender o destino do crédito agrário por cultura ou grupo de produções. Ao 

longo do período em estudo observou-se a seguinte distribuição do crédito agrário: 
 

Gráfico 5 

Distribuição do crédito agrário, total de 2003 a 2011 

 
Fonte: BdeM. 

 

Verifica-se que, no período entre 2003 e 2011, mais da metade do total do crédito agrário teve como 

destino duas culturas, o açúcar e o algodão. Destacam-se o chá e a silvicultura e exploração florestal 

como os produtos que retiveram menor percentagem de crédito, representando 2% e 3%, respectivamente. 

Os restantes produtos representam uma percentagem relativamente baixa do total do crédito agrário de 

2003 a 2011. 

 

Apresentam-se abaixo dois gráficos (números 6 e 7), sobre a evolução do crédito agrário por produto. As 

grandes diferenças dos volumes de crédito implicam, por razões de representação de escala, que se 

elaborem dois gráficos.  

 

O crédito cedido a estes produtos (açúcar, caju, algodão e Outros), apresentou a seguinte evolução: 
 

Gráfico 6 

Evolução do crédito agrário por produto, a preços constantes de 2011 (1*) 

 
Nota *: por razões de escala e do número de linhas, optou-se por dividir este gráfio e dois. 

Fonte: BdeM. 
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Observa-se que de 2003 a 2008, o algodão foi o produto que reteve maior volume de crédito. No entanto, 

a partir de 2007, o crédito ao algodão apresentou taxas de crescimento negativas, registando em 2011, o 

volume mais baixo de todos os produtos analisados. 

 

 Nos anos 2009 e 2010, o açúcar foi um produto privilegiado tendo beneficiado de maiores volumes de 

crédito agrário. 

 

O caju foi o produto que menos reteve crédito de entre os produtos analisados no gráfico 6, excepto para o 

ano de 2011, onde foi ultrapassado pelo algodão. No entanto, após ter registado decréscimos nos 

primeiros dois anos de análise, o crédito destinado ao caju apresentou aumentos nos anos seguintes, 

apenas com excepção de 2007. 

 
Gráfico 7 

Evolução do crédito agrário por produto, a preços constantes de 2011 (2) 

 
Fonte: BdeM. 

 

No gráfico 7 apresentam-se os produtos que receberam menores volumes de crédito durante o período 

analisado, comparativamente com os produtos representados no gráfico 6. Constata-se um decréscimo de 

cerca de 93% no volume de crédito à copra de 2003 para 2004. Após este decréscimo, o volume de 

crédito deste produto manteve-se relativamente baixo, seguido de alguns aumentos de 2007 a 2010.  

 

Os volumes de crédito destinados ao chá e à silvicultura e exploração florestal, apresentam variações ao 

longo do período analisada, tendo uma tendência positiva. O volume de crédito referente ao chá tem sido 

um dos menores comparando com o volume de crédito dos restantes produtos agrícolas. 

 

A pecuária, apresenta níveis similares e não teve variações significantes no volume de crédito obtido. 

Pode verificar-se que ao longo do período em análise este produto apresentou os volumes de crédito mais 

altos nos anos 2004, 2005, 2006 e 2008.  

 

Para uma melhor compreensão das variações do volume do crédito referente a cada um dos produtos 

agrários ao longo do período analisado, apresentam-se os seguintes gráficos que ilustram as diferentes 

alterações tendo como base o ano de 2003: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

M
il

h
ar

es
 d

e 
M

T
 

Chá Copra Pecuária Silvicultura e exploração florestal



 

 

15 
 

Gráfico 8 

Evolução do crédito agrário por produto, a preços constantes de 2011, 2003=1 (1*) 

 
Nota *: por razões de escala e do número de linhas, optou-se por dividir este gráfio e dois. 

Fonte: BdeM. 

 

O gráfico 8 visualiza a tendência crescente do volume de crédito destinado ao açúcar; o volume de crédito 

em 2011 é aproximadamente duas vezes e meia superior ao valor do volume registado em 2003.  

 

Outra constatação que também se confirma, é o decréscimo do volume de crédito ao algodão, que em 

2011 representa menos da metade do volume de crédito registado em 2003. A partir deste gráfico 8 é 

possível verificar que o volume de crédito destinado a este produto foi o que mais decresceu ao longo do 

período em estudo. 

 

Os volumes de crédito relativos ao caju e à copra, apresentaram decréscimos entre 2004 e 2007. A partir 

de 2008, ambos apresentaram aumentos, sem alcançar os valores registados em 2003. Os volumes destes 

produtos representam em 2011 apenas 72% e 21% respectivamente do valor registado em 2003.  

 

Relativamente aos volumes de crédito destinados à pecuária e à silvicultura, verifica-se que registaram 

variações significativas ao longo do período. Os volumes referentes a estes produtos, em 2011, 

aumentaram 17 e 16 pontos percentuais respectivamente em relação a 2003. 

 

Relativamente ao chá optou-se por representar a sua evolução num gráfico diferente devido à escala. 
Gráfico 9 

Evolução do crédito agrário por produto, a preços constantes de 2011, 2003=1 (2) 

 
Fonte: BdeM. 

 

Pode constatar-se que, exceptuando 2005, o volume de crédito aumentou significativamente. O volume de 

crédito em 2011 foi aproximadamente 21 vezes superior ao volume registado em 2003. Apesar deste 
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produto apresentar taxas de crescimento elevadas e superiores aos restantes produtos analisados, é 

necessário afirmar que o volume de crédito é relativamente menor em relação ao registado em alguns dos 

produtos analisados.  

 

c) Distribuição das agências bancárias 

 

Esta alínea tem como objectivo apresentar e analisar a distribuição das agências bancárias a nível 

provincial. Tendo em conta os dados disponibilizados pelo Banco de Moçambique, elaborou-se o seguinte 

gráfico: 

 
Gráfico 10 

Proporção das agências bancárias por províncias 

 
Fonte: BdeM. 

 

É possível verificar que em 2005 pouco menos da metade das agências bancárias localizavam-se na 

Cidade de Maputo. As restantes províncias apresentam uma percentagem relativamente baixa do total de 

agências bancárias existentes no mesmo ano. Em 2010, a Cidade de Maputo continua com a percentagem 

mais elevada, sendo que aproximadamente 40% do total de agências bancárias do país se localizam na 

mesma. Houve um ligeiro decréscimo percentual para a Cidade de Maputo de 2005 para 2010, 

principalmente devido ao aumento percentual das províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Tete e 

Nampula. 

 

A nível regional, verifica-se que o Sul retém o maior número de agências, sendo que, em 2010, 60% das 

agências localizavam-se nesta região. O Centro e o Norte possuem apenas 26% e 14% o total de agências 

bancárias do país. 

 

Para complementar esta análise apresenta-se o gráfico seguinte que demonstra o número de agências 

bancárias por um milhão de habitantes: 
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Gráfico 11 

Número de agências bancárias por um milhão de habitantes 

 
Nota: Para o cálculo deste indicador para ambos anos usou-se o número de habitantes (população) referente ao ano 

de 2007 disponível no site oficial do Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Fonte: BdeM para o número de agências e INE para a população. 

 

A partir do gráfico 11 é possível verificar que o número de agências por um milhão de habitantes 

aumentou em todas as províncias de 2005 a 2010. 

 

Este gráfico confirma a distribuição não equitativa das agências bancárias verificada no gráfico 10, visto 

que a Cidade de Maputo concentra um número de agências por um milhão de habitantes, muito superior. 

Em 2010, o número de agências bancárias por um milhão de habitantes na Cidade de Maputo é quatro 

vezes superior ao existente na província de Nampula (a segundo maior) e 18 vezes superior ao número 

referente às províncias de Inhambane e Gaza, que possuem os menores números de agências registadas. 

 

É possível verificar que em 2005 na Cidade de Maputo existiam mais de 80 agências por um milhão de 

habitantes. Este indicador teve um aumento significativo, de 2005 a 2010, passando a existirem 131 

agências por um milhão de habitantes. Este indicador revela uma realidade diferente daquela que pode ser 

apercebida numa primeira análise das percentagens de agências por província. A percentagem de agência 

na cidade de Maputo baixou mas aumentou em termos absolutos fazendo elevar o indicador em análise. 

 

O Banco de Moçambique utiliza o Índice de Herfindahl - Hirschman
39

 que mede a concentração na 

indústria bancária. Segundo os relatórios do BdeM o índice revela uma tendência a aumentar ao longo dos 

anos. Isto significa que existe um aumento no nível de concentração das instituições de crédito, o que 

indica que existem poucas instituições de crédito a operar no país, ou seja, existe menor concorrência. 

Este facto é desfavorável para o consumidor que neste caso é o investidor. 

 

 

d) Análise de indicadores 

 

Nesta alínea pretende-se demonstrar diferentes indicadores relacionados com o crédito agrário que 

permitem uma análise mais profunda sobre o mesmo. 

 

Apresentam-se a seguir as taxas de crescimento do crédito total e do crédito agrário: 

 

                                                           
39

 O Índice de Herfindahl – Hirschman é definido como a soma dos quadrados das quotas de mercado das firmas a 

operar num mercado, assim traduzindo o grau de concentração nesse mercado. Valores inferiores a 0,10 indicam 

ausência de concentração, valores superiores 0,18 indicam elevada concentração e valores entre 0,10 e 0,18 indicam 

concentração razoável, BdeM (2008). 
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Gráfico 12 

Taxas de crescimento do crédito total e do crédito agrário 

 
Fonte: BdeM. 

 

O crédito total tem crescido a taxas relativamente altas. Este apresentou apenas uma taxa de crescimento 

negativa (6%) em 2004. Por sua vez, o crédito agrário apresenta taxas negativas nos primeiros dois anos. 

O crédito total apresenta, ao longo de todo o período, taxas de crescimento superiores às do crédito 

agrário, excepto para o ano de 2011. Em média, o crédito total e o agrário cresceram a taxas de 19% e 5% 

por ano, respectivamente. 

 

Em relação a evolução da proporção do crédito agrário em relação ao crédito total, apresenta-se o gráfico 

seguinte: 

 
Gráfico 13 

Evolução da proporção do crédito agrário no crédito total 

 
Fonte: BdeM. 

 

O gráfico 13 permite verificar que o crédito referente à agricultura apresenta uma percentagem 

relativamente baixa ao longo de todo o período. Pode também constatar-se que esta percentagem possui 

uma tendência a decrescer. A maior proporção registada pelo crédito agrário em relação ao total, foi em 

2003, onde alcançou os 14%. No entanto, no último ano (2011), o crédito agrário registou a mais baixa 

percentagem, representando apenas 5% do crédito total. Este facto não se deveu ao decréscimo do volume 

do crédito agrícola nesse ano, mas sim ao aumento em maiores proporções do volume de crédito dos 

restantes sectores. O crédito destinado à agricultura representa 7% do crédito total cedido entre os anos de 

2003 a 2011. 

 

Com objectivo de identificar os efeitos da taxa de juros no volume de crédito agrário cedido ao longo do 

período analisado, elaborou-se o gráfico seguinte: 
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Gráfico 14 

Evolução do crédito agrário e da taxa de juros 

 
Nota: Para uma melhor apresentação do gráfico optou-se por colocar a segunda escala para a taxa de juros que se 

apresenta em percentagem. 

Fonte: BdeM. 

 

Através da evolução das taxas de juro representadas no gráfico 14 pode observar-se que estas 

mantiveram-se altas e instáveis ao longo do período em estudo. 

 

Teoricamente, estas duas variáveis devem apresentar uma relação inversa. Pode verificar-se através do 

gráfico 14 que no período em análise a relação inversa apenas se verificou em 2008 e 2009. Para os 

restantes anos estas duas variáveis apresentaram uma relação positiva. Estes factos não confirmam a 

teoria. 

 

O gráfico 15 demonstra a evolução da proporção do crédito agrário em relação ao produto interno bruto: 

 
Gráfico 15 

Evolução do crédito agrário/PIB 

 
Fonte: BdeM para o crédito agrário e INE para o PIB. 
 

Verifica-se que este indicador apresenta uma tendência decrescente. Em 2003 registou a percentagem 

máxima do período analisada, em que o crédito agrícola representava aproximadamente 3% do PIB. Após 

decréscimos sucessivos, em 2010, o crédito agrário representava 1% do PIB. Em média, o crédito 

representou aproximadamente 2% do PIB ao longo de todo período analisado.  

 

Visto que o texto se debruça no crédito agrário e nos diferentes indicadores relativos ao mesmo, é 

pertinente verificar a relação entre o crédito agrário com o PIB referente ao sector agrário.  

 

Deste modo segue o gráfico 16 que ilustra a proporção do crédito agrário em relação ao PIB do sector 

agrário: 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

P
ercen

tag
em

 
M

il
h

ar
es

 d
e 

M
T

 

Crédito agrário Taxa de juros

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P
er

ce
n

ta
g
em

 



 

 

20 
 

Gráfico 16 

Evolução do crédito agrário/PIB agrário 

 
Fonte: BdeM para o crédito agrário e INE para o PIB do sector agrário. 
 

O gráfico 16 revela que este indicador apresenta uma tendência decrescente até 2008. O crédito agrário 

em relação ao PIB do sector agrário, assim como em relação ao PIB, apresentou a percentagem mais 

elevada em 2003, onde este representava 13% do PIB do sector agrário. O crédito agrário representa 

aproximadamente 9% do PIB do sector ao longo do período em estudo. É uma percentagem reduzida, 

considerando que os valores representam tanto o investimento realizado como o financiamento dos gastos 

de campanha (de funcionamento). 

 

Para complementar a análise anterior, elaborou-se o seguinte gráfico 17, que ilustra a evolução da taxa de 

crescimento do crédito agrário assim como da taxa de crescimento do PIB do sector agrário: 

 
Gráfico 17 

Evolução das taxas de crescimento do crédito agrário e do PIB do sector agrário 

 
Fonte: BdeM para o crédito agrário e INE para o PIB. 

 

A taxa de crescimento do PIB agrário não apresenta variações significativas ao longo  do período com um 

crescimento médio na ordem dos 7% É possível verificar que a taxa de crescimento do volume de crédito 

agrário apresenta alterações significantes ao longo do período. Realçam-se as taxas negativas para os dois 

primeiros anos. 

 

 Pode-se também verificar que nos anos 2004 e 2005, o crédito registou decréscimos enquanto o PIB do 

sector agrário registou aumentos. É também possível verificar que em 2009 e 2010, o PIB agrário cresceu 

a taxas relativamente baixas, enquanto o crédito agrário registou as mais altas taxas de crescimento do 

período. 
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Os dados sugerem que o crédito agrário não apresenta uma relação com o PIB do sector agrário e nem 

existem evidências de que o aumento ou decréscimo do volume crédito agrário cedido influência no PIB 

do sector agrário, assunto abordado na alínea seguinte. 

 

e) Análise de regressão Linear 

 

Quadro 1 

Correlação 

 
Fonte: Elaboração do grupo de trabalho com base em fontes secundárias. 

 

Analisando o quadro acima, pode constatar-se que o volume de crédito à agricultura possui uma 

correlação positiva forte com todas as variáveis com excepção das taxas de juros.  

Quadro 2 

Regressão múltipla 

 
Fonte: Elaboração do grupo de trabalho com base em fontes secundárias. 

 

Atente ao modelo de regressão múltipla acima, pode verifica-se a partir do teste F que existe pelo menos 

um β diferente de zero. Pode notar-se também que rejeita-se a hipótese de autocorrelacão serial a partir do 

teste de Durbin-watson. 

Perto de 99% da variabilidade do volume de crédito destinado à agricultura é explicado pelas taxas de 

juro e também o crédito total à economia em Moçambique. 

Os coeficientes são todos estatisticamente significantes com um nível de confiança de 99%, evidencias 

tiradas do teste T e que as variáveis independentes apresentam um efeito positiva sobre o PIB do sector 

agrário. 

A taxa de juro apresenta informações de correlação e de coeficiente β contraditórios, o que pode significar 

que, isoladamente, a taxa de juros exerce uma fraca influência sobre o crédito concedido/procurado pelo 

sector agrário mas que, integrado num modelo multivariável, possui um coeficiente (graus de 

influência/elasticidade) elevada, isto é, a taxa de juro influencia significante positivo o crédito do sector. 

 

Teoricamente o coeficiente deveria ser negativo devido à relação inversa entre a taxa de juros e o volume 

de crédito. Esta atipicidade pode ser justificada da seguinte forma: 

Crédito agricola Crédito total PIB agricola População rural Taxa de juros

Crédito agricola 1

Crédito total 0,9139 1

PIB agricola 0,8166 0,9729 1

População rural 0,8085 0,9748 0,9926 1

Taxa de juros -0,2554 -0,6016 -0,7092 -0,7353 1

γ χ B std. error t (sig.) R² AIC SC F (sig.) DW

Constante 6,836 0,48802 0,000

Taxa de juros 1,234 0,19424 0,001

Crédito total 0,559 0,02879 0,000

98,43% -2,68 -2,62 0.000004 2,14
Crédito 

agricola
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 Uma maior oferta de crédito com taxas de juro elevadas e uma correspondência da procura em 

consequência do desequilíbrio o mercado em determinados momentos (excesso de procura de 

dinheiro não satisfeito). 

 Uma concentração do crédito nos agricultores comerciais de produtos de elevada rentabilidade 

(por exemplo horticultura)
40

, podendo, por isso, suportar um maior custo do capital. 

 Existência de vários tipos de linhas de crédito com taxas de juros abaixo das praticadas nos 

mercados (fundos de algumas agências de cooperação e do tesouro público) ou mesmo quase a 

fundo perdido (caso dos “7 milhões”) e de subsídios à agricultura (uso de regadio, tarifas de 

energia, impostos alfandegários, etc.) o que pode reduzir a procura de dinheiro, sobretudo dos 

pequenos e médios agricultores, distorcendo os mercados. 

 

Este comportamento atípico da relação entre taxa de juro e volume de crédito e efeitos sobre a produção 

agrária é constatada em outros trabalhos, por exemplo, Mosca e Dadá (2013a) 

 

4.2 Microcrédito 

 

O microcrédito tem tido uma evolução rápida. O volume de crédito aumentou entre 2008 e 2011em cerca 

de 40%. Conforme já referido, o crédito concedido pelas instituições de microcrédito representa menos de 

0,5% do realizado pela banca comercial e existe uma tendência decrescente.  

 

O volume de crédito por beneficiário decresceu significativamente, o que significa que existe a tendência 

para a afirmação do conceito de microcrédito enquanto ao acesso dos mais pobres, neste caso 

principalmente dos citadinos. 
Gráfico 18 e Gráfico 19 

Evolução do volume do microcrédito (milhões de MT) e  

Volume de crédito (em MT)/Nº de beneficiários 

                
Fonte: BdeM.  

 

Os dois gráficos (números 20 e 21) revelam uma grande concentração das instituições de microcrédito na 

capital e província de Maputo (144 balcões de 198 em 2012 em todo o país, o que corresponde a 73% do 

total). Nas restantes províncias não apresentam grandes disparidades quanto ao número de balcões: Gaza 

e Inhambane seguem-se com 12 e 9 balcões respectivamente. Manica e Tete são as províncias com menos 

balcões, um e dois respectivamente. Segundo dados obtidos na mesma fonte, 70% dos balcões de 

microcrédito localizam-se nas capitais provinciais (incluindo a cidade capital). Significa que são os 

citadinos têm muito mais acesso. 

 
Gráfico 20 e Gráfico 21 

                                                           
40

 Veja pé de página nº 30, ond se refere que são os médios e grandes agricultores os que têm grande parte do acesso 

ao crédito. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011

Volume de credito concedido (Milhões de MT)

6810 

7409 

2975 

3346 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2008 2009 2010 2011

Volume de credito em MT/Numero de

beneficiarios



 

 

23 
 

Número total de balcões e  

Percentagem de balcões por província, em 2012 

 
Fonte: BdeM. 

 

O gráfico 22 revela o aumento das diferenças do número de balcões entre a cidade e a província de 

Maputo relativamente às restantes províncias. 

 
Gráfico 22 

Evolução do número de balcões por província 

 
Fonte: BdeM. 

 

Os indicadores população por balcão e km
2
 por balcão, revelam uma tendência decrescente significativa 

(considerando o aumento do número de balcões). Porém, os valores permanecem muito elevados. Em 

2012, existia um balcão para perto de 120 mil pessoas. Em 2012 existia um balcão por 4.037 km2. 
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Gráfico 23 e Gráfico 24 

População/Nº de balcões (total do país) e  

Km
2
/Nº total de balcões 

       
Fonte: BdeM. 

 

Em resumo, pode afirmar-se que as instituições de microcrédito não estão implantadas no meio rural nem 

prestam principalmente serviços ao pequeno produtor agrário. Existem factores diversos que o justificam 

e que foram expostos no breve enquadramento teórico e na secção 3. Contexto. Em resumo o meio rural 

não é competitivo na alocação de recursos financeiros. 
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5. RESUMO E LIÇÕES DE POLÍTICA 

 

5.1 Resumo 

 

Após as análises efectuadas ao longo do texto, foi possível retirar as seguintes conclusões: 

 O crédito agrário representa cerca de 8% do crédito total à economia no período analisado (de 

2003 a 2011). O volume de crédito total assim como o volume do crédito agrário, apresentaram 

uma tendência crescente, embora o último registe um crescimento inferior relativamente aos 

outros sectores da economia. Pode afirmar-se que o sector agrário e em particular o direccionado 

para os pequenos produtores, pela sua natureza, lucratividade, escala, riscos e outros factores, não 

despertam o interesse da banca comercial.  

 As taxas de juros mantêm-se muito elevadas, com importantes diferenças relativamente à taxa de 

inflação. O volume de crédito não apresenta uma relação inversa com a taxa de juros ao longo do 

período analisado.  

 Constatou-se que os aumentos ou decréscimos do volume de crédito agrário cedido ao longo do 

período em estudo, não tiveram influência directa significativa no crescimento do PIB referente 

ao sector agrário, o que é confirmado pela análise de regressão, onde o grau de determinação do 

crédito sobre a produção agrária apresenta um R
2
 ajustado de 61% e o R

2
 de 66,7%. 

 Ao longo do período em análise, o volume de crédito agrário destinou-se principalmente para a 

culturas de exportação realizadas por médias e grandes empresas. O açúcar representa 31% do 

total concedido entre 2003 e 2011 e o algodão obteve 22%. Estima-se que os pequenos produtores 

e a produção alimentar acedem a menos de 5% do crédito agrário, o que corresponde 

sensivelmente a entre 0,3% e 0,4% do total do crédito à economia. 

 A maioria das agências da banca comercial (aproximadamente 40%) está localizada na cidade e 

província de Maputo. Em 2010, existiam na cidade de Maputo 131 agências por um milhão de 

habitantes. Este número chega a ser 18 vezes superiores em outras províncias. Paradoxalmente, a 

concentração das instituições de microcrédito na cidade e província de Maputo é maior, cerca de 

73% do total de balcões. 

 O investimento agrário representa uma proporção baixa do total de crédito cedido para o mesmo 

sector. Ao longo do período constatou-se que menos da metade do crédito agrário destina-se ao 

investimento. 

 Embora sem estudos confirmativos, existem sinais da existência alargada de múltiplas formas de 

crédito informal, em dinheiro e em espécie, baseados sobretudo no princípio da solidariedade e da 

ajuda mútua.  

 Existem factores estruturais e de organização/configuração do sistema financeiro sobre as quais 

são necessárias medidas para facilitar o acesso dos agentes económicos (incluindo dos pequenos 

produtores e dos mais pobres) ao mercado financeiro, assim como medidas de política que 

reduzam os mecanismos de mercado que sejam desfavoráveis ao sector agrário.  

 

5.2 Lições de política 

 

Tendo em conta as diferentes análises e indicadores apresentados, é possível apontar as seguintes lições 

de política: 

 A economia necessita de taxas de inflação mais baixas, um sistema bancário com menores 

spreads (e, portanto, mais eficiente), com melhor cobertura territorial e capacitado com técnicos 

especializados para tornar a oferta mais acessível. Por parte da procura, os pequenos produtores 

necessitam maior formação e informação, estarem organizados em associações produção, de 

poupança e crédito, entre outras formas de organização, para adquirirem escala e capacidade 

negocial junto das instituições financeiras e de outros mercados. A redução dos riscos da 
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actividade agrária podem ser alcançados de múltiplas formas, aspecto que não é desenvolvido 

neste texto. 

 O Estado tem de possuir intervenções no mercado de capitais relacionado com culturas 

(sobretudo as alimentares) e tipo de produtores (sobretudo dos pequenos produtores). É 

importante que existam seguros de crédito, mecanismos de risco compartido e de sistemas de 

garantias, instrumentos que assegurem taxas de juro bonificadas (por exemplo, através de linhas 

de crédito específicos, subsídios associados a resultados produtivos, etc.), incentivos para uma 

maior cobertura territorial do sistema bancário, entre outras. O Estado deveria abster-se de 

funções creditícias que distorcem os mercados ou de distribuição de recursos financeiros. Deveria 

ser função do Estado tomar um conjunto de medidas de política que reduzam as desvantagens 

competitivas da produção alimentar e dos pequenos produtores no mercado financeiro, condições 

importantes para que as instituições creditícias tenham incentivos no financiamento do sector. 

 As instituições de microcrédito poderiam articular-se com as formas locais do tipo do xitique e 

associações de poupança e de produção para aprofundar o acesso ao crédito dos mais pobres 

tornando-o inclusivo, obtendo lucros pelo volume e não principalmente pelas margens de lucro e 

por via dos spreads. 
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informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes em 
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