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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 

ao Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

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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A POLÍTICA MONETÁRIA E A AGRICULTURA EM MOÇAMBIQUE 

Máriam Abbas1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo pretende verificar a causalidade de curto e longo prazo entre a política monetária e a 

produção agrícola em Moçambique. Para esse efeito estudar-se-ão variáveis como taxas de juro2, 

oferta monetária, inflação, taxa de câmbio e crédito agrícola. 

 

A agricultura desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento de Moçambique. No 

entanto, este sector tem enfrentado vários problemas, que restringem a plena realização das suas 

funções e potencialidades. De entre estes problemas, destacam-se: insuficiências no fornecimento 

e entrega de insumos agrícolas, baixo nível de tecnologia, doenças e infestação de pragas, falta 

ou deficiente processamento pós-colheita, instalações de armazenamento pobres, políticas 

governamentais desajustadas e/ou inconsistentes, baixa produtividade, falta de extensionistas, 

transporte deficiente, difícil acesso ao crédito, poucas áreas irrigadas, vulnerabilidade climática, 

falta de investimento, infraestruturas frágeis. Alguns destes problemas poderiam ser resolvidos 

por mecanismos de indução se as políticas macroeconómicas, incluindo as políticas monetárias 

adequadas, fossem postas em prática. 

 

Em estudos anteriores verificou-se que as políticas macroeconómicas, em geral, têm um impacto 

significativo sobre os preços, rendimento, produção e exportações agrícolas (Abbas, 2015; 

Bakucs e Ferto, 2005; Choe, 1989; Schuh, 1974; Tweeten, 1980). Estes estudos fornecem 

evidências de ligações significativas entre as variáveis macroeconómicas e agrícolas. O presente 

estudo é de carácter mais específico e procura analisar o impacto das políticas monetárias sobre 

a produção agrícola no curto e longo prazo. 

 

O principal objectivo da política monetária é controlar a oferta de moeda na economia. De acordo 

com Cleto e Dezordi (2002), a lógica da política monetária consiste em controlar a oferta de 

moeda (liquidez) para determinar as taxas de juro de referência do mercado. De certa forma, o 

controle da oferta monetária tem impacto não só sobre as taxas de juro, como também sobre a 

inflação. Cleto e Dezordi (2002) consideram que ao controlar-se os meios de pagamento através 

da política monetária, visa-se também estabilizar o nível geral de preços da economia3. Porém, a 

corrente neoclássica defende o estabelecimento da taxa de juros conforme o mercado de capitais 

(neste caso de dinheiro), evitando a intervenção administrativa dos bancos centrais na delimitação 

da oferta monetária. Ao longo do texto são apresentadas os objectivos primários e principais da 

política monetária do Banco de Moçambique. 

 

De acordo com Ehinomen e Charles (2012), a política monetária pode ser restritiva ou expansiva, 

dependendo das condições económicas e das circunstâncias. 

 

A política monetária expansiva consiste em aumentar a oferta de moeda para além da quantidade 

óptima para a economia real, reduzindo assim as taxas de juro e estimulando investimentos 

                                                           
1 Mestre em Economia. Assistente de investigação no Observatório do Meio Rural (OMR). Docente da 

Universidade Politécnica. 
2 Neste estudo utilizou-se as taxas de juro referentes às operações activas com maturidade de dois anos do 

Banco de Moçambique. 
3 “Os governos que necessitam diminuir a taxa de inflação reduzem a oferta monetária e aumentam a taxa 

de juros”, Cleto e Dezordi (2002). 
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maioritariamente no sector privado4. A política monetária restritiva refere-se ao fenómeno 

contrário5. 

 

De acordo com os objectivos deste estudo, determinou-se os seguintes objectivos específicos: (1) 

analisar a evolução de variáveis como taxas de juro, oferta monetária, inflação, taxa de câmbio e 

crédito agrícola entre 1980 e 2013; e, (2) verificar a causalidade de curto e longo prazo entre as 

variáveis mencionadas e a produção agrícola. 

 

Este estudo procura responder às seguintes questões: (1) a política monetária tem beneficiado o 

sector agrícola em Moçambique? (2) os instrumentos de política monetária têm efeitos sobre a 

produção no curto e no longo prazo? e, (3) que tipo de política monetária se deve adoptar em 

Moçambique para beneficiar o sector agrícola? 

 

Este trabalho apresenta sete secções, sendo a primeira a introdução. A segunda secção faz menção 

à política monetária do Banco de Moçambique, bem como, faz uma breve análise dos 

instrumentos de política monetária ao longo do período em análise. Na secção seguinte 

apresentam-se alguns estudos relacionados com o tema. Na secção quatro apresenta-se a 

metodologia do estudo. A apresentação e análise dos dados e interpretação dos resultados 

constituem a quinta secção. A secção seis inclui as conclusões e limitações do estudo. 

Apresentam-se implicações de política na secção sete. 

 

 

2. A POLÍTICA MONETÁRIA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 

De acordo com o Banco de Moçambique (s/data), no documento da Estratégia de Médio e Longo 

Prazo da Política Monetária, ponto 2.1. “A Lei Orgânica do Banco de Moçambique define como 

objectivo primário a preservação do valor da moeda nacional. Portanto, é importante que a 

política monetária seja correctamente executada tendo em conta a estabilidade do sistema 

financeiro”. 

 

No ponto 2.2. e 2.3. do mesmo documento fala-se ainda da estabilidade de preços6, que ocorre 

quando a inflação é baixa e previsível. Neste documento considera-se que a estabilidade de preços 

é o objectivo principal da política monetária do Banco de Moçambique (BdeM) que, segundo o 

PARPA II, não deve exceder um dígito7. 

 

De acordo com o Banco de Moçambique (s/data) para atingir o objectivo primário definido, o 

quadro operacional da política monetária do BdeM assenta no regime de metas monetárias, que 

considera a opção mais viável para o caso de Moçambique. 

 

“O regime de metas monetárias é um quadro da política monetária caracterizado pela 

definição de metas operacionais e/ ou intermédias monetárias, cuja prossecução conduz 

aos objectivos estabelecidos. As metas intermédias são variáveis que afectam o objectivo 

final da política monetária mas não estão sob o controlo directo do Banco Central. No 

caso do regime de metas monetárias, a meta intermédia é o agregado monetário, cuja 

escolha depende da estabilidade da sua relação com o objectivo final. A variável 

                                                           
4 Essa política é adoptada em época de recessão, de modo a aumentar a procura agregada e gerar novos 

empregos. 
5 Aplica-se quando a economia apresenta inflação alta, com o objectivo de reduzir a procura agregada e, 

consequentemente, o nível de preços. 
6 De acordo com Banco de Moçambique (s/data) “a estabilidade de preços deve ser entendida como o ponto 

em que variações no nível médio de preços não afectam materialmente o processo de tomada de decisão 

económica”. 
7 Como principio, a inflação deverá ser tão baixa quanto possível. A definição de abaixo de dois dígitos 

(menos de 10%) é excessivamente vaga e permite taxas consideradas elevadas (acima de 2% - 3%). 



3 
 

operacional deve ser influenciada directamente pelo Banco Central no curto prazo, 

devendo ter uma relação previsível com a meta intermédia. Apesar do Banco Central não 

poder influenciar directamente as metas intermédias, este procura fazê-lo através da 

gestão dos instrumentos de política monetária para monitorar as metas operacionais tais 

como a base monetária e as taxas de juro de curto prazo… Nesta perspectiva, o Banco de 

Moçambique adopta como meta intermédia o agregado M38 e como variável operacional 

a Base Monetária”. 

Em Banco de Moçambique (s/data), ponto 4.2. e 4.3. 

 

Analisando o Gráfico 1, pode verificar-se que a moeda nacional está em constante depreciação, 

ou seja, o objectivo primário do BdeM de preservar o valor da moeda nacional não está a ser 

atingido.  

 

Gráfico 1. Taxa de câmbio (MZN/USD) 

 
Fonte: Banco Mundial (2014). 

 

A inflação manteve-se elevada por períodos muito longos, e mostrou-se bastante variável em toda 

série analisada (Gráfico 2). A partir de 2010 baixou para taxas inferiores a 5%. Em resumo a 

inflação em Moçambique tem sido variável, imprevisível e com taxas elevadas na maior parte da 

série estudada. Ou seja, pode considerar-se que não existe estabilidade de preços, apesar de 

verificar-se uma evolução positiva nos últimos anos. 

 

Gráfico 2. Inflação anual 

 
Nota: optou-se por colocar dois gráficos para melhor visualização das variações inter-anuais e em 

consequência dos valores e sua representação. 

Fonte: Fundo Monetário Internacional – FMI (2014). 

                                                           
8 M3 corresponde à moeda em poder do público, aos depósitos à vista e a prazo e aos depósitos poupança. 
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De acordo com Banco de Moçambique (s/data), uma inflação elevada e instável traz as seguintes 

desvantagens para a economia: (1) distorce a afectação de recursos e faz com que os investidores 

sacrifiquem a actividade produtiva a favor das operações de hedging9; (2) desincentiva a 

poupança10; (3) descrimina os trabalhadores com salários fixos, pensionistas e trabalhadores com 

rendimentos baixos que não se conseguem proteger contra o impacto da inflação; (4) resulta 

frequentemente numa distribuição irregular dos rendimentos e riqueza; e, (5) discrimina os grupos 

sociais com rendimentos baixos, o que é socialmente inaceitável num contexto em que o objectivo 

da política económica do governo é reduzir a pobreza absoluta11. 

 

Pode considerar-se que o Banco Central tem optado por uma política monetária expansiva, sendo, 

no entanto, cauteloso no estabelecimento de taxas de juro de referência que, embora decrescentes, 

consideram-se altas comparativamente com a inflação (ver o Gráfico que se segue). 

 

Gráfico 3. Taxas de juro – médias anuais 

 
Fonte: Banco de Moçambique (2013). 

 

No entanto, as taxas de juro não baixaram na proporção das taxas de referência por razões 

diversas: (1) existência de sectores económicos com níveis de lucro que suportam custos elevados 

do capital, absorvendo deste modo a oferta monetária12; (2) manutenção dos critérios de 

segurança/risco elevados na concessão dos créditos; (3) baixa bancarização da economia; e, (4) 

financiamento da dívida pública reduzindo a capacidade creditícia para o sector privado e 

famílias, Mosca, Abbas e Bruna (no prelo). 

 

  

                                                           
9 Um hedge é um tipo de investimento destinado a compensar eventuais perdas ou ganhos que podem ser 

efectuados por um investimento associado. 
10 No sentido de que se o valor esperado for menor que o actual, o público prefere gastar mais dinheiro 

agora que poupá-lo para o investimento e consumo futuros, Banco de Moçambique (s/data). 
11 Inflação como o “imposto dos pobres”. 
12 As dificuldades de acesso ao crédito têm sido um dos aspectos mais referidos pelos agentes económicos 

no que se refere ao ambiente e às dificuldades na realização de negócios pelos pequenos e médios agentes 

económicos. 
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Gráfico 4. Oferta monetária13 

 
Fonte: Banco Mundial (2014). 

 

A oferta monetária aumentou significativamente a partir de 2001 e, sobretudo, depois de 

2007/2008, o que fundamenta a constatação de uma política monetária expansiva. O controlo da 

oferta monetária tem impacto não só sobre as taxas de juro, como também sobre a inflação, (Cleto 

e Dezordi, 2002). 

 

De acordo com Mosca, Abbas e Bruna (no prelo) a gestão dos dois instrumentos de política 

monetária (oferta monetária expansiva e taxas de juro elevadas) provoca os seguintes efeitos 

negativos: (1) a “desincentivação” das exportações dos produtos tradicionais (cujas receitas não 

são, em princípio, retidas no exterior tal como é permitido aos grandes investimentos); e, (2) a 

contracção da capacidade de concorrência dos produtores nacionais face à importação de bens de 

consumo, com consequências negativas sobre o crescimento dos sectores destinados ao mercado 

interno. 

 

“Esta política teve como objectivos: (1) alocar, por via do crédito da banca comercial, 

capital aos sectores de maior rentabilidade, período de retorno mais rápido e menor 

risco14; (2) suportar o despesismo governamental e financiar o Estado através da 

compra da dívida (bilhetes do tesouro e títulos da dívida pública); (3) controlar a 

inflação (Índice de Preços ao Consumidor15), derivada do aumento dos salários acima 

do crescimento da produção16, da inflação, da produtividade e do efeito inflacionário 

da entrada de capitais e da imigração com rendimentos muito acima da média 

moçambicana; e, (4) controlar a inflação por via da taxa de câmbio sobrevalorizada, 

considerando a crescente importação de bens alimentares. O controlo do IPC 

completa-se (ou tem como principal factor) com os subsídios de grande parte dos bens 

de consumo de baixa renda (tarifas de água e energia, transportes públicos, serviços 

de educação e saúde, material escolar). Pode verificar-se como o Banco Central tem 

optado por políticas complementares coordenadas com a política orçamental, 

permitindo a expansão das despesas públicas populistas e de defesa do poder17. Em 

alguns momentos (por exemplo, durante a crise em 2008 e 2009), o Banco de 

                                                           
13 Este dado refere-se ao indicador money retirado do Banco Mundial, que se refere à soma da moeda em 

circulação e os depósitos à vista, excluindo os depósitos do governo. 
14 Ver gráfico 6. 
15 Wuyts (2011) revela que, para o período entre 2002 e 2010, o IPC dos produtos alimentares foi superior 

aos não alimentares, em média, em cerca de 2,3%, o que contribuiu para a redução do crescimento do bem-

estar da população, relativamente ao crescimento da economia. 
16 Entre 2002 e 2008, a produção agrícola expandiu em 2,2% ao ano, um aumento inferior ao crescimento 

da população, o que significa que, a produção agrícola per capita diminuiu; e a produtividade na produção 

alimentar (medida pelos rendimentos por hectare) diminuiu a uma média anual de 2,7%, Wuyts (2011). 
17 Nesta perspectiva, pode afirmar-se que o Banco Central teve opções politizadas. 
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Moçambique injectou divisas no mercado secundário de divisas e reuniu-se com 

agentes desse mercado secundário persuadindo-os a não desvalorizarem o Metical”. 

 

Em Mosca, Abbas e Bruna (no prelo). 

 

O crédito agrícola apresentou uma tendência crescente ao longo da série. Registou-se decréscimos 

em dois momentos, nomeadamente entre 2002 e 2004 e entre 2005 e 2006 e nos últimos anos 

analisados, como pode se verificar no gráfico que se segue. 

 

Gráfico 5. Crédito agrícola (saldo de Dezembro) 

 
Fonte: Banco de Moçambique (2014). 

 

Contudo, o volume de crédito destinado ao sector agrícola é muito baixo (8% do total do crédito 

concedido à economia), quando comparado aos outros sectores da economia (ver Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Distribuição do crédito utilizado (1991 a 2011) 

 
Fonte: BdeM (vários anos). 

 

Na maior parte dos casos, o crédito para o sector agrícola destina-se, basicamente, para as culturas 

do açúcar, tabaco, florestas e, recentemente, para a construção de regadios. Ou seja, as culturas 

alimentares são negligenciadas. Refira-se ainda que os pequenos produtores têm um acesso muito 

limitado ao crédito. Segundo os censos agro-pecuários de 2000 e de 2010, a percentagem de 

produtores com acesso (beneficiários) ao crédito decresceu de 4% para 2,39%. 
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Após a análise dos instrumentos de política monetária, faz-se também uma análise sobre o PIB 

agrícola18 por forma a mostrar como este sector tem evoluído ao longo dos anos. Pode verificar-

se que este tem crescido consideravelmente, principalmente, na última década analisada. No 

entanto, como veremos mais adiante, este crescimento do sector agrícola pode não estar associado 

a boa gestão dos instrumentos de política monetária. 

 

Gráfico 7. PIB agrícola a preços correntes 

 
Fonte: INE (2014). 

 

Apresenta-se no quadro seguinte um resumo dos principais instrumentos de política monetária e 

a sua situação actual. 

 

Quadro 1. Instrumentos de política monetária 

Variável 
Parâmetro 

considerado bom 
Situação actual Observações 

Taxa de 

câmbio 

Depende das 

economias; baixo 

nível de flutuação é 

importante 

Em média 26 

MZM/USD (2000-

2014) 

Constantemente 

desvalorizada. Com 

intervenção muito limitada 

do Banco Central (este, 

muitas vezes não tem 

recursos e nem capacidade 

para intervir).  

Inflação Não superior a 2 - 3% 
Entre 22% (2001) e 2% 

(2014) 

Tendência decrescente, 

porém instável e 

imprevisível19. 

Taxas de juro Não superior a 4 - 5% 
Em média 25% (2000-

2014) 
Bastante elevada e volátil. 

Oferta 

monetária 

Depende das 

economias 
Tendência crescente 

Não se tem traduzido em 

aumento do crédito ao 

sector agrícola. 

Crédito 

agrícola 

Depende das 

economias 
Tendência crescente 

Destina-se principalmente à 

culturas de exportação e 

construção de regadios. 

 

                                                           
18 O PIB agrícola refere-se somente à agricultura; com excepção de 1985 a 1989 que inclui a agricultura e 

a pecuária. 
19 Apesar de a inflação ser “acordada” entre o Governo de Moçambique e o Fundo Monetário internacional 

(FMI), existem variações inter-anuais que muito provavelmente não constavam nas previsões. Por exemplo, 

é difícil aceitar previsões de variações de 6% (2009) para 16% (2010) e depois para 4% (2011). 
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3. A POLÍTICA MONETÁRIA E A AGRICULTURA 

 

Existem várias definições de política monetária. Por exemplo, para Ehinomen e Charles (2012), 

a política monetária pode ser definida como a combinação de medidas destinadas a controlar a 

oferta de moeda e as condições de crédito numa economia com o propósito de atingir os objectivos 

macroeconómicos. Friedman (1969), em Ehinomen e Charles (2012), define a política monetária 

como a medida tomada pelas autoridades monetárias, normalmente o Banco Central, de afectar 

as condições monetárias e financeiras através da influência sobre a disponibilidade e custo de 

crédito para a realização dos grandes objectivos de crescimento sustentável da produção, 

estabilidade de preços e uma situação saudável da balança de pagamentos. 

 

De acordo com Ehinomen e Charles (2012), existem três pontos de vista monetaristas que são 

representados por Friedman (1969), pela Escola Keynesiana e por Raddiffe. 

 

Friedman (1969), em Ehinomen e Charles (2012), defende que as alterações no stock de dinheiro 

estão intimamente relacionadas às alterações no nível de preços e, consequentemente, em outros 

agregados económicos. Do ponto de vista Keynesiano, a oferta monetária influencia a 

determinação do output real, do nível geral de preços e outras variáveis macroeconómicas. De 

acordo com esta escola de pensamento, o rendimento nacional depende da interacção entre 

variáveis como a taxa esperada de lucro e juro. Neste contexto, a política monetária consiste na 

alteração das taxas de juro para alcançar a tendência desejada na economia. Assim sendo, a 

eficácia da política monetária dependerá da elasticidade do juro da demanda por dinheiro, 

Ehinomen e Charles (2012). O terceiro ponto de vista, representado por Raddiffe, segundo 

Ehinomen e Charles (2012), é uma variante da escola de pensamento Keynesiana. Faz-se uma 

distinção entre a demanda por dinheiro e por liquidez. Esta corrente defende que para a política 

monetária ser eficaz, esta deve concentra-se no controlo do volume, custo e direcção da liquidez, 

e não da oferta monetária na economia, Ehinomen e Charles (2012)20. 

 

De acordo com Bakucs e Ferto (2005), a literatura referente a economia agrária tem enfatizado a 

importância dos factores macroeconómicos e financeiros na determinação dos preços agrícolas 

desde a segunda metade dos anos 80 (Chambers, 1984; Orden e Fackler, 1989), e o interesse pela 

análise do impacto das variáveis macroeconómicas sobre os preços agrícolas é mais recente.  

 

Ehinomen e Charles (2012) estudaram dois modelos. No modelo I procuravam testar se os 

instrumentos de política monetária afectam o output agrícola na Nigéria e no modelo II 

procuravam testar o efeito desses instrumentos no índice de produção agrícola. Ehinomen e 

Charles (2012) concluíram que os instrumentos de política monetária do Banco Central da Nigéria 

têm um impacto significativo no output e no índice de produção agrícola na Nigéria. Alguns 

instrumentos de política monetária têm sido eficazes em estimular o desempenho agrícola entre 

1970 e 2010, destacando-se a oferta monetária como uma variável relevante na determinação do 

output do sector agrícola na Nigéria. 

 

De acordo com Asfaha e Jooste (2007), Frankel (1986) foi o primeiro a demonstrar que alterações 

na política monetária podem ter efeitos reais de curto prazo sobre os preços agrícolas e, para tal, 

usou o modelo overshooting de Dornbusch. Frankel concluiu que as mudanças monetárias podem 

ter feitos reais de curto prazo sobre os preços agrícolas. 

 

                                                           
20 Refira-se a teoria da preferência pela liquidez de Keynes que determina que a taxa de juro de equilíbrio 

é função da oferta e demanda por moeda. De acordo com esta teoria a demanda por moeda é considerada 

como liquidez. 
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Orden e Fackler (1989), em Asfaha e Jooste (2007), usando o modelo de auto-regressão vectorial 

(vector autoregression model) mostraram que um aumento na oferta de moeda eleva os preços 

agrícolas em relação ao nível geral de preços por mais de um ano, sugerindo, deste modo, que as 

mudanças monetárias têm efeito nos preços agrícolas reais tanto no curto como no longo prazo. 

Segundo estes autores, vários outros autores também obtiveram o mesmo resultado (Bakucs e 

Ferto, 2005; Saghaian, Reed e Merchant, 2002). 

 

Asfaha e Jooste (2007) também concluíram que na África do Sul existe uma relação de longo 

prazo entre os preços agrícolas e industriais, a taxa de câmbio e a oferta de moeda. Os resultados 

obtidos no estudo rejeitaram a hipótese de neutralidade21 da moeda no longo prazo, o que sugere 

que a taxa de aumento dos preços não é unidade proporcional à taxa de aumento da oferta de 

moeda. 

 

Asfaha e Jooste (2007) consideram que os preços agrícolas ajustam-se mais rapidamente que os 

industriais. A volatilidade dos preços agrícolas, por sua vez, aumenta a incerteza enfrentada pelos 

agricultores e afecta as suas decisões produtivas, de investimento e influencia a produtividade e 

o rendimento. Assim sendo, quando ocorre um choque monetário o sector agrícola terá de arcar 

com os encargos do ajustamento, reduzindo a viabilidade financeira dos agricultores sul-

africanos, Asfaha e Jooste (2007). 

 

No entanto, alguns autores consideram que os fenómenos que ocorrem no sector agrícola não 

estão relacionados com a política monetária. Kliesen e Poole (2000) consideram que as forças 

fundamentais que moldam a indústria agrícola, ou seja, as forças que determinam o 

comportamento dos preços e do output, são uma consequência de condições não-monetárias. Para 

estes autores a política monetária refere-se ao processo pelo qual os formuladores de políticas 

gerem a quantidade de dinheiro e de crédito criado para a economia (também conhecida como 

liquidez financeira). 

 

Kliesen e Poole (2000) consideram ainda que alterar a política monetária (por consequência, 

desviando a política monetária do seu principal objectivo de atingir a estabilidade de preços) para 

influenciar o desempenho do sector agrícola, somente torna as condições agrícolas mais difíceis. 

Estes autores consideram que apenas com um único instrumento de política, o Banco Central só 

pode atingir um objectivo, que é inflação baixa e estável. 

 

De acordo com Kliesen e Poole (2000), nos Estados Unidos, a política monetária pouco pode 

fazer para ajudar os sectores menos desenvolvidos, porque não existem instrumentos de política 

à disposição do Federal Reserve System (Fed) que tenham efeitos específicos sobre um sector. 

 

Belongia (1991) e Isaac e Rapach (1997) mostraram nos seus estudos que a política monetária 

não tem efeitos significativos nos preços agrícolas relativos, Kliesen e Poole (2000). 

 

Para Kliesen e Poole (2000), a contribuição que a política monetária pode dar à agricultura é 

manter a inflação baixa e estável, pois as forças económicas fundamentais que controlam o destino 

da agricultura (elevado crescimento da produtividade, os perigos da natureza, o baixo preço e 

elasticidade-renda da demanda, e a instabilidade das condições nos mercados de exportação 

importantes22) não podem ser influenciadas pelas decisões do Federal Reserve System. Isto é, 

                                                           
21 De acordo com o princípio da neutralidade da moeda, no longo prazo, a variação da quantidade de moeda 

afecta apenas as variáveis nominais da economia, tais como, os preços (na medida em que incorporam 

expectativas de inflação), Asfaha e Jooste (2007). 
22 Embora os autores indiques estes factores, existem outros como tecnologia, escala da propriedade, 

rendimento da população, entre outros. 
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segundo estes autores, a política monetária termina por possuir pouca influência sobre a evolução 

da agricultura. 

 

No seu estudo Bakucs e Ferto (2005) consideraram que a oferta da moeda não é neutra e que 

impactos monetários podem alterar os preços relativos no curto prazo.  

 

Frankel (2006), no seu estudo, tentou demonstrar que a política monetária (reflectida nas taxas de 

juro reais) é um importante determinante dos preços reais do petróleo e outros minerais e produtos 

agrícolas. No referido estudo, considerou que elevadas taxas de juro reduzem (aumentam) a 

demanda (oferta) de commodities armazenáveis através de vários canais: reduzindo o desejo das 

empresas em realizar stocks e encorajando especuladores a mudar de contratos de commodities 

para títulos de tesouro, entre outros, Frankel (2006). De acordo com o autor, todos estes 

mecanismos funcionam para reduzir o preço de mercado das commodities, e uma redução nas 

taxas de juro reais tem o efeito oposto – reduzindo o custo de manter produtos em stock e 

aumentando o preço das commodities. 

 

De acordo com Frankel (2006), transacções monetárias que causem um salto nas taxas de juro 

poderiam, em geral, fazer com que os preços das mercadorias caiam, e vice-versa. Os resultados 

obtidos neste estudo confirmaram a relação negativa entre as taxas de juro reais e o preço real das 

commodities. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Numa fase inicial, realizou-se uma revisão de literatura sobre o tópico de pesquisa e de assuntos, 

directa ou indirectamente, relacionados. De seguida, recolheu-se a informação estatística. 

Subsequentemente procedeu-se ao tratamento da informação estatística, de modo a verificar a 

causalidade de curto e longo prazo entre os instrumentos de política monetária e a produção 

agrícola em Moçambique. A sequência do percurso não foi linear e esteve sujeita a alterações, 

correcções e ajustamentos. 

 

Para este estudo seleccionou-se as variáveis que se consideram mais importantes na formulação 

da política monetária em Moçambique e que, em princípio, se espera terem alguma influência 

sobre o sector agrícola. 

 

Para o efeito, empregou-se o Vector Error Correction Model (VECM) e especificou-se a equação, 

de acordo com o objectivo de estudo, como se segue23: 

 

(1) D(PIBAGRIC)  =  C(1) ∗ ( PIBAGRIC(−1)  −  1.25927982313 ∗ CRA(−1)  +
 317288148.276 ∗ I(−1)  +  1351650198.39 ∗ IF(−1)  −  0.0271545879851 ∗ M2(−1)  +
 77938070.5257 ∗ TXC(−1)  −  22505789659.5 )  +  C(2) ∗ D(PIBAGRIC(−1))  +  C(3) ∗
D(PIBAGRIC(−2))  +  C(4) ∗ D(PIBAGRIC(−3))  +  C(5) ∗ D(PIBAGRIC(−4))  +  C(6) ∗
D(CRA(−1))  +  C(7) ∗ D(CRA(−2))  +  C(8) ∗ D(CRA(−3))  +  C(9) ∗ D(CRA(−4))  +
 C(10) ∗ D(I(−1))  +  C(11) ∗ D(I(−2))  +  C(12) ∗ D(I(−3))  +  C(13) ∗ D(I(−4))  +
 C(14) ∗ D(IF(−1))  +  C(15) ∗ D(IF(−2))  +  C(16) ∗ D(IF(−3))  +  C(17) ∗ D(IF(−4))  +
 C(18) ∗ D(M2(−1))  +  C(19) ∗ D(M2(−2))  +  C(20) ∗ D(M2(−3))  +  C(21) ∗
D(M2(−4))  +  C(22) ∗ D(TXC(−1))  +  C(23) ∗ D(TXC(−2))  +  C(24) ∗ D(TXC(−3))  +
 C(25) ∗ D(TXC(−4))  +  C(26) 

 

Onde: 

C(1) – termo de correcção de erro. 

C(2), C(3), C(4), C(5) – refere-se ao PIB agrícola nos períodos anteriores 

                                                           
23 Veja Quadro 1 no anexo para a descrição das variáveis. 
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C(6), C(7), C(8), C(9) – refere-se ao crédito agrícola nos períodos anteriores 

C(10), C(11), C(12), C(13) – refere-se à taxa de juros nos períodos anteriores 

C(14), C(15), C(16), C(17) – refere-se à inflação nos períodos anteriores 

C(18), C(19), C(20), C(21) – refere-se à oferta monetária nos períodos anteriores 

C(22), C(23), C(24), C(25) – refere-se à taxa de câmbio nos períodos anteriores 

 

Toda a informação foi introduzida e processada no programa estatístico EViews 7. 

 

A informação estatística foi obtida em relatórios oficiais de organizações nacionais, como o 

Banco de Moçambique e o Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (INE), bem como de 

organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. 

O período temporal é de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2013. 

 

 

5. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

 

5.1. Testes econométricos 

 

Na análise de séries temporais, a estacionariedade das séries é analisada pelo teste de raízes 

unitárias. Um dos testes mais usados na literatura é o Augmented Dickey Fuller (ADF), 

desenvolvido por Dickey e Fuller. Este estudo baseou-se no ADF para testar a estacionariedade 

das variáveis, com as seguintes hipóteses: 

 

H0: A variável contém uma raiz unitária. 

H1: A variável foi gerada por um processo estacionário. 

 

De acordo com os resultados do teste de raízes unitárias ADF24 a inflação é estacionária em nível. 

As outras variáveis são estacionárias em primeiras diferenças. O resultado implica que a série 

temporal deve ser testada para verificar a existência de cointegração. Para o efeito implementou-

se o Johansen Multivariate Co-integration usando o mesmo conjunto de variáveis identificadas 

na equação (1). Para o efeito o software sugeriu quatro desfasagens25. 

 

De acordo com os resultados do teste de cointegração26, não se rejeita a hipótese nula de três 

vectores cointegrados. Assim sendo, o modelo sugere a existência de, pelo menos, três vectores 

cointegrados. Deste modo, implementar-se-á ao Vector Error Cointegration Model (VECM). 

 

5.2. Interpretação dos resultados de regressão 

 

De acordo com a equação de cointegração, as variáveis têm relacionamento de longo prazo, ou 

seja, no longo prazo todas as variáveis tendem para o equilíbrio. 

 

Analisando os resultados27, foi possível constatar que as variáveis seleccionadas neste modelo, 

nomeadamente, a inflação (IF), taxa de câmbio (TXC), taxa de juros (I), oferta monetária (M2) e 

o crédito agrícola (CRA), explicam cerca de 98% das variações no PIB agrícola. 

 

Verificou-se também que o coeficiente de correcção de erro, C(1), é negativo e significativo o 

que significa que corrige os desequilíbrios de longo prazo, ou seja, existe causalidade de longo 

prazo, isto é as variáveis consideradas no estudo têm efeitos sobre a produção no longo prazo. 

                                                           
24 Veja o Quadro 2 no anexo. 
25 Os outputs podem ser disponibilizados para consulta. 
26 Veja Quadro 3 no anexo. 
27 Veja Quadro 4 em anexo. 
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De acordo com os resultados do teste de restrição dos coeficientes, nenhum dos instrumentos de 

política monetária tem influência sobre o PIB agrícola no curto prazo. Tendo em conta a realidade 

moçambicana, os resultados obtidos podem ser justificados. 

 

Sabe-se que a depreciação da moeda nacional (subida da relação entre a moeda nacional e uma 

moeda estrangeira) incentiva as exportações e, assim, os agricultores tendem a aumentar a 

produção por forma a exportarem uma maior quantidade de produtos e obterem maiores 

rendimentos. No entanto, os sectores exportadores apenas poderão aproveitar esta oportunidade 

se tiverem capacidade de resposta rápida (chamada elasticidade da oferta), o que não é certamente 

o caso da maioria destes sectores. Por outro lado, a depreciação da moeda nacional torna as 

importações mais caras. Pelo que, espera-se que a importação de alimentos reduza, promovendo, 

desse modo, os produtos domésticos. Ou seja, a oferta do mercado reduz, o que faz, por sua vez, 

aumentar o preço. Mas este aumento do preço, muitas vezes, não se traduz num aumento do preço 

ao produtor, ou seja, quem realmente beneficia com o aumento do preço são os intermediários 

entre os produtores e os consumidores. Ou seja, numa análise a curto prazo, na maior parte dos 

casos, o consumidor assim como o pequeno produtor saem prejudicados. Mas no médio e longo 

prazo, esta redução das importações traz uma necessidade de resposta do tecido produtivo. Assim, 

os produtores criam condições para aumentar a produção. No entanto, o sector agrícola é 

constituído, na sua maioria, por pequenos produtores que produzem para o seu próprio consumo 

e comercializam apenas o excedente da produção no mercado doméstico. As culturas como o 

açúcar, algodão, tabaco, caju, feijão boer e o gergelim são as mais exportadas. Existe também 

uma baixa elasticidade da oferta por razões tecnológicas, de ciclo vegetativo e biológico, limitada 

expansão das áreas, aumento da produtividade a curto prazo, entre outros factores, o que dificulta 

a resposta da produção derivados da depreciação da moeda. 

 

Relativamente ao crédito agrícola, sabe-se que um aumento do crédito destinado ao sector pode 

implicar mais investimentos, uso de tecnologias melhoradas, entre outros aspectos, o que, por sua 

vez, pode ter um impacto positivo sobre a produção. No entanto, este resultado não se verifica 

para o caso de Moçambique, pois sabe-se que a nossa economia apresenta uma agricultura 

essencialmente familiar e de subsistência, praticada principalmente por pequenos produtores28. 

Os pequenos agricultores têm um acesso muito limitado ao crédito (menos de 2,4% das 

explorações agrícolas tiveram acesso ao crédito em 2010, CAP (2011)). É por esta razão que, de 

acordo com os resultados, o crédito agrícola não tem tido influência sobre a produção agrícola 

total, pois, a pequena parcela de crédito que se destina a este sector beneficia principalmente as 

culturas de exportação, a comercialização agrária e alguma transformação no meio rural.  

 

Este raciocínio leva-nos à interpretação da oferta monetária. Espera-se que um aumento da oferta 

monetária possa ter algum impacto sobre a produção agrícola. No entanto, como dito 

anteriormente, pode inferir-se que uma variação na massa monetária não provoca alterações 

directas ao sector agrícola. Ora, teoricamente, um aumento da oferta monetária leva a uma 

redução das taxas de juro, estimulando deste modo o investimento (maioritariamente do sector 

privado). No entanto, como vimos anteriormente, apesar de ter havido uma redução das taxas de 

juro nos últimos anos, estas continuam elevadas, não provocando um aumento do investimento. 

Acrescenta-se ainda que o sector privado não tem interesse (ou tem um interesse mínimo) em 

investir na agricultura familiar, por ser um sector de risco, muito dependente de condições 

externas (clima, solo, etc.), menos rentável (numa primeira fase) que outras actividades e de 

período mais longo de retorno do capital. Assim sendo, uma variação da oferta monetária não se 

                                                           
28 Do total das explorações, cerca de 99% são de pequena dimensão, Censo Agro-Pecuário - CAP (2011). 
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vai traduzir num aumento do investimento29 e do volume de crédito aos pequenos produtores, no 

curto prazo. 

 

Uma vez que os pequenos agricultores não têm (ou têm acesso limitado) ao crédito bancário, 

variações nas taxas de juro dos bancos terão um efeito limitado sobre a produção agrícola. Os 

pequenos agricultores recorrem, muitas vezes, ao microcrédito, visto que são impostas muitas 

barreiras para que estes tenham acesso ao crédito bancário. De acordo com Abbas (2014), as taxas 

de juro aplicadas ao microcrédito são muito mais elevadas do que as taxas referentes ao crédito 

bancário normal. Bolnick (2007) refere que em Moçambique, instituições de microfinanças 

proeminentes cobram taxas de juro de 5% a 7% por mês, valor que equivale a uma taxa anual 

situada entre 60% e 84%. 

 

Relativamente a inflação, pode analisar-se pelo lado do custo de factores. Como dito 

anteriormente, a agricultura é essencialmente familiar, ou seja, têm um baixo acesso a tecnologias, 

sementes melhoradas, adubos, entre outros, e, quando tem acesso, em muitos casos, estes são 

gratuitos ou subsidiados. Muitos dos factores de produção e equipamentos são importados com 

taxas alfandegárias de zero por cento. Pelo que uma variação da inflação pode não ter um efeito 

significante sobre os custos de produção. É de salientar também que Moçambique é um país 

importador, salvo a expressão “produz o que não come, e come o que não produz” e, uma vez que 

os pequenos agricultores produzem essencialmente para sua subsistência, isso implica uma baixa 

integração da agricultura familiar nos mercados. As decisões produtivas são menos sensíveis aos 

estímulos de mercado30. Os pequenos produtores possuem vários objectivos a maximizar ou 

minimizar, o que pode reduzir a influência dos estímulos estritamente económicos ou 

monetários/financeiros sobre as decisões dos produtores, se esses estímulos forem dirigidos 

apenas para o incentivo produtivista.  

 

De uma forma geral, pode afirmar-se que a política económica dos anos anteriores não tem 

beneficiado o sector agrícola. Não foi possível verificar uma influência dos instrumentos de 

política monetária sobre a produção agrícola no curto prazo, no entanto, estes têm efeitos no longo 

prazo. Assim sendo, a política económica deve ser desenhada tendo em conta os seus efeitos a 

médio e longo prazo.  

 

  

                                                           
29 O investimento na agricultura deve assegurar rentabilidade ao investidor assim como se deve repercutir 

no nível de vida das famílias dos pequenos produtores. É necessário investir não só na produção 

propriamente dita, mas também em infraestruturas e na cadeia de comercialização e de agro-processamento 

e na prestação de serviços agrários e em políticas de preços e mercados. O investimento deve partir do 

Estado (infraestruturas rurais, serviços sociais, pesquisa agrária e extensão rural, são essenciais para 

estimular o investimento privado ao longo das cadeias de valor no sector) e do sector privado de larga 

escala, mas os pequenos agricultores também devem participar no processo, estes devem também investir 

na sua produção, discurso da Food and Agriculture Organization (FAO) na abertura do “Workshop Técnico 

sobre os Princípios Orientadores dos Novos Investimentos na Agricultura” nos dias 23 e 24 de Abril de 

2015. 
30 É de salientar que este resultado é atípico e não está de acordo com a literatura. Por isso, a autora procurou 

encontrar uma justificação coerente e que esteja de encontro com a realidade moçambicana. 
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6. CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES 

 

Este estudo analisa a causalidade de curto e longo prazo dos instrumentos de política monetária e 

a produção agrícola através do Vector Error Correction Model (VECM). 

 

Assim como em estudos anteriores, a falta de dados referentes aos preços agrícolas em séries 

longas, constitui uma limitação considerável, pois não permite fazer análises mais profundas e 

directas, uma vez que, segundo outros estudos, os instrumentos de política monetária afectam 

directamente os preços agrícolas (Asfaha e Jooste, 2007; Kliesen e Poole, 2000). 

 

Através dos resultados obtidos verificou-se que os instrumentos de política monetária não têm 

influência sobre a produção agrícola no curto prazo, tendo somente no longo prazo. 

 

Este facto pode justificar-se pelos seguintes aspectos: (1) agricultura essencialmente familiar, que 

não exporta, produz maioritariamente para a subsistência das famílias e consome poucos factores 

de produção, incluindo capital e trabalho assalariado; (2) taxas de juros extremamente altas, o que 

inviabiliza o investimento neste sector, pelo que, uma variação nas taxas de juro pode não 

influenciar a procura de crédito agrícola, particularmente do sector produtivo de pequena escala; 

e, (3) os pequenos agricultores não têm acesso ao crédito, logo, um aumento da oferta monetária 

não se vai traduzir em aumento do volume de crédito aos pequenos produtores. 

 

Ou seja, a política monetária desenhada nos anos anteriores não favorece o sector agrícola (em 

particular os pequenos produtores e a actividade produtiva primária). O volume de investimento 

e de crédito à agricultura é baixo, se comparado com os outros sectores, e este destina-se 

maioritariamente às culturas de exportação, comercialização e pequena transformação, 

negligenciando os pequenos produtores de alimentos. 

  

Para além da política monetária não ter influência no sector agrário no curto prazo, existem 

particularidades e heterogeneidades da estrutura agrária (tipos de produtores, escalas produtivas, 

grau de integração nos mercados, lógicas produtivas etc.) que dificultam que os produtores reajam 

aos estímulos de mercado e, neste caso, da política monetária.  

 

O objectivo primário da política monetária em Moçambique é a preservação do valor da moeda 

nacional e a estabilidade de preços. No entanto, uma boa gestão dos instrumentos de política 

monetária pode beneficiar vários sectores da economia, em particular, o sector agrícola, não 

obstante os resultados deste trabalho indicarem, tal como a política monetária tem sido gerida, 

que não tem havido influência sobre a produção agrícola no curto prazo. Assim sendo, pode dizer-

se que temos uma política monetária rígida e “cega” em relação à agricultura que foca somente 

em objectivos globais da economia, sobretudo das suas variáveis nominais. Ressalva-se ainda que 

o objectivo primário da política monetária não está ser alcançado (moeda nacional continuamente 

desvalorizada e, embora, a inflação apresente taxas baixas nos últimos anos, esta não é estável e 

é imprevisível). 

 

Pode ser aceitável uma política de desvalorização cambial que incentive e estimule a 

competitividade, desde que seja acompanhada por medidas e condições que estimulem a 

produção. Por exemplo, pode sugerir-se uma política de estabelecimento de taxas especiais de 

importação e exportação de produtos agrícolas, criando, desta forma, um proteccionismo ao 

mercado interno. O estabelecimento de importações com taxas alfandegárias de zero por cento 

favorece a entrada de produtos no país, prejudicando deste modo os produtores locais, para além 
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de outros factores de competitividade31. Para além disso, o Banco Central deve estar preparado 

para intervir no mercado sempre que se justifique, injectando divisas no mercado evitando deste 

modo uma desvalorização contínua e imprevisível do Metical. 

 

 

7. IMPLICAÇÕES DE POLÍTICA 

 

 Realização de estudos que aconselhem a uma gestão da política monetária que produza 

efeitos positivos sobre o investimento e a produção e que incentive a adopção de técnicas 

mais produtivas. 

 Criação de condições favoráveis e incentivos para melhorar o acesso ao crédito pelos 

pequenos produtores, para que estes possam adquirir inputs e ter acesso aos serviços 

agrários, nomeadamente: (1) alargamento das agências bancárias e de microcrédito; (2) 

dinamizar os sistemas de crédito informal e, quando possível, articulá-los com o sistema 

bancário; (3) introduzir reformas nos trâmites administrativos e de garantias; e, (4) 

melhorar as condições do lado da procura de dinheiro, como por exemplo, educação 

bancária e agilização na obtenção de documentação necessária. 

 Incentivar e aprender de experiências positivas de associações de crédito e encontrar 

funcionalidades destas organizações com a banca comercial. 

 Articular as diferentes linhas de crédito existentes e que são subsidiados, para que estejam 

alinhados entre si e com as prioridades das culturas e regiões produtoras. 

 Promoção do investimento, tornando o sector agrícola mais atractivo, através de políticas 

que beneficiem simultaneamente o investidor e o produtor. Criar infraestruturas, melhorar 

a educação e os serviços agrários e introduzir incentivos para pequenas iniciativas de 

desenvolvimento local que diversifiquem a produção e as fontes de rendimento e façam 

emergir outras actividades não agrárias que retenham valor nas zonas produtoras e criem 

emprego. 

 Estabelecimento de taxas de câmbio múltiplas de importação e exportação de produtos 

agrícolas, por forma a proteger os agricultores e o mercado doméstico. 

 Rever as tarifas e as pautas aduaneiras de importação de produtos agrícolas, por forma a 

proteger os produtores domésticos, mesmo que apenas em períodos transitórios e 

dirigidos a determinados produtos. 

 

 

  

                                                           
31 A possibilidade de revisão das tarifas alfandegárias com a SADC está condicionada aos acordos assinados 

por Moçambique. Porém, se os efeitos são elevados, o governo pode tentar a revisão dos acordos, tal como 

é sugerida a revisão de contratos em outros sectores. 
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ANEXO 

 

Quadro1. Estatística descritiva de dados 

Variávei

s 

Significad

o 
Indicador 

(1) (2) (3) (4) 

mean std. dev. min max 

       

pibagric 
PIB 

agrícola 

PIB agrícola 

mensal32 

(MZN, preços 

constantes de 

2009) 

1.790e+10 9.178e+09 3.639e+09 4.024e+10 

txc 
Taxa de 

câmbio 

Taxa de câmbio 

mensal 

(MZN/USD) 

25.80 3.663 17.33 36.47 

if Inflação 
Inflação mensal 

(%) 

0.777 1.027 -1.620 3.900 

i 
Taxa de 

juros 

Taxas de juro 

mensais (%) 
23.84 3.881 18.78 34.63 

m2 
Oferta 

monetária 

Dinheiro e 

quase-dinheiro 

(saldo mensal, 

MT) 

7.839e+10 5.513e+10 1.732e+10 2.164e+11 

cra 
Crédito 

agrícola 

Crédito 

agrícola (saldo 

mensal, MT) 

3.179e+09 1.541e+09 1.244e+09 6.329e+09 

 

Quadro 2. Resultados do teste de raízes unitárias ADF 

  Nível 1ª Diferenças 

pibagric -1,912 -6,0537*** 

txc -3,018 -8,6079*** 

if  -6,3989***  

i -1,730 -12,4269*** 

m2 1,493 -10,1540*** 

cra -2,161 -13,9110*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

  

                                                           
32 Para obter esta variável usou-se o PIB trimestral do INE, e fez-se a mensualização dos dados através do 

cubic spline interpolation usando o programa estatístico Stata 14.0. 
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Quadro 3. Resultados do teste de cointegração 

Sample (adjusted): 2001M06 2013M12   

Included observations: 151 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: PIBAGRIC CRA I IF M2 TXC    

Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.312979  160.2311  95.75366  0.0000 

At most 1 *  0.243665  103.5471  69.81889  0.0000 

At most 2 *  0.200173  61.37707  47.85613  0.0016 

At most 3  0.123935  27.64969  29.79707  0.0867 

At most 4  0.037662  7.670128  15.49471  0.5013 

At most 5  0.012329  1.873321  3.841466  0.1711 

     
      Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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Quadro 4. Resultados das regressões 

Dependent Variable: D(PIBAGRIC)  

Method: Least Squares   

Date: 08/17/15   Time: 09:59   

Sample (adjusted): 2001M06 2013M12  

Included observations: 151 after adjustments 

 

D(PIBAGRIC) = C(1)*( PIBAGRIC(-1) - 1.25927982313*CRA(-1) + 317288148.276*I(-1) + 

1351650198.39*IF(-1) - 0.0271545879851*M2(-1) + 77938070.5257*TXC(-1) - 

22505789659.5 ) + C(2)*D(PIBAGRIC(-1)) + C(3)*D(PIBAGRIC(-2)) + C(4)*D(PIBAGRIC(-

3)) + C(5)*D(PIBAGRIC(-4)) + C(6)*D(CRA(-1)) + C(7)*D(CRA(-2)) + C(8)*D(CRA(-3)) + 

C(9)*D(CRA(-4)) + C(10)*D(I(-1)) + C(11)*D(I(-2)) + C(12)*D(I(-3)) + C(13)*D(I(-4)) + 

C(14)*D(IF(-1)) + C(15)*D(IF(-2)) + C(16)*D(IF(-3)) + C(17)*D(IF(-4)) + C(18)*D(M2(-1)) + 

C(19)*D(M2(-2)) + C(20)*D(M2(-3)) + C(21)*D(M2(-4)) + C(22)*D(TXC(-1)) + 

C(23)*D(TXC(-2)) + C(24)*D(TXC(-3)) + C(25)*D(TXC(-4)) + C(26) 

  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) -0.203718 0.039293 -5.184603 0.0000 

C(2) 1.932348 0.072027 26.82799 0.0000 

C(3) -1.703088 0.184906 -9.210564 0.0000 

C(4) 1.023188 0.169928 6.021305 0.0000 

C(5) -0.211751 0.109857 -1.927514 0.0562 

C(6) -0.156087 0.202975 -0.768999 0.4433 

C(7) 0.180997 0.206356 0.877112 0.3821 

C(8) 0.019054 0.208853 0.091233 0.9275 

C(9) 0.065009 0.208020 0.312514 0.7552 

C(10) 34800655 68959987 0.504650 0.6147 

C(11) -42975716 68373600 -0.628543 0.5308 

C(12) -72160093 68468457 -1.053917 0.2940 

C(13) 1.03E+08 68791841 1.495422 0.1373 

C(14) -24232627 74332852 -0.326002 0.7450 

C(15) 93649735 67855732 1.380130 0.1700 

C(16) 8083862. 64538813 0.125256 0.9005 

C(17) 67125156 62909020 1.067020 0.2880 

C(18) -0.007488 0.032470 -0.230601 0.8180 

C(19) -0.031238 0.030501 -1.024152 0.3077 

C(20) 0.003308 0.030816 0.107347 0.9147 

C(21) -0.024873 0.029664 -0.838473 0.4034 

C(22) 30624879 77305991 0.396151 0.6927 

C(23) -4157898. 82150949 -0.050613 0.9597 

C(24) 1466756. 82253725 0.017832 0.9858 

C(25) 1.20E+08 79218204 1.508509 0.1339 

C(26) 39106045 71331706 0.548228 0.5845 

     
     R-squared 0.988225     Mean dependent var -63290055 

Adjusted R-squared 0.985870     S.D. dependent var 4.85E+09 

S.E. of regression 5.76E+08     Akaike info criterion 43.33646 

Sum squared resid 4.15E+19     Schwarz criterion 43.85599 

Log likelihood -3245.903     Hannan-Quinn criter. 43.54752 

F-statistic 419.6418     Durbin-Watson stat 1.956539 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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