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O Banco de Moçambique e a Associação Moçambicana de Bancos comunicaram á 1 de Junho último que 

a prime rate a vigorar no mês de Junho foi calculada em 16,90%. Esta queda de 100pb na prime rate, quando 

comparado a Maio, corresponde a integração dos efeitos da redução da MIMO á 16 de Abril que não foram 

captados pelo indexante único calculado para o mês de maio. 

Devido ao procedimento de cálculo do indexante único, a redução da MIMO em Abril não foi integralmente 

captada por ter acontecido na segunda metade do mês. O indexante único apenas captou 50pb da redução 

havida na MIMO para Maio tendo os restantes 100pb sido integrados na revisão para Junho.  

Portanto, a queda na prime rate não representou uma nova medida de politica monetária do Banco de 

Moçambique em si, visto que a MIMO esteve em 11,25% em Maio e agora em Junho. 

A CTA fez uma avaliação do impacto desta medida em termos de alívio no cumprimento das obrigações 

creditícias dos agentes económicos com a banca comercial e concluiu que, a primeira transmissão da 

redução da MIMO na prime rate que fez com que este registasse uma queda de 50pb (de 18,4% para 17,9%) 

permitiu um alívio imediato de cerca de 64 milhões de Meticais na prestação com a banca para o mês de 

Maio.  

Esta segunda transmissão que se registou para o mês de Junho permitirá um alívio de cerca de 191 milhões 

de Meticais na prestação quando comparado com o que deveria ser pago num contexto em que a prime rate 

não tivesse sido alterada, ou seja, em que estivesse fixada em 18,4%. 

Breve análise em torno da redução da Prime 
Rate  

Por Estevão Mboana                                                     
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Uma avaliação de médio prazo permitiu visualizar que essas reduções havidas na prime rate irão permitir 

um alivio de cerca de 11,3 mil milhões de Meticais de prestação que a economia devia pagar à banca 

comercial pelos próximos 5 anos.  

O Banco de Moçambique já tinha avançado com outras medidas com vista a liberação de liquidez no sistema 

financeiro no quadro das medidas de mitigação dos efeitos da COVID-19. Destas medidas, vale destacar a 

redução em 150pb dos Coeficientes de Reservas Obrigatórias em 18 de Março, a suspensão da 

necessidade de constituição de provisões específicas para créditos em moeda estrangeira concedidos a 

entidades não-geradoras de divisas. 

Estas medidas contribuíram para o crescimento do crédito à economia em Março (registado em cerca de 

2,3%) depois de registar uma queda de 4,25% de Novembro a Janeiro, com uma ligeira recuperação de 

1,1% em Fevereiro do ano em curso.  

Relativamente à medida da redução dos Coeficientes de Reserva Obrigatória, a CTA estimou que esta 

medida permitiria uma liberação de liquidez de cerca de 6,6 mil milhões de Meticais, dos quais 4,6 em moeda 

nacional e 1,9 em moeda externa, o que veio, de certa forma, contribuir para o aumento do crédito concedido 

à economia apesar da reserva dos bancos comercias conceder empréstimos neste momento de crise. 

Esta redução acontece num contexto em que há uma queda generalizada da confiança dos empresários, 

medida através do Indicador do Clima Económico cujo valor do mês de Maio foi o mais baixo nos últimos 10 

anos. Adicionalmente, a inflação anual regista uma tendência crescente o que, de certa forma, reduziu o 

poder de compra da moeda e poderá implicar no redesenho de políticas monetárias a adoptar pelo Banco 

de Moçambique.  

Portanto, a CTA é a favor da continuação das políticas expansionistas do Banco de Moçambique para mitigar 

os efeitos da COVID-19 na economia. Entretanto, entende que o maior desafio prende-se com a 

estabilização da taxa de câmbio que tem muito cedido à valorização do dólar americano.  

A medida da disponibilização da linha de financiamento dos USD 500 milhões aos bancos comerciais não 

surtiu os efeitos desejados devido as especificações à volta da medida que incluía, dentre outras, uma taxa 

de juro de cerca de 6,4% (com reembolsos a realizar em moeda externa). 

Os USD 500 milhões deveriam ser colocados à venda on spot através do MCI para os bancos comercias. 

Isto permitiria a estes disponibilizar maior liquidez em moeda externa à economia, o que poderia resultar 
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numa menor pressão sobre a taxa de câmbio enquanto contribui para que empresas que têm actividades 

com o exterior realizem as suas actividades com normalidade, visto que há reclamações com relação a 

disponibilidade de moeda externa no mercado.  

 

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios! 


