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M oç ambicano s e stão com rol'' f,iodirento
oper capita> de apenas 63,4 dólares
Os indicadores económi-

cos de Moçambique soÍre-
ram em 1992 uma acentua-
da quebra, apresentando
um rendimenle apêÍ capita,
de apenas 63,4 dólares, se
gundo as estatísticas divul-
gadas pela Comissão Na-
cional do Plano.

PlB, salários e inflação
apresentaram sinais de de-
terioraçã0.

O Produto Interno Bruto
caíu 2,4 por cento, tratan-
do-se da terceira queda
anual consecutiva, dePois
do crescimento registado
nos primeiros três anos
(1987-89) do Plano de Ajus-
tamento Estrutural (PRES)

acordado com o Banco
Mundiale o Fundo Monetá-
rio Internacional.

O ano de 1992 foi marca-
do pela continuação da
guerra até Outubro e por
uma grave seca, que atin-
giu toda a região da África
Austral,

O sector mais atingido Íoi
a indústria, que sofreu um
crescimento negativo de
9,2 por cento em 1992. A
agricultura também caiu
7,4 por cento,

O único sector que apÍe-
sentou resultados positivos
Íoi o de transportes e comu-
nicações (por estrada e ca-

minho de Íerro), que regis-
tou um crescimento de 13,6
por cento.

A balança de pagamen-
to apresentou um enorme
défice, resultante da impor-
tação de 887,2 milhões de
dólares de mercadorias e
de apenas 139,3 milhões
de exportações, menos 23
milhões de dólares do que
em 1991 e menos 56,7 mi-
lhões de dólares do que o
planeado.

A queda das exPortações
deveu-se em Parte, segun'
do a CNP, ao cancelamen-
to das exPortações Previs'
tas para a Rússia, mas tam'
bem à Íalta de comPetivida'
de das empresaS e à sua
fraca capacidade Para Pre
curar novos mercados.

Depois de ter recuado
1,3 por cento em 1990 e 0, 1
por cento em 1991, o PIB
aper câpitaD recuou mais
4,9 por cento em 1992, ci-
Írando-se em 63,4 dólares.

A AIM compara esse nú-
mero com o registado no úl'
t imo ano de economia
planificada, 1986, em que o

rendimento çer capita, era
de 291 dólares. um núme-
ro que tinha como ponto de

partida a taxa de câmbio da
moeada nacional, o meti-
cal, Íixada administrativa-
mente pelo Estado.

A CNP afirma que a que-
da nos indicadores econó-
micos em 1992 se deveu
em grande parte ao atraso
com que Íoi disponibilizada
a primeira ntranche, do
quarto empréstimo do FMI
e dos Íinanciamentos e do-
nativos associados.

Aotodo, Moçambique r+
cebeu, em 1992, 701 mi-
lhões de dólares em
empréstimos e donativos.

O empréstimo do FMI só
começou a surgir em Agos-
to, tornando impossível às
empresas importar em tem-
po útilas matérias-primas e
sobressalente para Íun-
cionarem.

Como resultado, as con-
trapartidas em moeda na-
cional que o Estado devia
receber das empresas, pe-
las divisas e produtos doa-
dos postos à sua disposi-
ção, não Íoram entregues.

O Estado moçambicano
viu-se assim obrigado a re-
correr ao crédito bancário,
endividandose em mais de

30 mil milhões de meticais,
quando estava previsto que
reembolsasse 62 mil mi-
lhões de meticais da dívida
pública em 1992.

Paralelamente, em 1992
a emissão monetária cres-
ceu 54 por cento, quando
estava previsto que apenas
aumentasse 15 por cento,
e o metical desvalorizou-se
70 por cento.

Acentuaram-se assim as
pressões inflacionistas na
economia. A inflação anual
Íoi em 1992 de 54,5 por
cento, quando estava pre-
visto que ela fosse em De-
zembro de 28 por cento.

Apesar dos aumentos
concedidos pelo Governo,
a inflação provocou em
1992 nova quebra de 3,6
por cento nos salários reais
dos moçambicanos. Desde
1989, os salários reais cai-
ram 24 por cento.

Reduziu-se desta forma
ainda o pequeno mercado
local, levando as empresas
a laborar abaixo das suas
capacidades e a aumenta-
rem os custos unitários de
produção, num ciclo que
acentua as tendências re-
cessivas.


