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Situ,agdo ea,nohial

d,efieitdria ahord,o,cla

pela A- f-.Uf-

No dia 4 deste m€s, reuniu em sess6o extraor-
din6ria a Assembleia Geral da AssociagSo Industrial
de Mogambique para, segundo a respectiva convo-
cat6ria, "analisar os principais problemas provenien-

tes da actual conjuntura e que estSo a afectar o
Sector Industrial".

Aberta a sessdo, foram lidas duas cartas diri-
gidas pela AIM ao Secret6rio Provincial do Com6r-
cio e Indristria, ap6s o que o Presidente da Direc-

96o Geral da Associagdo, Eng.o M6rio Secca, f.ez as

seguintes considerag6es sobre os problemas que ha-

viam provocado a reuni6o:

" A Direcgdo-Geral destq Associageto entendeu

ser de convocar esta Assembleia, nos termos do
n.o 3 do art.o 32.o dos nossos Estatutos, dada a

fuequAncia de cqsos surgidos no seio dq nossa massa
associativa a pedir esclarecimentos ou solugdes ur'
gentes por parte dos sectores da Administragdo
Prtb\cu que interferem, coordenam e disciplinam o
sector industrial.

Exactamente por esses casos envolverem situa-
gdes criticas para a indrtstria, que urge evitar, atrA-

vds de uma adequada andlise das suas causas e

efeitos, quer estruturais quer coniunturais, pareceu-
-nos da maior importAncia a realizagdo deste debate
por forma a melhor os sistematizarmos e procurar-

mos resolver,

As intervengdes que iulgarem por bem fazer
no decurso desta Assembleia deverdo pois conduzir,

tqnto quanto possivel, a esse obiectivo.

Esta serd a forma, segundo cremos, de colabo-

rar com a Administragdo Prtblica no encontrar de

solugdes, algumas dos quais sqbemos desde id difi-

ceis, na plena convicgdo de serem bem oceites os

r?ossos prop1sitos, pois ndo ,4 outro o nosso deseio
sendo o de procurqr construir um Mogambique mais
pr6spero.

Em nossa opinido, os problemas delrontados
presentemente pela indilstria, objecto desta Assem.
bleia, resultando basicamente de umq situagdo cam-
bial deficitdria ou com ela correlacionados, poderdo
sistematizor-se em ftAs tipos:

- os respeitantes d obtengdo de licengas de
importagdo

- os respeitantes d lixagdo de pregos dos pro-
dutos industriais

- os respeitantes d carAncia de mat1rias-primas
locais

E evidente que neste enunciado nos limitdmos
a apontar os problemas mais prementes, objecto de
pedidos de intervengdo desta Associagdo, sem esque-
cerrnos que outros existem do mesmo tipo, como
por exemplo os inerentes d atracgdo e lixagdo de
mdo-de-obru qualificada, todos eles integrados numa
problemdtica mais vasta, esto, segundo cremos, s
deve'r ser tratada numa outra Assembleia a convocqr
em data oportuna.

Iremos, pois, abordar seguidamente, de um
motlo resumido, apenqs os ftAs pontos atrds refe-
ridos.

1. As licengus de importagdo

Poderemos subdividir este primeiro grande
problema que q indfistria Mogambicana defronta na
qctuqlidode, em ffAs, tendo em vista uma adequada
sistemqtizagdo da sua andlise e tamb€m a sua mais
fdcil apreciagdo.

Sdo eles:

- As licengas de importagdo de mat6rias-pri-
mas, produtos subsididrios ou componentes
destinados o serem incorporodos no produto

linal

- A oportunidade com que essas licengas sdo
concedidas

- As licengas de importagdo de bens de equi-
pamento

1.1. As licengas de importagdo de mqt,4rias-primas,
produtos subsididrios ou componentes

Ssbemos ser intengdo dos Departamentos Oli-

ciais que superientendem no problema das licengas
de importagdo, possibilitar d indrtstria a aquisigdo
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ao exterior dos elementos essenciais d sua produgdo,
mas a reqlidude 6 que a carAncia de cambiais tem
conduzido a f requentes restrigles, motivando mesmo,
nalguns cosos, o seu esgotamento.

Por outro lado, como 6 do conhecimento geral,
estabeleceretn-se vdrios graus de prioridades para
ct indtistria, com vista d obtenqdo de licengcts de
importagdo, es quais dcto prefurAnciu decrescente
segundo uma escala comegando por a que reuna a
dupla condigao de estar voltada para o exportugdo
e utilizqr matdrias-primas locais, passando por
aquela que importando mat1rias-primas se destine
ii produgdo de bens de consumo essenciais (substi-
tuitivos de importagao), at,6 finalizar na que impor-
tando grande parte das componentes do produto
acabqdo a produzir, este tenha uma classilicaqdo de
superfluo, luxo, ou ndo essencial.

Estemos de acordo em que hd certas indrtstriqs
que pouco ou nada acrescentam localntente dquilo
que necessitam de importar e ainda por cima se
destinqm a produzir bens ndo essenciais, consti-
tuindo um modo hdbil de menter lucrativcts posi-
gdes comerciais.

Mqs compete oos 1rgdos dq administraqerc res-
pectivos impedir o aparecimento destqs ind(tstrias,
ndo concedendo autorizagdes para o suq montagern,
pois ndo nos porece ligico que permitam o seu apa-
recimento para posteriormente lhes negqr o direito
d existAncia.

Alids tudo isto estd relacionado cotn a defini-
gAo claro e oblectiva de uma politica industrial,
tqntas vezes por n6s reclamada, comegando-se ao
nivel das grandes linhas de orientagdo, pora em
seguida equacionarmos o " modus vivendi" dos sub-
-sectores mais importantes, levando qo estabeleci-
mento dos chqmados regulamentos de exercicio.
Nes/es haverd que delinir dimensles minimqs, exi-
gAncias tecnol6gicas, polltica locacionql, expansdo,
etc., por lorma a evitar - o que infelizmente acon-
fsss - que se impega o adequado dimensionamento
e aperfeicoqmento da nossa indilstria, por carAncia
dos seus elementos essenciais e ou por concessdo
desnecessdri(t de autorizaqdes para implantar novcts
unidades labris onde as existentes atnda estdo longe
de poder reunir condiq1es de competividade a nivel
de Pais industrializado. Nestes casos de desvio da
linha l1gica invocam-se, por vezes, razdes politicas
que nem sempre podemos aceitar como vdlidss,
pois quando estas destroem toda a economiq de um
sub-sector ndo poderdo constituir um esteio firme
para o progresso de Mogambique. Al6m disso, nes-
tes casos vdo dissipar-se inrtmeras divisas, com a
importagdo de bens de equipamento que ndo pro-
duzimos, para duplicar os id existentes, reduzindo-
-lhes a suq utilizagdo, divisas que nos lazem lalta
para criar inddstrias novas ou acionar as id ins-
talqdas.

1.2 A oportunidude com que as licengas sdo con-
cedidas

Outro aspecto que importa relerir relacionado
com a concessdo dqs licengas de importagdo e a
oportunidqde com que as mesmas sdo concedidas.

E carctcteristicct da indtistria moderna e eli-
ciente progromar de lorma correcta a sua produgdo
de modo a atingir a melhor utilizagdo dos seus
equipamentos, as maiores produtividades, em sumct
a utilizagao mqis econ6mica de todos os foctores
intervenientes, directa ou indirectamente, na pro-
dug(to, conseguindo produzir os bens de consumo
ou de equipamento do muis baixo custo dentro das
especificaq1es tdcniccts exigidas para os mesmos.

Orq 6 extremamente dificil, se ndo quase im-
possittel, programar produg1es quando reina a in-
certeza na obtenEao das matdrias-primas, dos pro-
dutos subsididrios ou dos componentes o serem
integrados nas respectivas produg1es, por falta da
obtengdo das correspondentes licenqas de intporta-

?ao.
Alids essas licenqas devem permitir ao indus-

trial proceder d compra das suas mat1rias-primas,
o que implica o estabelecimento, de uma forma geral,
de programos pora um at7o, garantindo o seu alluxo
com regularidade, constituindo e mantendo stocks
minimos de seguranga, comprando nas melhores con-
digoes de preEo. Tudo isto como 6 evidente condi-
cionado d localizagdo dos mercados abastecedores
a determinar dilerentes tempos de entregas.

Ora o morosidade e a escqsez na concessdo
dos BRI, tem conduzido q que algumas indfistrias,
mesmo de essencialidade indiscutivel, hajam visto
os seus stocks de matdrias-primas reduzidos muito
abaixo dos tais minimos, - nalguns casos mesmo
reduzidos a zero -: impedindo-as de colocqr as
encomendas a tempo paro evitar essas situag1es.
E, o que tambdm 6 mau, pois mais uai agravar a
balanga de pagamentos que por esse sistema de res-
trigoes ou dilacgdes aparentemente se estd o procurar
defender, tem levado a comprar mais caro essas
mesmas mat1rias-primas, lace d crescente inllacgao
internacional e d impossibilidade havida de firmar
contratos quando os pregcs erqm inferiores.

Ndo nos perece, pordm, acertado estar a olhar
o balanga de pagamentos em termos demasiado estd-
ticos pora a conduzir a um determinado saldo em
31 de Dezembro, quando em termos dinAmicos ela
terd de sofrer os eleitos no tempo das nossas neces-
sidqdes de importar, melhores ou piores contorme

formos cqpazes de fazer uma boa ou md gestdo
econ1mica-financeiro, em termos globais.

E a verdade A que muitos dos dilerimentos
impostos actualmente d indrtstria para importar as
suas matdrias-primas estdo a conduzir a um flagrante
agrqvomento do dispAndio de cambiais por unidade
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produzida, como foi antecipadantente indicqdo, nal-
gutxs cesos, aos pr6prios serviqos prtbUcos.

1.3 As licenqas de importagcio de bens de equi-
pamento

Muito do que se rlisse id se poderd aplicar d
politica seguidct quanto it concessao de licengas para
importagdo de bens de equipamento, em sistemo de
pagamentos diferidos.

Compreende-se que seja este um dos dominios
de actuaqio mais apeteciveis, ldceis e mesmo l6gi-
cos pqro f ace d escassez de divisas estrangeiras,
podermos continuar q auntentar o nosso parque
industrial, sem os entraves que a manutengdo pura
e simples dessa escossez imporiam.

Conduz, pordm, a alguns inconvenientes dos
quais os mais importantes nos pctrecem: o agrava-
mento, em muitos casos, dos investimentos em resul-
tado das maiores texas de juro afectas ao mercado
internacional; as enormes dificuldades, oLt mesmo
impossibilidade, de importar, nesse regime de paga-
mentos dileridos ao exterior, um determinudo nti-
mero de equipamentos de valores atd cerca de ffAs
a quatro vezes superiores oo limite estabelecido; os
riscos de cAmbio com ds enornxes llutuaqoes de
moeda no mercodo monetdrio internacional a pode-
rem qgravar aindq mqis toda a situagiro.

Limitamo-nos nesta primeira parte da nossa
exposigdo a apontar alguns dos inconvenientes resul-
tantes parq a indtistria Mogambicana dq ndo conces-
sdo de licenEas de importaqdo no nfimero, valor e
oportunidade, que consideranos indispensdveis, sem
termos sugerido sequer quaisquer possiveis soluqdes.
Entendentos, pordm, que estas soluq6es nos trans-
cendem, at1 pela circunstdncia de envolverem a defi-
nigao e execugao de todq uma politico monetAria.

lulgamos, contudo, de referir que a soluqdo do
problema cumbiul, por todos pretendida, poderd ser
afectada deslavoravelmente pela construgdo de in-

fraestruturos, por parte do sector prtblico, para al6m
das necessidades impostas pelo desenvolvimento do
territ6rio, dada q inevitdvel e substancial importa-
gdo de bens de equipamento que qcarretam. Im-
pde-se, pois, a definigao prdvia e clara, das zonas
a desenvolver, com bqse nqs suos condigoes ttocu-
cionais, comeqando por dotar essds zonas copaz-
mente, de forma a possibilitar-Ihes a deseiada cria-
gdo de riqueza e seu escoamento econ6mico.

2. A fixaEdo dos pregos dos produtos industriais
Mogombicqnos

TAm alguns industriais recorrido d AIM, pe-
dindo o nossq intervencdo iunto dos servicos oficiais

competentes para apreciarem e aprovarem com bre-
viclade as alteragdes de pregos que a estes propuse-
ram.

O sistema ctctualmente enr vigor, no respeitante
a preQos do sector industrial, instituido pelo diploma
legislativo 6173, ndo satislqz, pois ndo conlere d
indrtstria uma et'icaz elasticidade ou pronta capoci-
dcrde de resposta iis variaqdes conjunturais e estru-
turais dos mercados de que depende.

De lacto muitas matdrias-primas ftm solrido
ogravamentos qcentuados, algumas mesmo exagera-
damente elevados, chegondo a duplicar e triplicar
os pregos) o mesmo ocontecendo em outros lactores
de custo e os inclustrieis, conduzidos repentinamente
para situagao de prejuizo insustentdvel e indeseid-
vel, tem de aguardar um moroso processo burocrd-
tico ctntes de poderem alterqr os seus pregos de
venda.

E muito mais eliciente o sistema instituido pora
o sector comdrcio em que os pregos dos produtos
podent ser prontamente olterados sempre que os
mesmos hajam sofrido tomb,Am alteragdes na origem,
o que se clemonstra lacilmente "d posterior" me-
cliqnte a apresentagdo das facturas correspondentes
aos produtos importados.

Considera-se pois Jundantental e justo que o
indrtstria possct actuar da mesma forma, demons-
trundo quando tal lhe foi exigido, e como qcontece

ii alteraqao dos pregos dos vdrios lactores que inte-
gram o produto acabado, mas tqmb1m a respectiva
ponderagdo clesses factores, ou seia e estrutura de
custos.

1. A cqr?ncia cle mattrios-ttrintqs locqis

Um dos s,lrios problemas que alecta o sector
industrial diz respeito ao abastecimento de mqt1rias-
-printas produzidas locqlnrcnte. Assim, estas al6m
de serem escasscs ou inexistentes em relagdo a mui-
tus indrtstrias, apresentam noutros casos oscilagdes
considerciveis de produgdo e tambdm de pregos, o
que torna extrentqmente instdveis as indfistriqs delcts
depenclentes. E o que torna mais grave a situagdo, 4
quando essds mat1rias-primas, de pregos oscilantes,
sdo necessdrius it produgao de bens de consumo
interno, a preQos olicialmente estabelecidos (e para
os quuis se revela como id anteriormente se disse
uma enorme rigidez cle alteraQdo), sem a indrtstria
ter nolguns casos sequer o clireito de opgao relqti-
vcrmente d exportaqdo dos mesmas. Esta rtItima
posiqtio 6 tanto mais estronhq quando 6 certo que
a maioria dos paises, industrializedos ou ttdo, estdo
a procurar p)r entraves d exportaqao de mat,1rias-
-primas, por meio da imposiqdo de taxqs de expor-
tagdo e ou simples requisiqdes, dada a necessidade
que delas tem pora a indfistria existente ou que pre-
tendem criar.
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Urge pois que Mogambique procure tambdm
def in i r  c laramente uma pol i t ica de mat,6r ias-
-primas, integrada na polittca industriql referida, e
em estreita coordenagdo com uma politica de preqos
"matdrias-primas-produtos", pois este serd um posso
decisivo na solugdo dos problemas do nosso desen-
volvimento e uma via para obtermos ou libertormos
as cambiais indispensdveis a esse processo de desen-
volvimento.

Alids temos citado vezes sem conta que todo
o processo de desenvolvimento de Mogambique,
com especial relevo para o do sector industrial, estd
Iargamente dependente da expansdo do sector pri-
mdrio, com qcento na agricultura, e pecudria, dada
q caracterizagdo estrutural de toda a economia
Mogambicanq.

Importa assim que seiam uiadas condigdes

favordveis o esse expansdo, dentro dos pardmetros
qtrds mencionados.

Em sintese pensamos que:

- O fomento da produgerc de mat,lrias-primas
se deverd realizar com o apoio de preqos

de suporte ao agricultor, procurando melho-
rd-Ios para niveis que tornem incentivadoras
qs respectivas culturas.

- Serd prelerivel a criagdo de condigdes estd-
veis a deixar as produg6es d mercA das flu-
tuagdes do mercodo internacional, por vezes
espantosamente acentuadas.

- Se deverdo simplilicar os cqnais de comer-
cializagdo, como forma adicional de melhor
remunerarmos o produtor, reduzindo as mar-
gens intermediftrias ao exclusivo mas iusto
pagamento do necessdrio servigo prestado.

- Se deverdo garantir, ds indrtstrias produtoras
de bens de consumo interno, qs mat€rias-
-primas indispensdveis ao correspondente
abastecimento do mercado, a pregos cons-
tontes, por periodos ndo inleriores a um qno.

- Se deverdo garantir tamb6m, paro as indrts-
trias de exportagdo, as matdrias-primas pro-
duzidas localmente, como forma de valori-
zarmos a exportaqdo.

- Se deverd permitir d indrtstria o ajustamento
dos pregos dos seus produtos aos pregos das
suas conxponentes de custo.

Estas as consideragdes que desejo submeter d
pr€via apreciagdo de V. Exa., antes de iniciarmos
o debate sobre a ordem do dia."

Seguiu-se um animado debate entre os presen-
tes, representantes de noventa e quatro empresas
associadas da AIM, ap6s o que foram aprovadas
por unanimidade duas propostas:

1 - Voto de confianga e Direcg6o Geral da
AssociaEso para elaboragSo de uma exposigdo, des-
tinada ao Governo sobre os problemas em causa.

2 - A efectivag6o, em breve, de uma reuniSo
de todos os s6cios das Associaq6es Econ6micas para

nela ser debatido o problema econ6mico financeiro
de Mogambique.
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