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- Fazer do Metical um recurso
escasso 6 valoriz,r a nossa moeda
e, efin parricular, signfiica i'acional zar
as de$pesas das noss?s empfesas -
di.sse o Prinieirc-t/ inistro I \4lr ie 1y1r.
chungo quanctc rafav: da nova pol i .
t ica  de cr6d i to  em v igcr  desde os
pr imei ros drae des ie  ano.

Detal irando o j  objectrvos que se
procuram at ing i r  com _a ent rada em
vtgor desta nova pol l t ica de ci6dlto,
que se insefe,  a l i6s ,  nb p lano g lobal
dc Governo para a reabi l i tagdo eco-
n6mica, Mdrio l lachungo disse que,
Gom ela, pretendia-se restr ingir o re.
curso inoi,scriminado eo cr6dito e a
prdtica de ndo se honra'rem as res-
ponsebil idades assumiCas junto da
banca, por parte de emp.resas.

Referiu que, para conter esta cor-
r ida ao cred i to ,  que para mui tas d i .
recq6es de ernpresas se havia torna-
do quase nurn esti lo dg "gest6or, lr t€-
d id :s  foram adoptadas,  v isando tornAr
nrais dif fci l  e select ivo ! 'ecorrer a. ela,
a t rav6s do eetsbele^ imp- to  de l imi -
tes  g lobais  e  sectores para os mon-
tantes a  conceder .

Para o efeito M,4rio Maohungo indi-
cou que a3 tixas de iuro, tanlo de
depositos como de empr6stinos, sofre,
rarn ;umenlos sutrstanciais de nrodo
a adequ6-las i evoluqdo da inllaeio.
com a fdnalidade de tornar as pou.
PanQas mais ahaciivas e o credito
rnais d.ficil e oneroso.

- Qg Bancos t6m de tuncionar na
base de crit6rlos or6prios de conces.
s6o de crdditos e i6m J, ter garan.
llas de elorno do cr6dito concedido.
Os subsidlos drs empresas devet,J ser

ascegurados pelo Orgamento do Es-
tado- e so em casos muilo excePcio-
nais - Cisse o Chefe do Governo.

A introdug6o de p.rofundas altera.
Qdes no procedimento e nr6todos d:
trabalho foi outro Cos aspectOs defen-
didos por Mdrio Machungo, como eis-
tando in+imamente l igado As medidas
qcon6micas e f inanceiras ofa anun-
c iadas.

Para o Primeiro-Ministro, o resul-
taco do trabalho individual ,e cotec-
t ivo definido de fcrma objectiva e
quanti f icada deve passar a ser ut i l i .
zado como cri tdrio geral para a apre-
craQ5r Ca actividade real izada aog
t Arios nivei 's.

- As - mpresas t$m de ser renl6.
veis e o crit6rio de avat.agio do seu
m6rito na 'economia nacionai ser6 a
norma do lucro, o que pressup6e que
as empresas, com s5 rneio$ de que
vio drspor e trabaihando com eficien.
te aulonomia de'Gestao, devem ser
eficientes. Para se .vali?r cotrecta.
mente a sua efici6ncia, devem possuir
una contab lidad; bem organizada
que lhes permila determinar correc.
lamente todos os cuslos e proveitos.
A actividade empresarial ieve ser
realizada de modo a tirar-se resulla*io
mAximo co,m menores -encargos -
def in iu  fu idr io  Machungo.

Fazenrio notar os fraccs nfveis de
produ';do registados rro ult imo ano no
nos,so Pais ,  quando,  conforme d isse,
em oitc ho.ras de irabalho di6rio s6
rea l izdmos t rabalho 0t i l  em apenas
tres horas, apontou gata a neeessi-
dade de posssfff ic,3 a p.roduzir cinco

vezes mai5 numa hora de trabalho
at6 1990.

,- Para islo basta que faQamos do
nosso pcsto de trabalho, desde .o pri-
me,lro at6 ao riltlmo minutq um tocal
de produgSo 'e,fectiva, um centro de
actividade produtva inlenss, Se rssim
fizermos, vefemos o nosso tendimenio
naclonal por hatriiante bastante mul-
tiplicado por ceras de quatro yezes
o gue ler6 reflexos poslilvos no nivel
de consumo do pcvo - disse c pri.
meiro-Ministro.


