tu*,
domercado
Moçambique:
asleisinexoráveis
AS NOT{CIAS recentemente
veiçuladas pelos <media> como a aprovação doprincípio
do multipartidarismo, t opção
por uma economia de mercado
e edorços de entendimento
coma Renamo -são claro indÍçio dc que ó quadro institucional da polÍtica económica
moçambicana sc vai modificar
nos póximos teEpos. Interessa assim, analisar o gue tem sido a polÍtica económica que,
como apoio do FMIe doBanco Mundial, vem sendo adop
tada em Moçambique desde
f987 (o que ficou coúecido
por Prognma de Reabüração
ou <PRE>).
Para além das medidas de
austeridade, concretizou-se o
apoio ao crescimento económico, glaças ao cÍédito €xterno
em condições bastante vantajosas,c vimos o EMI concordar
com urna política monetária
disciplinada mas suficientemcnte Ílexívet, de tal modo que
9s limilsg de crédito fixados
viabilizavan objectivos de
çrescimento do PIB a 6 por
cento ao ano.
Todaüa" apesar daquele

apoio, ficou-se aquém dos ob'
jectivos devido a dois elementos pleÍtubadores:a existência
{s rma sinnçf,o de guerra que
afecta a produção agrícola e
indusrial; e a existência de
re gulamentações inadequ adas
com o intuito de implantação
de um sisteme económico dc
düecção central inspirado nas
cconomias de tr este.

Situação desoladora
A situação era desoladora
çando, eru Janeiro de 1987,
Moçambique começou a apücar o PRE. Entre as causas daquele esado caódco awltam a
destruição do aparelho de Estado herdado da era colonial,
assim çomo dos mecanismos
económiços que lhe estavam
associados,sem ter havido capacidadepara os substituir por
outros com coerência e efrcâcia, para aléno do êxodo de
muitos pormgueses e moçíìmbicanos com papel releva-qte
no aparelho produtivo, que
Paruam repenn ulmJnte seqr
que existissem, em número suficiente, quadros técnicos, pe-

quenosempresários,empregaaos oem meticais, porque havia
E inúüllutarcontra
asleisdaoferìa
e daprocura
dos e operários eqpecializados
concorÌentes quc úo alinhaem Moçambique.
vam.
Uma intervenção das auatravés
denormativos
burocráticos,
comosetentou
En consequência destes
toridades tomou efecúva a
faclores, o deseqúlíbiio ecoproibição do <chapa ceri> a
nómico resultante da dimiÍluipartirde 19 de Janeirode 1990.
aÍinal,
leisdemercado,
e,porisso,verificam-se
ção da oferta face a urÌu procuResultado: milharcs de pespormaisquecertas
inexoravelmente,
doutrinas
ra globa! que se não reduzida
soari sem transporte nos pride igual modo, foi-se agrava"rmeiros dias, pois os <chapado progressivamente até que,
cen> não se legalizavam; pasanunciado
a opÉoporumaeconomia
em 1986, en presençade un
demercado.
sagem do prc4o de l0O para
fore desequilíbrio da balança
20O meticais mais tarde, ãpós
de pagamenos e da elevada
urna paÍte se ter legaliTado,
escassez de mercadorias nos
sern que a qualidade do serviço
locais de abastecimento, bem
tenha melhorado signifi,cativ acomo da proliferação do rner- tacamos a dewalorização do aconpuüado de contençãodo da com o sistema burocútico
Dente.
cado paralelo (a <candongo), metical em relação ao dólar, e o défice orçamental do Estado. adoptado para o comércio, em
O mercado paralelo dos teras autoridades moçambicanas auÍìento dos preços oficiais
substituição dos mecanismos rcnos de constmção também
decidiram lançar' rm fnognurìa acompanhado de ofena de Desenvolvimento
de mercado, tendo o Poder existe, apesarde se ter legislade recuperaçãoeconómicamercadorias no mercado ofipassadoa toleú-lo após o lan- do que o terrcno é cedido grado mercado paralelo
Foram estabelecidosos se- cial com vista a reduzir a pronritamentepelo Estado. Como
çzÌmentodoPRE.
guintes objectivos: aumentoda cÌra no mercado paralelo.
polÍtica
Esta
revelou-se efiQuanto aos serviços, é inte- a procura dos terrcnos de meprodução agrícola para consu- Adoptou-se tanMm unra polí- ciente, tendo o volume das Íessante o caso dos transDor- lhor localização é grande, nasmo mlernoe paraexporta4 au- tica de elevação dos preços ao transacçõesde mercadoriasno tes. Face à incapacidade do ceu 'm mercado interd.ito,cuja
mento da produção industrial produtor, com vista a incenti- mercado paralelo descido para sistema de tranportes urbanos ofena é garantida por aqueles
para apoio da comercialização var a produção agrícola; au- níveis reduzidos e o câmbio do estatizados fornecer um míni- que cedem as suas posições,
agrícola, substinrição de impor- Írìento dos salários em 50 por dólar no mercadonegro baixou mo de serviços, apÍÌÍecerÍun oÍìcialmenre a drulo gratuito.
taçõese estímulo das exporta- cento paIa en-ftentar um índice dos l80O metiqais anteriores cÍurinhas e camiigg I oferccer Coisa sernelhÍìnte se passa
ções; recuperação de infra-es- de snbida de preços basrante ao PRE panr os 800 a 950 no transpone depassageirosa l0O com as casasÍurendadasà AdtutÌÌrase capacid.ade
industrial; superion subida das taxas de fnal de 1987.
meticais cad4 fosse qual fosse ministração de Parque Imobie aumento do u'ífego interna- juro, assim como resrições
O mercado paralelo de bens o destino, os chamados<chapa üário do Estado. A ofena é
cional ferroviário e pornrário. quantitativas do çrédito inter- de consumo apareceudevido à cem>. Todos os dias pagavam escassa(não tem havido consDas uredidas tomadas,des- no; e aÌrmento da carga fiscal, economia de escassezverifica- uma multa e com o respectivo trução) c a procura enoÍÌne.
recibo já podiam <fazer chapa- Isso origiaou um mercado
cem>>. Devido ao elevado clandestino de cessão de chanúúero de agentesnesteperÍo- ves cujo preço varia errtre 3000
do e à inedstência de uma e 15000 dólarcs. As rendas
associaçãode proprietários, o oficiais em vigor ysinm, rnas
sistema era de concorrência são artiÍicialmente
baüas.
pura: quando os preçosoficiais contudo, urna casa mobilada
dos combusdveis e da conser- pode ser alugada clandestinavação de viaturas aumentÍÌnlm mente por uns 1000 a 200O
para valores em frrnção dos dólares/mês.
custos internacionais e das
dewalorizações do metical, O câmbio <negro>
houve aìguns <<chapa-cem>>
No que respeita ao mercado
..que experimentara- subir os
preços mâs tiveram que voltar paralelo de câmbios também é

.!oséMartins
Barata*

proibido Elas, nos úItimos
anos, tem sido relativanente
tolerado. Do lado da procura,
a motivação mais forte do
çâmbio paralelo é a obenção
de divisas para a compra de
mercadorias estrangeirag a
vender posterionrpnte em rneticais A oferta oficiaI de divisÍrs, para além de seÍ esçassa,
cstá sujeita I morcsi$ operações bumcúticas de ücenciamento.
En Janeiro de 1989 o câmbio do dólar passou dos 400
para os 450 meticais. Esta
dewalorização terá sido infeiior à que correspondia às expectativas dos comerciantes,
que se mostravam receosos de
ver de novo reduzirforte.mente
o poder de compra dos firndos
de maneio, e podeú ler encorajado imediatanente ordens de compra de Eercadorias estrangeiras, através de
divisas adquiridas no mercado
paralelo. Assim se compÍeende a imediata subid a do câmbio
(negÍo)f para os l00O a 1025
npticais em Fwereiro de
1989"
A primeira emissão de Obrigaçõesdo Tesoúo apósa independência,uma pane dasquais
reembolsadas em dólares em
finais de 1989, deveráexpücar
a estabilização que severilicou
até Rvereiro de 1989. Depois,
o câmbio foi zubindo, até que
em Outubro se encontrava nos
220Ometicais
Em finais de I 9 89 fora consütuída a Socief, uma sociedade
anónima cujos sócios maìgfitários são empresas financeiras estatais,com o objectivo de
gerir o mercado secundário de

dtulos, então çriado. Também
lhe compete preparare/ou realizar emissões no mercado pri-'
mário. Esta empÍesa é entiio
incumbida de emitir 50 mil
obrigações dc caixa no vaÌor
nomilal de 100 dólares çada,
emNovembro de 1989, como
objectivo de fazs baixar o
câmbio paralelo, através do
aumento da oferta, pois estas:
obrigações podiam ser rcembolsadas antecipadanente.
Este baixou de nm dia para o
outro para valores enue 1800e
1900 meticais. Mantevc-se estabilizado nestes valores até
finais de Fevereiro de l9X),
quando o câmbio oÍìcial do:
dólarrondava os 845 meticais.
Estava prevista nova enirsão
de obrigações de caixa para
Março destcanomaq pordecisão polÍticâ de úldma hora,
aquela emissão foi zuspensaRezultado: o câmbio <nesro>>
foi zubindo sucessivamenríe
e,
na primeira semana de Julho,
atingia os 2500 meticais.
Os casosdescritosmostrâm
que é inútil lutar contra as leis
da oferta e da procura através
de norrnativos burocráticos.
As leis da economia paralela
são, afinal, leis de mercado, E,
por serem leis, verificam-se
inexoravelmente, por mais que
certas corentes doutrinárias
prctendnm o conrário, Daíque
o Comité Central da f'lplimq
anunciasse em 15/8/90, entre
outras coisas, a opção por uma
economia de mercado,
'Proíessor Catedráticodo ISEG
Ex-co nselheiro pi ncipaI
do ministrodas Finanças
de Moçambique

