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1. INTRODUÇÃO

Problema de Pesquisa

• Será que o nível de concentração indústria bancária

assegura a competição no mercado financeiro

moçambicano?

• Três maiores bancos: 72,5% da quota do mercado

• Cinco maiores bancos: 83,6% da quota do

mercado.

• Oito maiores bancos: 93,9% da quota do mercado.

• IHH: 0,20%

3



1. INTRODUÇÃO (Cont.)

Objectivo da Pesquisa

• Medir os efeitos da concentração sobre a

concorrência no mercado financeiro em

Moçambique (2013-2016)
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2. EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 
MOÇAMBICANO

• Em 1975, o sistema bancário moçambicano era

constituído por 9 bancos comerciais (BNU,

CBM, BCCI, BCA, BFN, BP & SM, ICM, MM e

BSTM)

• Em 1978, através do PEC, o SF foi

reestruturado tendo o BdM absorvido a maioria

das instituições de crédito, à excepção do

BSTM, e dos BP & SM e BFN, que cessaram as

suas actividades.

• Posteriormente o SF operou com 3 bancos,

nomeadamente BdM, BPD e BSTM.
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2. EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 
MOÇAMBICANO (CONT.)

• O ano de 1984 foi de início das reformas da

política económica em Moçambique através da

introdução de uma nova legislação que permitiu:

• Entrada de novos actores;

• Privatização dos bancos do Estado; e

• Reforço do papel do Banco de Moçambique

(BdM) como banco central.
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2. EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 
MOÇAMBICANO (CONT.)

• Em 1992, foi criado o Banco Comercial de

Moçambique (BCM), tendo o BdM deixado de

exercer as funções de banco comercial.
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2. EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 
MOÇAMBICANO

• O número de balcões cresceu de 297 para 612

entre 2008 e 2016.

• No mercado bancário operam 19 bancos

comerciais agrupados em quatro grupos:

• 3 bancos com quota superior a 16%;

• 2 bancos com quotas entre 5% e 16%;

• 3 bancos com quotas entre 2% e 5%; e

• 11 bancos com quotas inferiores a 2% (Banco

de Moçambique, 2016).
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3. REVISÃO DA LITERATURA

BIKKER E HAAF (2002)

• Examinaram as condições competitivas e a

estrutura de mercado no sector bancário e

investigaram as suas inter-relações.

• Para os 23 países considerados, as estimativas

indicaram a existência de concorrência

monopolística.

• A concorrência é mais fraca nos mercados

locais e mais forte nos mercados internacionais.
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AFANDIYEV (2012)

• Analisou a concorrência e os níveis de

concentração na indústria bancária do

Azerbaijão no período 2008-2011.

• O principal resultado é de que entre 2008 e

2011 existiu um alto nível de concentração para

o sector bancário do Azerbaijão.
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GAJUREL E PRADHAN (2012)

• Examinaram a evolução da concentração no

mercado e testaram a competição de indústria

bancária do Nepal no período 2001 e 2009.

• As medidas de concentração indicaram o

decréscimo e baixo nível de concentração da

indústria bancária do Nepal.

• A abordagem de Panzar-Rosse indicou a

existência dum comportamento de mercado de

concorrência monopolista.
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GORENER E CHOI (2013)

• Usam o modelo de Panzar-Rosse para

investigar as condições competitivas no sistema

bancário turco no período de 1992-2009.

• As descobertas empíricas sugerem que o

mercado bancário turco era monopolisticamente

competitivo durante o período pré-crise (1992-

1998) e pós-crise (2004-2009).

• O nível de concorrência aumentou entre 1999-

2003, o período de crise.
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SILVEIRA (2017)

• Analisou a relação entre a concentração e a

competição bancária.

• Os resultados mostram o avanço da

concentração bancária em diversos mercados

relevantes e a evidência de poder de mercado.

• A estatística H escolhida como referência para o

referido período indicou poder de mercado.
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4. MÉTODO

• LogYit = 0 + 1 LogX1it + 2 LogX2it + 3 LogX3it + νit

• H =  +  + 
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Parâmetros estimadosRJ/AT

Dimensão seccional e temporal

Logaritmo natural
DP/AT 

ODA/AT

Termo de erro

DJ/DT

Estatística H



5. RESULTADOS DO ESTUDO 

Estimativas dos Efeitos Fixos (FE)
Variável dependente: RJAT

Variáveis independentes Coeficientes P-value

DJDT 0.904 0,000

DPAT 0,015 0,925

ODAAT - 0,028 0,478

Constante 0,724 0,033

R2 0,702

Estatística F 72,75 0,000

Estatística H 0,682

N de Observações 32
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6. CONCLUSÃO

• A estatística H de Panzar-Rosse (0,68) é

consistente com a hipótese da existência de

concorrência monopolística.

• Com base nos resultados acima apresentados,

a conclusão fundamental deste estudo é de que

o nível de concentração industrial parece não

prejudicar a competição no mercado financeiro

moçambicano.
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6. RECOMENDAÇÃO

• O valor da estatística H calculado (0,685)

sugere que há margem para a melhoria no

comportamento competitivo dos bancos

comerciais moçambicanos. Assim, recomenda-

se que os formuladores de políticas devem dar

continuidade ao processo de liberalização e

reforma do sector financeiro que ajude a

melhorar o comportamento competitivo da

indústria bancária moçambicana.
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
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