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Estrutura da Apresentação

▰ Identificação dos Choques de Politica Monetária (Abordagem Narrativa vs
VAR)

▰ Uso da Abordagem Narrativa – Exemplos práticos internacionais

▰ Choques da Politica Monetária em Moçambique e seus efeitos

▰ Conclusões e Recomendações 



Identificação dos Choques de
Politica Monetária

Estimação do Modelo VAR

 Funções de impulso-resposta (IRF)

 Choques identificados  nem sempre são 
exógenos

 Problema de endogeneidade

 Não há consenso na literatura sobre 
como especificar a IRF dos bancos 
centrais.
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Abordagem Narrativa
 Analise qualitativa de registros históricos 

do Banco Central

 Permite capturar distúrbios monetários 
longos e independentes

 Permite  identificar a direcção de 
causalidade

 Aplicável para economias com múltiplos 
instrumentos monetários



Abordagem Narrativa

▰ Romer e Romer (1989) analisaram o efeitos dos choques de politica monetaria
sobre economia norte- americana.

▰ Angelopoulou (2007) estudou os efeitos dos choques da PM na Inglaterra, sobre 
índice de produção industrial, índice de preços e taxa de câmbio nominal 
efectiva.

▰ Sun (2012) analisou os efeitos da política monetária sobre a inflação e a 
produção na China. 

▰ Berg et al. (2013) analisaram os mecanismos de transmissão da política 
monetária na Tanzânia, Quénia, Uganda e Ruanda.
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Choques de Politica Monetária Identificados 

Período Principais Ações Objectivo de PM

Julho 2001 – Junho 2002
- Introdução do coeficiente mínimo diário 
de 10% para as ROs ; FPC aumentou para 
35%

Conter as pressões 
inflacionárias

Jan 2004 – Julho 2004
- Aumento dos níveis de intervenção nos 
mercados interbancários; desaceleração 
da Base Monetária 

Conter a pressão 
sobre os preços 

internos

Junho 2010 – Junho 2011

- Revisão em alta das taxas de juro de 
referencia e das Ros para  9%; reforço das 
intervenções no MCI e MMI, crescimento 
restrito da base Mon e persuasão moral

Preservação do valor 
da moeda nacional

Out 2015 – Dez 2017 - Revisão em alta da FPC para 23.25%, FPD 
para 16.25%  e das Ros para  15.5%

Estabilidade de 
preços 
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Banco de Moçambique (2018) 4

Choques Monetários e Taxas de Juros 



Banco de Moçambique (2018) 5

Efeito dos choques de Politica Monetária 
sobre a Taxa de Cambio



Instituto Nacional de Estatística (2018) 6

Efeito dos choques de Politica Monetária 
sobre a Inflação



Instituto Nacional de Estatística (2018) 7

Efeito dos choques de Politica Monetária 
sobre a Produção



Conclusão e Recomendação

Recomendação 
As acções da politica monetária devem 
ter como foco o crescimento econômico 

As decisões e acções da política 
monetária devem ser devidamente 
sinalizadas

Maior transparência das acções de 
modo a tornar a persuasão moral mais 
eficiente
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Conclusão 
A política monetária é ineficiente na 
estabilização da produção, contrariando, 
assim, o pressuposto assumido no 
quadro operacional de Moçambique

O foco apenas na redução da inflação, 
não tem sido fundamental para o 
desempenho da economia.

A abordagem narrativa funciona de 
forma eficaz e apresenta resultados 
mais consistentes com a teoria 
económica



OBRIGADA!


	Analise da Eficiência da Politica Monetária: �Abordagem Narrativa para Moçambique (2000- 2017)
	Estrutura da Apresentação
	Identificação dos Choques de�Politica Monetária
	Abordagem Narrativa
	Choques de Politica Monetária Identificados 
	Choques Monetários e Taxas de Juros 
	Slide Number 7
	Efeito dos choques de Politica Monetária sobre a Inflação
	Efeito dos choques de Politica Monetária sobre a Produção
	Conclusão e Recomendação
	OBRIGADA!

