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COVID-19

IMPACTO FINANCEIRO DO COVID-19 NA ECONOMIA:

“TOTAL PARALISAÇÃO DO TECIDO
ECONÓMICO NACIONAL SERÁ
DEVASTADOR PARA AS FAMÍLIAS”
estabilizando antes da Covid-19.
O impacto da doença se reflecte
de forma negativa na actividade
económica, e vem se agravando de
forma significativa nas principais
economias ao nível global. A Associação Internacional de Transporte
Aéreo (IATA, na sigla em inglês) estima que as perdas globais de receita
do setor devem ficar entre US$ 63
bilhões e US$ 113 bilhões. O Fundo
Monetário Internacional (FMI) esta
a rever em baixa, o crescimento das
principais economias mundiais, e
os governos dos países afectados
estão no momento a introduzir pacotes de financiamento à economia
e em alguns casos estão mesmo a
rever o seu Orçamento para 2020,
significando um esforço fiscal ou o
consumo das suas reservas fiscais.

Amorim Pery -Director das Operações da BVM

Ilações para a Economia Moçambicana
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eporta-se que o corona virus (COVID-19) foi identificado pela primeira vez
em Wuhan, na província de Hubei,
República Popular da China, em 1
de Dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado a 31 de Dezembro do mesmo ano. A partir de
meados de Janeiro de 2020, ocorreram os primeiros casos confirmados
fora da China continental, e durante o mês de Fevereiro o número de
países com casos confirmados da
doença aumentou de forma consi86
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derável.
O surto da COVID-19 tem infectado milhares de pessoas ao redor do mundo, até 26 de Março de
2020, pelo menos 491 180 casos
foram confirmados globalmente,
em mais de 196 países e territórios,
com grandes contágios na Europa,
na China continental, nos Estados
Unidos e no Irão, com pelo menos
22.165 mortes confirmadas e cerca
de 118.060 pessoas curadas ao redor do mundo.
A situação económica estava se

Porque razão os mercados financeiros foram os mais atingidos pelos efeitos económicos do
Covid-19?
A variável dominante nos mercados é a incerteza. Várias medidas
de políticas socioeconómicas são
tomadas num cenário de certeza
previsível e uma conjuntura de tendência à estabilidade.
Desde finais de Janeiro e início de
Março, o mundo vive um cenário de
incerteza, o que influência na tomada de decisão dos agentes económicos para investir ou desinvestir, para
consumir ou poupar, para exportar
e/ou importar, e para distribuir ou
armazenar. Portanto, quanto maior
for o grau de incerteza sobre as tendências da expansão da COVID-19
e seu impacto, menor será a participação dos agentes económicos na
economia, proporcionando deste
modo um fluxo financeiro cada vez
menor, resultante da diminuição do
volume de produção e da geração de
rendimento, criando assim um ciclo
vicioso.

A fraca produção gera a escassez
de produtos e esta, por sua vez, tende a criação inflação por excesso de
procura sobre a oferta. A inflação
cada vez mais insustentável, é nociva para o sector financeiro pelo efeito que exerce sobre a taxa de juro e
no custo de vida da população. O
sistema financeiro alimenta e retroalimenta-se do sistema produtivo real de bens e serviços, sendo que
é na produção que tem origem as
necessidades de pagamento e recebimentos financeiros (fluxo financeiro). Esta pandemia (COVID-19)
levou a paralisação de fábricas na
China e Europa (principais centros
de produção e comercialização) que
afectou o comércio mundial e consequentemente o fluxo financeiro
mundial (menos recebimento de divisas pela diminuição das exportações e menos pagamentos ao exterior pela redução das importações).
É por essa razão que as potências
mundiais estão adoptando medidas
de políticas económicas para reverter a tendência de baixa produção e
de desemprego massivo, com o objectivo de evitar o colapso do mercado financeiro.
Neste momento, estas medidas
são urgentes, visto que esta pandemia ja causou sucessivas quedas
nas bolsas de valores pelo mundo,
e deve provocar uma redução do
crescimento económico global em
2020.

“A principal
ilação que se
pode extrair desta
situação, é que
a África no geral
deverá diversificar
a sua economia
para reduzir a
sua dependência
aos países
desenvolvidos,
sobre tudo no
fornecimento de
produtos básicos,
que dado o
potencial agroecológico que tem,
poderá produzir
em quantidades
suficientes para
abastecer o
mercado”

Que ilações se podem extrair
desse facto?
Todas as projecções indicam que
as principais economias mundiais
crescerão menos este ano, tanto é
que, o FMI já está a rever em baixa
todos os indicadores macroeconómicos que se previa melhorias
em 2020. Pela dependência que as
economias africanas têm das grandes potências economias mundiais,
as suas projecções de crescimento
económico serão afectadas negativamente.
As consequências serão ainda
mais devastadoras com o encerramento das fronteiras e a imposição
de requisitos mais rigorosos de quarentena para conter a propagação
do vírus. Além disso, as cadeias de
abastecimento globais estão interrompidas ou a funcionar a meio-gás.
Os efeitos das medidas de políticas económicas dos países desenvolvidos afectam o resto do mundo,
sendo que o seu impacto negativo

pesará sempre para as economias
mais pobres. Os países europeus e
Estados Unidos da América decidiram criar almofadas financeiras
para reduzir o impacto negativo da
paralisação do sector privado e público, facto este que os países pobres
dificilmente poderão implementar,
face a sua limitação orçamental.
Por essa razão, a Alemanha vai
adoptar um regime de compensação dos trabalhadores via fundos
públicos já utilizados na crise financeira de 2008. A agência estatal de
emprego financiará até 60% da perda do salário líquido causada pela
redução das horas impostas pelas

empresas com um limite de dois
anos. O Governo também injectará
12,4 bilhões de euros em investimentos públicos até 2024.
O governo Francês optou pela
protecção das Pequenas e Médias
Empresas (PME’s), estabelecendo
um plano para garantir 70% de crédito às PME’s que têm dificuldade
em obter liquidez em seus bancos.
Também foi estabelecido um escalonamento dos pagamentos das
contribuições sociais corporativas e
a alocação de recursos para que os
trabalhadores necessitados possam
reduzir suas horas de trabalho (especialmente aquelas com filhos ou
parentes dependentes).
Os Estados Unidos da América
chegarão a um acordo sobre um plano federal de estímulos de US$ 2 trilhões para aliviar as consequências
da pandemia do coronavírus sobre a
economia do país. O pacote deverá
auxiliar trabalhadores, empresas e o
sistema de saúde.
O Parlamento do Canadá aprovou um pacote de emergência de
cerca de US$ 75 bilhões para ajudar
pessoas e empresas a enfrentar a
pandemia de coronavírus. O pacote inclui ajuda directa a cidadãos e
empresas, além de adiamentos de
impostos.
Este facto mostra que as economias não recuperam por si, é preciso
que haja solidez e robustez económica para se sobreviver intacto a
situações calamitosas como esta da
pandemia do COVID-19. A medida
que tem sido adoptada, é o apoio directo sobre os agentes económicos,
sobre tudo as famílias e empresas.
A principal ilação que se pode extrair desta situação é que a África
no geral deverá diversificar a sua
economia para reduzir a sua dependência aos países desenvolvidos,
sobretudo no fornecimento de produtos básicos, que dado o potencial
agro-ecológico que tem, poderá
produzir em quantidades suficientes para abastecer o mercado. Este
facto estende-se igualmente para
países como Moçambique.
De que forma pensa que o nosso País será atingido económica
e financeiramente?
Os canais de impacto da COVID-19 são os mesmos para as economias, quer seja de um país desenvolvido ou subdesenvolvido, a
dimensão do impacto, os prejuízos
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económicos ou impacto financeiro
varia consoante a dimensão da economia.
Diferente da crise de 2008, que
era tipicamente financeira e afectou
directamente os mercados financeiros e os seus efeitos foram gradualmente transferidos para outros sectores da economia, a crise que está a
ser imposta pela COVID-19 não tem
dimensão, atingiu simultaneamente
todos os mercados (o real, financeiro, de trabalho, de comercialização
interna e externa) em todos os países, portanto advinha-se que os efeitos negativos da COVID-19 sobre
as economias, sejam mais severos,
sobretudo para países da África que
na sua maioria não tem possibilidades de criar pacotes financeiros para
contrariar os efeitos desta crise.
Moçambique já começou a res88
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sentir-se economicamente no Sector do Turismo. Desde o início da
manifestação da COVID-19 fora da
China, verifica-se uma redução considerável de turistas não somente
em Moçambique, como em todos
os destinos turísticos mundiais, as
reservas estão a ser canceladas de
forma massiva. Esta situação terá
um impacto significativo na massa
laboral e em caso extremos, poderá
levar ao desemprego trabalhadores
deste sector.
O combate a esta pandemia requer esforço financeiro por parte do
Estado e o nosso orçamento sendo
deficitário significa não haver muita
margem para a cobrança de impostos adicionais fora dos parâmetros
do orçamento do Estado.
Recentemente, o nosso Governo anunciou uma necessidade de

financiamento externo para fazer
face a COVID-19, na ordem dos
$Usd700 milhões; cifra esta que não
temos no nosso orçamento. Caso
este financiamento não seja disponibilizado ou o seja tardiamente
trará impactos negativos para a economia, visto que o Estado terá que
fazer desvio do Plano e Orçamento
para 2020 para reforçar as actividades de combate a COVID-19.
Qualquer calamidade que se abata sobre uma economia como a nossa, significa, automaticamente, uma
sobrecarga ao Orçamento do Estado e o sector de investimento produtivo ou de assistência social tem
sido um dos sacrificados em prol da
emergência.
Quais as lições que se podem
retirar para a nossa economia e

para o nosso mercado bolsista?
Face ao que está sucedendo pelo
mundo, temos que estar cientes que
há alta probabilidade do cenário
também se verificar em Moçambique. Podemos afirmar embora sem
quantificar, que é espectável que devido ao impacto da COVID-19 teremos uma diminuição considerável
de actividade de tudo o que é logística, transportes, uma diminuição
drástica da produção manufactureira, do comércio, sobre tudo com
os países vizinhos, para além do
turismo, que cria muitos empregos,
embora não seja ainda uma área
com grande importância no Produto Interno Bruto (PIB).
O Banco de Moçambique, mesmo
antes da confirmação do primeiro
caso de COVID-19 em Moçambique, deliberou reduzir em 150 pontos base os coeficientes das reservas
obrigatórias em moeda nacional e
em moeda estrangeira, com efeitos
a partir do período de constituição
que se inicia a 7 de abril. A decisão
visa “libertar liquidez para o sistema bancário enfrentar, com maior
resiliência, os riscos crescentes decorrentes dos impactos macroeconómicos” da COVID-19.
Ainda é muito prematuro afirmar
que esta medida será ou não eficaz
para amenizar os efeitos da COVID-19, tudo depende de como a
situação irá evoluir nas próximas semanas.
As Bolsas de Valores constituem
um mecanismo alternativo (acessível em relação a banca tradicional)
para o financiamento as empresas. As medidas de relaxamento
do financiamento que estão sendo
adoptadas pela banca, bem como
o apoio directo as empresas pelos Estados, podem ocasionar um
abrandamento do financiamento
no mercado primário, pelo facto
de estar a disponibilizar-se crédito barato a partir da banca ou pelo
Estado. Contudo, o mercado de
transacção, “Mercado Secundário”
de títulos poderá continuar a fluir
normalmente, por se tratar de negociação de títulos entre investidores, não reduzindo assim o volume
de transacção (preços baixos de títulos, origina maior procura), caso o
desempenho das empresas não seja
grandemente afectado.

O Mercado Bolsista moçambicano permanece estável, tanto que as
bolsas no resto do mundo já estão
a reagir positivamente. Algumas
bolsas fecharam por decisão administrativa e não por desempenho
do mercado, logo após a reabertura,
muitas fecharam em alta.
As quedas das bolsas verificadas
no início de Março, foram motivadas
pela incerteza sobre o plano económico dos Estados Unidos para lidar
com o coronavírus e alertas de resultados negativos de grandes empresas,
sobretudo as empresas de transporte
aéreo, com o anúncio de encerramento de fronteiras. Com o anúncio
das medidas de apoio às empresas e
trabalhadores pelos EUA, Alemanha,
França, Canada, China e outros, as
principais bolsas de valores do mundo, voltaram a registar subidas.
Há alguma coisa que se pode
fazer que possa ser eficaz na
mitigação desses impactos ou é
caso para dizer, seja o que Deus
quiser?
O mais importante é conter a propagação da doença e continuar a
disseminar as regras de prevenção. É
preciso garantir que os serviços públicos de saúde não estejam sobre-

Wall Street teve outra rara
sessão positiva (25/03/2020),
com índices registrando seu segundo dia consecutivo de ganhos em meio às expectativas do
plano de estímulo do governo
para combater a epidemia de
coronavírus;
O Dow Jones Industrial Average, que vinha caindo constantemente nas últimas semanas,
subiu 2,4%, terminando com
21.200.55 pontos, após o aumento de 11,4% de terça-feira,
que foi o melhor desempenho
em um único dia desde 1933;
S&P 500 subiu 1,2%, fechando em 2.475,56;
FTSE 100 de Londres avançava 1,5%,
CAC-40 de Paris e o Dax 30 de
Frankfurt 2,4%,
IBEX 35 de Madri 3,6%; e,
FTSE MIB de Milão 2,7%.

carregados, como nós sabemos, Moçambique é um país com limitação
de recursos financeiros (Orçamento
do Estado), e ao longo de anos tem
priorizado incrementar o orçamento das áreas sociais que já se debate
com outros surtos (cólera, malaria,
tuberculose, reassentamento da população vítima de calamidades naturais, reposição de infra-estruturas,
desnutrição cronica, etc).
A COVID-19 é uma doença desconhecida no meio científico, e por causa
disso, tem levado a total paralisação
de economias e o seu efeito ou impacto financeiro ou económico é ainda
desconhecido. Para economias como
a nossa, o impacto de uma total paralisação do tecido económico nacional,
será devastador para as famílias, porque dificilmente poderão garantir a
manutenção de seus empregos e isso
terá um efeito multiplicado negativo
e com consequências nefastas para
a área social, implicando dificuldade
para as famílias acederem a Educação
– agravando o analfabetismo; Saúde –
agravando a saúde pública e criando
condições de outras doenças eclodirem; Meios de produção – dificultando o auto-sustento; Livre circulação –
limitando a exploração de vantagens
comparativas que cada região possui;
Assistência social básica – impondo as famílias desfavorecidas à mais
privação de bens e serviços e Serviços
públicos condignos – pelo facto da
limitação de orçamentos para outras
áreas a favor do COVID-19; etc.
A estratégia que foi adoptada na
China para controlar a propagação
da doença, e está a ser adoptada
por todos os países com casos registados ou não, é a mesma a ser
adoptada em Moçambique, “massificar a higienização, conforme as
recomendações do Governo e evitar
aglomeração de pessoas”. A crise
do coronavírus tem uma dimensão
económica pelo menos tão desconhecida até agora quanto a crise
da saúde. Muitos dos governos dos
diferentes países optaram por paralisar sua produção e actividade
económica para concentrar todos
os esforços e criar o melhor cenário
possível para combater a pandemia.
O objetivo prioritário é salvar vidas
e, para isso, os especialistas insistem na necessidade de interromper
o contágio entre a população.
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