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e
do F:MI s6 depois de Outubro
Ari Aisen, representante residente da instituic;ao
em entrevista ao das infra-estruturas e na co
bertura das necessidades dos
afectados pelo ciclone, pau
tando pelos principios de boa
governa9ao, particularmente
a transparencia e presta9ao de
contas.

Que interpreta�:io se pode
fazer deste gesto?

Com este apoio, o FfyH en
via um forte sinal de que este
e o momento de todos faze
rem esfor9os adicionais para
apoiar o pais neste momen
to crftico. Espera-se que este
· financiamento tenha papel
catalitico na medida em que
podera estimular financiamentos bilaterais e multilate
rais dos outros parceiros.
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Como avalia a coope� do
Govemo com o FMI no quadro
do dossier das dividas n:io de
claradas?
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s discuss6es em tor
no de uma eventual
retoma da rela9ao
normal entre Mo
ambique e os· seus
·parceiros de coopera9ao in
ternacional, encimados pelo
Fundo Monetario Internacio
nal· (FMI), s6 serao feit;is de
pois das elei96es gerais que
vao ter lugar em Outubro
"caso o futuro Governo assim
o deseje".
Enquanto isso, o FMI e o
Banco Mundial sinalizam para
o mundo a necessidade de se
prestar a assistencia a:o pais no
ambito da reconstru9ao p6s
-ciclones Idai e Kenneth, com
a concessao de cerca de 120
milh6es de d6lares pelo FMI,
enquanto o Banco Mundial
avan9a com 90 rnilh6es.
A zona Centro do pais foi
assolada recentemente pelo
ciclone ldai que destruiu in
fra-estruturas e afectou ne
gativamente o funcionamento
das institui�oes e o tecido em-

presarial. Qual sera o impacto
deste ciclone nas perspectivas
economicas para Mo�ambi
que?

A ocorrencia do ciclone
Idai veio interromper o ciclo
de recupera9ao gradual da
economia mo9ambicana ap6s
a desacelera9ao registada em
2016 e 2017. Em 2018 a eco
nomia cresceu a 3.3 por cento
que, embora esteja abaixo do
nivel de 2017, tern uma base
mais alargada, 0 que implica
que varios sectores da eco
nomia estao a recuperar gradualmente. Neste cenario,
em Novembro de 2018 o FMI
previa para Mo9ambique um
crescimento econ6mico de
3.8 por cento.
Porem...

Como resultado do efeito
negativo do ciclone Idai, par
ticularmente nas infra-estru
turas, agricultura, transporte
e comercio, o crescirriento da
economia em 2019 devera ser
inferior, seguido de forte re
cupera9ao em 2020. No medio
prazo, projecta-se uma ex-

pansao mais significativa com
o inicio da produ9ao do Gas
Natural Liquefeito (GNL) em
2023.
Em rela�:io a infla�:io?

0 choque de oferta nega
tivo resultante do "Idai" na
agricultura e tr;msporte redu
ziu a disponibilidade de ali
mentos na Beira e em outros
distritos do Centro do pafs,
levando ao aumento de pre9os dos produtos alimentares,
o que podera ocasionar um
pequeno aumento da infla9ao
em 2019, mas ainda em niveis
moderados.
A pedido do Govemo, o
FMI anunciou recentemente
um credito de ll8.2 milhoes
de dolares. Qual e a fmalidade
e condicionalismos deste cre
dito?

0 credito enquadra-se na
Facilidade Rapida de Credito
(RCF, sigla em ingles) que o
FMI disponibiliza aos pafses
-membros de baixo rendi
mento, com necessidade de
assistencia de emergencia
resultantes de desastres na-

turais, conflitos, entre outras
necessidades humanitarias.
Assim, com a ocorrencia do
ciclone Idai, Mo9ambique
tornou-se elegivel ao RCF
num montante maxinio de
37,5 por cento da sua quota no
FMI, o equivalente a 118.2 mi
Ih6es de d6Iares.

Esse e assunto da justi9a mo9ambicana e de outras jurisdi96es directa ou indirectamente
envolvidas. 0 FMI rtao comenta,
nem se envolve nos assuntos de
justi9a dos paises-membros,
pois respeita a sua soberania.
Nao comenta tambem sobre
as negocia96es em curso entre
o Govemo e seus credores co
merciais. Nao obstante, o FMI

Foi uma resposta muito ra
pida...
0 ciclorie ocorreu en

quanto decorria a missao do
FMI no ambito do artigo IV
e, seguindo a solicita9ao do
governo, o corpo tecnico do
Fundo preparou o processo e
a documenta9ao necessaria
para aprova9ao do RCF pelo
Conselho de Administra9ao
em tempo recorde (menos de
1 mes) relativamente ao pro
cesso normal.
Condicionalismos?

0 fmanciamento no am bito do RCF e concessional e
sem juros, nao tendo qualquer
tipo de condicionalismos,
podendo o Governo usa-los
duma forma flexivel no n
nanciamento da reconstru9ao
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