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Pressões inflacionárias reduzem na sequência da COVID-19
O confinamento pressionou a descida abrupta do nível de preços, reflectindo o sentimento dos agentes
económicos que perspectivam uma queda da procura e emprego, principalmente nos sectores de alojamento,
restauração, transportes, comércio e produção industrial, que foram severamente afectados pela crise. Em Julho,
observou-se uma deflação mensal de 0,20% pelo terceiro mês consecutivo, tendência que deverá inverter no
terceiro e quarto trimestre, em resultado do aliviamento de algumas restrições na actividade económica.
No período em referência, a inflação homóloga atingiu 2,80% (um aumento de 0.11 pp), prevendo-se uma
aceleração para 3,76% até Dezembro de 2020, impulsionado pela retoma faseada de sectores essenciais para o
funcionamento da economia de mercado, e por outro lado, a revalorização de preços do petróleo no mercado
internacional. Admitindo que o sector bancário é vital, para a recuperação de uma crise de dimensão sem
precedentes, as taxas de juro continuarão a abrandar, esperando-se cortes adicionais na taxa de política (MIMO).
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Contribuição Acumulada por Categoria

Inflação e Taxas de Juro

Em pontos percentuais

Em percentagem

Alimentos e bebidas não alcoólicas

0,19

Transporte

0,18

Vestuário e Calçado

0,16

Restaurantes e Hotéis

0,10

Mobiliário

0,06

Bebidas alcoólicas e tabaco

0,04

Habitação, água, electricidade

0,01

Bens e serviços diversos

-0,07

Educação

-0,27
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Este relatório destina-se, em exclusivo, à divulgação privada junto dos destinatários, constituindo um meio auxiliar que não deve ser solicitador de operações ou como
substituto do exercício de julgamento próprio por parte do destinatário. Este assume-se como pleno responsável pelas suas acções. O Banco Internacional de Moçambique,
S.A. declina-se de qualquer responsabilidade por qualquer perda directa ou consequente da utilização deste documento ou do seu conteúdo. As opiniões expressas podem ser
sujeitas a alteração sem aviso prévio. Emboras as informações nele contidas tenham sido obtidas de fontes consideradas fiáveis, o Banco Internacional de Moçambique, S.A.
não garante a sua precisão. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia. Os dados relativos aos destinatários que constam da
nossa lista de distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo susceptíveis de conhecimento de terceiros.

