
 

EVOLUÇÃO MENSAL DOS PRINCIPAIS INDICADORES MONETÁRIOS

 NOVEMBRO 2006

Massa Monetária apresenta de Outubro a Novembro uma variação de 1,1% 

No final de Novembro de 2006, o agregado de liquidez M2 (M1 e responsabilidades quase monetárias) apresenta um acréscimo de 
1,1%. A taxa de crescimento homóloga é de 19,11%. Em termos absolutos, este agregado atinge 84.340 milhões de escudos contra 
os 83.399,5 milhões de Outubro. 

 
O 
comportamento 
do agregado 
monetário M2 
foi determinado, 
essencialmente, 
pela evolução 
positiva dos 
seus 
componentes 
passivos 
monetários e 
passivos quase 
monetários, que 
neste período 
cresceram 2,8% 

e 0,1%, respectivamente. 

 Em termos absolutos, os passivos monetários, agregado de liquidez mais restrito M1, totalizaram 32.975.9 milhões de escudos em 
Novembro, 32.070,9 milhões de escudos no mês anterior, reflectindo o aumento dos depósitos à ordem em moeda nacional que 
apresentam uma taxa de crescimento de 2,9%, aliado ao aumento verificado na circulação monetária (2,6%) 

Por seu turno, os passivos quase monetários passam de 51.328,6 milhões de escudos em Outubro para 51.364,1 milhões em 
Novembro reflectindo o acréscimo da generalidade dos seus componentes destacando-se os depósitos dos emigrantes (0,7%), 
representando cerca de 52,4% deste agregado, e os depósitos em divisas de residentes (8,8%). 

Disponibilidades Liquidas sobre o Exterior – AEL decrescem 0,7% 

De acordo com a síntese monetária, os Activos Externos Líquidos (AEL) do sistema diminuem passando de 28.952,7 milhões de 
escudos em Outubro de 2006 para 28.744,7 milhões de escudos em Novembro, reflectindo a evolução negativa dos Activos 
Externos dos Bancos Comerciais (-5,6%), porquanto se regista um acréscimo nos Activos externos Líquidos do Banco Central 
(1,36%). 

O comportamento das disponibilidades líquidas sobre o exterior dos Bancos de Depósitos traduz o decréscimo dos activos externos 
líquidos de curto prazo (6%). 
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As Reservas Internacionais Líquidas do Banco de Cabo Verde registam um acréscimo de 1,36% relativamente ao mês anterior, 
totalizando no final de Novembro 20.908,4 milhões de escudos, reflectindo essencialmente os 4,5 milhões de Euros 
correspondentes sobretudo aos fluxos de entradas de divisas pela compra de divisas às IFB. Os fluxos de saídas de divisas num 
total de 0,5 milhões de Euros foram destinados ao cumprimento do serviço da dívida externa aos quais acrescem 2 milhões de 
Euros vendidos às instituições financeiras Bancárias.  

Crédito Interno Liquido regista uma variação positiva de 2,2% 

Traduzindo o comportamento do crédito à economia e do crédito líquido ao Sector Público Administrativo, o Crédito Interno 
Liquido em Agosto regista uma variação positiva de 2,2% em relação ao mês anterior. 

O Crédito Líquido ao Sector Público Administrativo (SPA) apresenta uma variação positiva de 3,5% no período, passando de 
25.073,4 milhões de escudos em Outubro para 25.954,1 milhões de escudos em Novembro. No final de Novembro de 2006, o 
crédito ao Estado, ao abrigo da Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde é nulo e a rubrica Tesouro Conta Caixa apresenta um saldo 
de 553,9 milhões de escudos. 

O Crédito à Economia cresce a uma taxa de 1,4% passando, em termos absolutos, de 39.225,8 milhões de escudos em Outubro 
para 39.755,4 milhões de escudos em Novembro, em resultado do aumento de 1,4% registado no crédito concedido ao sector 
privado, que representa cerca de 98,4% do total deste agregado. 

Taxa de Inflação atinge 5,0%. 

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou no final do mês de Novembro os seguintes valores: variação média dos últimos 
doze meses de 5,0%, uma variação homóloga positiva de 6,9% e uma variação mensal de 1,6%. 
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