
Posição externa líquida e crédito à economia impulsionam a oferta monetária  
 

Em março de 2017 o agregado monetário M2 cresceu 7,3 por cento em termos homólogos (7,6 por cento 
em março de 2016), impulsionado, sobretudo, pelo aumento das disponibilidades líquidas sobre o exterior 

(DLX) em 14,1 por cento (10,2 por cento em período homólogo) e do crédito à economia em 4,4 por 

cento (2,9 por cento em março do ano anterior). 

Situação Monetária  

O crescimento da massa monetária refletiu as evoluções positivas do agregado monetário M1 e dos 

passivos quase monetários. O crescimento dos depósitos à vista, em 17,8 por cento, determinou o 

crescimento do agregado M1 em 13,3 por cento (que compara ao crescimento de 9,4 por cento regis-

tado em período homólogo). Por seu turno, a evolução positiva dos depósitos em divisas de residen-

tes e a prazo e de poupança dos emigrantes, em 50,7 e 3,8 por cento, respetivamente, em termos 

homólogos, justificaram o aumento da quase moeda em 3,9 por cento (+6,6 por cento em março de 

2016). De registar, entretanto, que o ritmo de constituição dos depósitos a prazo e de poupança dos 

emigrantes continuou a abrandar, passando de 6,2 por cento registados em período homólogo para 

3,8 por cento em março de 2017. 
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Componentes da Massa Monetária 



Principais Contrapartidas do M2 

O crescimento homólogo do stock de reservas internacionais líquidas (RIL) do país para 525,2 milhões de euros (superior ao 

valor registado em março de 2016 em 76,7 milhões de euros) contribuiu significativamente para a expansão das disponibili-

dades líquidas sobre o exterior e, consequentemente, para a expansão da massa monetária, que totalizou 168.477 milhões 

de escudos, em março. De notar, entretanto, relativamente a dezembro de 2016, um decréscimo na ordem 16 milhões de 

euros do stock das RIL. 
 

O crédito interno líquido cresceu 5,4 por cento, determinado pelo aumento do crédito à economia em 4,4 por cento (que 

compara a 2,9 por cento registado em período homólogo) e pelo crescimento do crédito líquido ao sector público adminis-

trativo em 8,6 por cento, quando em março de 2016 crescia 0,6 por cento.  

  

 

Em termos homólogos, as taxas de juro praticadas nas operações de empréstimos bancários (incluindo descobertos) reduzi-

ram em média 0,14 pontos percentuais, para 10,4 por cento. Excluindo descobertos, os juros ativos reduziram em média 

0,24 pontos percentuais entre março de 2017 e março de 2016, para 9,6 por cento.  
 

Os juros das operações passivas dos bancos, por seu turno, em termos homólogos, registaram uma diminuição de 0,54 pon-

tos percentuais, em termos médios ponderados.  

 

Em março, o crescimento da base monetária em 17,9 por cento (que compara a seis por cento registado em março de 2016) 

refletiu o aumento dos depósitos das instituições bancárias em 23,2 por cento (7,1 por cento em período homólogo). A 

emissão monetária, contudo, registou uma diminuição de 0,8 por cento (+2,1 por cento em março do ano anterior). Em 

termos mensais, o passivo do banco central decresceu 4,9 pontos percentuais.  
 

Os ativos externos líquidos do Banco de Cabo Verde, que constituem a principal fonte de alimentação da base monetária e 

representam mais de cem por cento do seu valor total, ascenderam a 57.939,7 milhões de escudos, a 31 de março de 2017. 
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Base Monetária  
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