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Estrutura da Apresentação

• Objectivos

• “Paradoxos” da economia de Moçambique

• Em busca de uma narrativa lógica comum – sistema social de acumulação de capital e os seus 
desafios específicos: voracidade por capital, porosidade económica, afunilamento da base produtiva, 
o problema laboral, e a bolha económica.

• Conclusões

• Temas de discussão
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Objectivos
• Objectivos

• Levantar temas e questões que a investigação mostra serem importantes para uma agenda de debate nacional sobre 
direcções e opções de desenvolvimento económico

• Mostrar como esses temas emergem de um certo tipo de análise da economia

• Mostrar qual é a análise económica que dá origem a tais temas

• Demonstrar a ligação entre os temas

• Naturalmente, por causa da abordagem e foco da minha pesquisa, a minha apresentação situa-se ao nível das 
relações económicas essenciais, com uma perspectiva de economia política. Nem todos os seus elementos 
podem ser directa e linearmente aplicados à análise da Zambézia, do mesmo modo que o sumo de laranja num 
jarro não pode ser reconvertido, de forma linear e directa, nas laranjas que, individualmente, cada uma com 
formato diferente, são a sua origem. Mas o quadro analítico pode ser facilmente utilizado para discutir a 
Zambézia. Gostaria, portanto, que o debate permitisse essa ligação entre o quadro analítico da minha 
apresentação e a discussão da Zambézia. É um exercício a continuar e eu terei muita honra em contribuir para 
que isso aconteça, se for útil e necessário. 3



“Paradoxos” da economia de Moçambique

• O que é um paradoxo?

• O oposto do que alguém pensa ser verdade ou que, de acordo com um certo quadro analítico, quando acontece o 
oposto do que se espera acontecer. Pode ser entendido como a ausência de nexo ou lógica.

• O paradoxo é, portanto, o resultado de quatro elementos: uma acção A, um processo z, um resultado esperado A’, 
mas a observação real de que o resultado é, de facto, 1/A’. Notemos que A’ é uma expectativa, dado um quadro que 
prevê que A se transforme em A’ dado o processo z. Quando a observação é 1/A’, o inverso de A’, em vez de A’, 
estamos em presença de uma paradoxo, isto é, de um resultado que é oposto ao esperado, dados passos lógicos. 
Portanto, é suposto ser ilógico [NB: Paradoxo ≠ erro (por exemplo, erro de contagem) ou desvio na margem, mas é 
uma “falha” na lógica que conduz a um resultado inverso ou muito substancialmente diferente do esperado].

• Para resolver o paradoxo, é preciso revisitar a lógica, o que implica re-observar os dados e o modelo.

• Um paradoxo que pode ser logicamente explicado é aparente e não real. Aparente porque é uma falha no modelo que 
cria o paradoxo, e não uma intrínseca falta de lógica da observação. Este paradoxo é, de facto, um “paradoxo” (entre 
aspas). Mudando o modelo ou o modo de análise, mas de modo a mantê-lo consistente com o universo, o “paradoxo” 
desaparece (a observação deixa de ser ilógica).
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“Paradoxos” da economia de Moçambique

• Em ciências, sociais ou não, a presença de um paradoxo é sempre excitante porque desafia tanto os 
dados como o modelo de análise e a sua lógica, assim como as perguntas que são feitas. Quer dizer, 
é uma oportunidade para importantes saltos em frente tanto no que diz respeito ao conhecimento dos 
factos como à escolha dos factos, à análise que os interpreta e às abordagens mais gerais sobre o 
universo. Um paradoxo pode conduzir a uma ruptura com tradições analíticas estabelecidas porque 
põe em causa precisamente essa ciência estabelecida.

• A resposta ou resolução de um paradoxo tem que ser consistente não somente com o problema 
específico em causa, mas também com o universo (social ou físico) de que esse paradoxo é parte. 
Em outras palavras, um paradoxo pode ser resolvido somente se a sua lógica for encontrada, e se for 
consistente com o universo. Se houver mais que um paradoxo no mesmo universo, a resolução real 
de um deles tem que ser consistente com a resolução dos outros, o que exige que se entendam as 
ligações entre as partes de tal modo que uma narrativa, que explica um paradoxo, explique os outros 
também dentro do mesmo quadro lógico e do mesmo universo.
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“Paradoxos” da economia de Moçambique

• Por isso, os “paradoxos” da economia de Moçambique são um bom ponto de partida para o nosso 
debate, pois revelam os pontos críticos, obrigam-nos a procurar a sua lógica, e a fazê-lo de modo a 
que uma narrativa explique os vários paradoxos e seja consistente com o universo desses paradoxos. 
Logo, obriga-nos a fazer outras perguntas e encontrar outras ligações, sobre o todo e não apenas 
sobre as partes isoladas. É este exercício que me proponho fazer convosco, de forma muito resumida 
e simplificada.

• Por economia de espaço/tempo, a tabela que se segue, que fala de alguns dos “paradoxos” da 
economia de Moçambique, não mostra as quatro componentes dos “paradoxos” (acção inicial, 
processo, resultado esperado e o “paradoxo”), mas apenas revela ponto de partida (A, que no modelo 
deveria ser convertido em A’) e a observação real “paradoxal” (1/A’, inverso de A’).
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Paradoxos da economia de Moçambique
Factor A – que deve resultar em A’
• Rápido crescimento do PIB ao longo de três 

décadas, com acentuada aceleração na última 
(media anual de 7,2%, 6,7% na primeiras duas 
décadas e 7,8% na ultima)

• O coeficiente de Gini (desigualdade na 
distribuição do rendimento nominal), passou de 
0,41 para 0,42 (piorou, mais marginalmente)

• Inflação reativamente estável e baixa, a uma 
media de 8% na última década e meia. 

• Um dos 3 Países da África sub-saariana com 
mais investimento estrangeiro (> US$ 5 biliões 
em 2013, cerca de US$ 11 biliões nos últimos 3 
anos; > US$ 18 biliões na última década e 
meia)

Resultado 1/A’ – “Paradoxos”
• Níveis de pobreza (% de pessoas em baixo da linha de 

pobreza)
• 1996-2003: de 69% para 54%
• 2003-2010: 54% (mais dois milhões e meio de pobres, embora

algumas pessoas tenham ficado mais ricas). Esperando o próximo
censo

• Elasticidade da pobreza relativamento ao crescimento económico 
passou de -0,31 para 0,13, à medida que a economia acelerou –
quer dizer, a aceleração da economia passou a criar pobreza em vez 
de a reduzir.

• Produção per capita de comida para o mercado doméstico
reduziu em 9% na última década

• Rendimento médio por ha reduziu 37%
• Inflação de bens alimentares excede IPC médio em 4 pontos

percentuais (> 50% diferença)
• Emprego mantido em actividades de baixa produtividade e crescente 

redução da produtividade marginal do trabalho
• Base produtiva afunilada
• Endividamento público (doméstico cresce 4 vezes mais rápido 

que PIB e o externo 30%) e sistema fianceiro especulativo
• Deterioração de serviços públicos e sua crescente

mercantilização
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Paradoxos da economia de Moçambique

• Portanto, a aceleração da economia:

• É consistente com a aceleração do investimento privado estrangeiro (A → A’)

• Não só reduziu a elasticidade da pobreza relativamente ao crescimento económico como a inverteu (a pobreza 
passou a aumentar com o crescimento económico, em vez de reduzir) (A → 1/A’)

• Gerou mais milionários e uma classe media ligeiramente maior (A →A’) mas também criou mais 3 milhões de pobres e pobres mais 
vulneráveis (A → 1/A’)

• Gerou uma economia mais afunilada, em estruturas e capacidades produtivas e em emprego, tornando o emprego 
pouco elástico relativamente ao crescimento económico e, em média, com condições mais precárias (A → 1/A’)

• Tornou a economia mais especulativa e vulnerável à volatilidade dos mercados internacionais de commodities e 
financeiros, em que o ciclo vicioso mais “investimento estrangeiro → mais crescimento afunilado → mais dívida 
pública → mais investimento estrangeiro → …” está a conduzir a economia para uma “bolha especulativa” (A → 1/A’)

• Como explicar estes vários “paradoxos” com uma única narrativa?
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Em busca de uma narrativa lógica comum: sistema social de acumulação de capital

• O que é ‘acumulação de capital’? Capitalismo como um sistema cujo objectivo é acumulação de capital. ‘Capital’ 
tem vários significados:

• Relações de produção intrínsecas ao sistema capitalista (formação do proletariado, sua separação da posse dos principais 
meios de produção, redução da sua força de trabalho a mercadoria, contradição entre o carácter social do trabalho e a 
apropriação privada da mais valia);

• Expansão e modernização das forças produtivas;

• Expansão do modo de produção capitalista (mercantilização) a novas e mais áreas, expandindo as oportunidades de lucro.

• Capital fictício – expressão financeira da acumulação de capital em que este ocorre por via especulativa quando activos
quando capital real é substituído ou convertido em capital financeiro, que é depois especulado.

• Em qualquer dos casos, “capital” refere-se primariamente a um modo de acumulação que corresponde a uma certa 
dinâmica de relações e organização social e técnica da produção – o modo de produção cujo objectivo é acumulação de 
capital, ou capitalismo.

• O que é um ‘sistema social de acumulação de capital’? Um quadro teórico que analisa em conjunto as 
dinâmicas económicas e políticas da produção, apropriação, distribuição e utilização do excedente, permite a 
compreensão da relação entre essas dinâmicas e as dinâmicas da diferenciação social, e une os lados 
produtivo e financeiro da economia. 9



Em busca de uma narrativa lógica comum: sistema social de acumulação de capital

• Porque é importante pensar em termos do sistema social de acumulação de capital?

• Em primeiro lugar, porque os fenómenos em análise ocorrem numa economia capitalista, isto é, num contexto de 
acumulação de capital, e estão interligados entre si pelas dinâmicas gerais e historicamente específicas da economia 
capitalista.

• Em segundo lugar, porque nos permite fazer sentido daquilo que parece paradoxal, contraditório e desligado ou 
desarticulado, usando uma única e simples narrativa que é historicamente específica e oferece uma alternativa para 
acção. Por outras palavras, permite a análise de como as foças políticas, sociais e económicas jogam e se relacionam 
em conjunto dentro de um contexto amplo definido por estruturas sociais de acumulação – como e porquê o que 
aconteceu veio a acontecer no contexto em que aconteceu, e o que podemos prever que possa vir a acontecer como 
resultado da reprodução das dinâmicas de acumulação (sociais, políticas e económicas)

• Em terceiro lugar, permite mais coerentemente estabelecer ligações entre transformação das estruturas e dinâmicas 
de produção e de emprego, entre sectores, entre produção e distribuição, e entre produção e finanças, e entre esses 
conjuntos de relações e os padrões de crescimento, transformação e acumulação de capital.

• Em resumo, oferece um narrativa única historicamente específica para várias questões sem resposta ou 
aparentemente contraditórias e desligadas, com base na análise da lógica do eu existe, em vez de obrigar a várias 
narrativas diferentes inconsistentes entre si, ou a uma análise subjectiva do que ‘falta’.
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Em busca de uma narrativa lógica comum: sistema social de acumulação de capital

• Acumulação primitiva de capital em Moçambique, com três particularidades históricas:

• Traços fundamentais do capitalismo criados no tempo colonial

• Fase actual de acumulação primitiva focada na nacionalização do capitalismo (criação das classes capitalistas 
nacionais) e expansão das oportunidades de acumulação.

• O capitalismo moderno tem um carácter global, monopolista e financeiro (especulativo), usando o estado 
intensivamente e subordinando-o ao domínio do mercado dominado pelo capital financeiro. Neste contexto global, 
acumulação primitiva de capital em Moçambique ocorre com tendência à formação de oligarquias financeiras 
nacionais. 

• Análise focada, portanto, em quatro dimensões: voracidade por capital, porosidade económica, 
afunilamento da base produtiva e o problema laboral, bem como o efeito mais imediato deste 
processo, a bolha económica ou a economia especulativa.
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Acumulação primitiva e a voracidade por capital – modelo de acumulação e uma 
economia cara (mais cara, mais capital financeiro especulativo)

12

Influxos de capital externo 
sem condicionalismos 

políticos

Base de rentabilidade 
do capital: 

expropriação do 
Estado + força de 

trabalho remunerada 
abaixo dos custos da 
sua reprodução social

Ligações entre tais 
influxos de capital e 

oligarquias nacionais 



O que atrai capital externo em grande escala e como é ligado com o capital doméstico?

• O que atrai o grande capital externo?

• Recursos estratégicos – minerais e energéticos

• Oportunidade de especular com tais recursos, reduzindo riscos de investimento, convertendo-os em activos financeiros 
transacionáveis – mega concessões a baixo custo e liberdade de especulação (rápida recuperação do investimento por via 
da conversão de activos reais em financeiros, e subsequente substituição de capital real por fictício) 

• Redução de custos de investimento privado – PPPs, dívida pública ou garantida pelo Estado, baixos custos de expropriação 
(terra e infraestruturas), compensação plena pelo investimento (privatização plena das externalidades positivas e 
socialização das externalidades negativas – por exemplo, conversão de externalidades negativas em responsabilidade 
social com impacto fiscal negativo para o estado)

• Redução dos custos de desinvestimento – oportunidade de revenda

• Como é ligado como grande capital doméstico?

• Porosidade económica, http://explore.tandfonline.com/uploads/files/transcripts/ROAPE_2014_prize_announcement.pdf, 
(expropriação do Estado – dívida, expropriações a baixo custo, conversão de propriedade pública em acções privadas, 
concessões de infraestruturas e contratos, etc.), associada a oportunidades especulativas (com destaque para a 
especulação da terra, imobiliária e financeira) e diferentes formas de cumplicidade social na formação de alianças para 
acesso a recursos (familiares, políticas e outras). 
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Contexto internacional do Sistema especulativo de acumulação de capital em Moçambique

Capitalismo Contemporâneo

Global  e desigual

Financeiro
(domínio do 

capital fictício
ou

financeirização
do capital) 

Monopolista

Subordinação
do Estado e da 
política pública
às dinâmicas

de 
financeirização

e crise

Especificidade histórica de Moçambique

Acumulação
Primitiva de 

Capital

De onde vêm os
capitalistas –

elites políticas e 
especulativas

Dependência de 
influxos de 

capital externo
em grande escala

Acesso barato a 
recursos e 

infraestruras para 
atrair e ligar com 

capital 
internacional

Expansão do 
Sistema 

capitalista –
mercantilização
do que é público

Socialização de 
custos – pobreza
e dívida pública –
e privatização dos 

ganhos

Afunilamento da 
base produtiva e 

expansão da 
financeirização
como negócio
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O modelo de acumulação de capital em Moçambique
Dependência de capital privado

Vantagens locacionais
– recursos

estratégicos ou
estratégias

corporativas

Redução dos custos
de investimentoRedução dos riscos

Manter expectativas
elevadas –

financiamento público

Ligações com o capital doméstico emergente

Porosidade
económica

Acesso
barato e 

privilegiado
a recursos

naturais

Subsídos
fiscais por

acções

Investimento
público e 

dívida

Mercantilização 
dos recursos, 
infraestruras e 

serviços 
públicos
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Argumento principal sobre a economia de Moçambique

• Embora a economia de Moçambique tenha expandido rapidamente e se tenha tornado numa das 
três mais atractivas para fluxos externos de capital privado na África Sub-Sahariana, a sua eficácia 
na redução da pobreza diminuiu significativamente e o endividamento público tornou-se uma das 
suas mais importantes dinâmicas de crescimento e de crise.

• Cerca de três quartos da taxa de crescimento do PIB e das exportações são determinados por 
duas dezenas de grandes empresas intensivas em capital, empregando pouco cerca de 25 mil 
trabalhadores, focadas no complexo mineral-energético, e cujo capital é atraído pelas expectativas 
de acesso a recursos energéticos e minerais estratégicos, num contexto de competição oligopolista 
entre multinacionais, de oportuniddes especulativas e de porosidade económica promovida pelo 
Estado para favorecer a aliança entre o capital finceiro doméstico emergente e as multinacionais.
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Aplicação de capital, afunilamento e a dependência da incorporação extensiva de novos 
recursos

Finanças
[IDE, empréstimos bancários externos e 
domésticos, investimento/endividamento

públicos, PPPs]
5% da taxa de crescimento do PIB

Infraestruturas, serviços de apoio, negócio
imobiliário,

15% do investimento privado, 5% das exportações, 
15% da taxa de crescimento do PIB

Núcleo Extractivo
[complexo mineral-energético e commodities

agrícolas, para exportação]
75% do investimento privado, 90% das 

exportações, 50% da taxa de crescimento do 
PIB
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Indústrias de montagem final, dependendentes de importações, com 
carácter oligopolista

5% do investimento privado, 5% da taxa de crescimento do PIB



Exportações de bens
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Importações de bens e serviços
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Cobertura das importações com as exportações de Moçambique
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Argumento principal sobre a economia de Moçambique

• As expectativas de fluxos de rendimentos futuros provenientes dos recursos energéticos e minerais 
estratégicos funcionam como garantia para o meteórico endividamento público (nos últimos 10 
anos, a dívida pública externa cresceu a uma taxa média anual 30% mais alta que a do PIB, e a 
dívida pública interna creseu a uma taxa média anual 4 vezes mais alta que a do PIB). A “base 
material” da garantia deste processo de endividamento são expectativas – as quais anualmente 
são ajustadas para pior, tanto em termos temporais (quando é que os rendimentos começam a fluir) 
como em em termos do valor dos rendimentos líquidos de facto disponíveis, depois de pagos os 
custos de fazer com que estas indústrias de facto funcionem.

• O endiviamento público provêm de quatro factores associados: (i) os subsídios fiscais, 
maioritariamente redundantes, aos grandes projectos, que se mantèm mesmo nos poucos casos 
em que entram em funcionamento e se tornam largamente lucrativos (como, por exemplo, são os 
casos da Mozal, da Sazol e da Kenmare); (ii) as expropriações, a baixo custo, tanto dos 
camponeses (terra) como, e sobretudo, do Estado (terra, infraestruturas públicas, activos em 
diferentes empresas); (iii) as prioridades de investimento público (caras, pouco efectivas do ponto 
de vista social e orientadas para as multinacionais); e (iv) o papel do Estado como avalista de 
dívida privada. 
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Indícios de bolha económica em Moçambique? A dívida
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Indícios de bolha económica em Moçambique? A dívida
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Indícios de bolha económica em Moçambique? A dívida
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Argumento principal sobre a economia de Moçambique

• As expectativas de fluxos de rendimentos futuros provenientes dos recursos energéticos e minerais 
estratégicos funcionam como garantia para o meteórico endividamento, e a incerteza sobre as expectativas 
criam dinâmicas especulativas de três tipos: (i) com os recursos materiais: multinacionais requerem e 
recebem concessões tão garndes que podem revender largas parcelas para se recapitalizarem e ainda 
manter conrolo sobre recursos de escala significante; (ii) sistema financeiro: o peso da dívida pública é tão 
grande que estrutura a operação do sistema financeiro em torno das oportunidades criadas pela gestão e 
especulação com a dívida pública; e (iii) oligarquias financeiras nacionais: que emergem do acesso a acesso 
a acções e outras operações financerias com multinaciaonais a baixo custo financeiro por causa do “subsídio 
implícito” dado pela expropriação do Estdao a baixo custo para o capital. 

• Portanto, por um lado a evidência sugere que a economia de Moçambique tem dinâmicas de expansão 
insustentáveis e especulativas financiadas por endividamento e porosidade económica, em torno das quais 
se estrutura o processo de acumulação primitiva de capital em que assenta a emergência do capitalismo 
financeiro nacional. Por outro lado, estas dinâmicas estruturam-se em torno de uma economia afunilada e 
especializada em commodities e outros produtos primários, depndentes de mercados internacionais 
particularmente voláteis. Logo, a insustentabilidade e carácter especulativo da expansão económica são 
organicamente relacionados com a essência e o carácter do modo de acumulação social de capital.
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Estrutura dos empréstimos do sistema financeiro comercial
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Argumento principal sobre a economia de Moçambique

• Por outro lado, a pressão para a agricultura familiar absorver força de trabalho e garantir a sua 
reprodução social (por exemplo, fornecendo alimentos a baixo custo) aumentou num contexto de 
acelerada expropriação da terra e água e redução de oportunidades de emprego capazes de 
financiar essa mesma agricultura familiar. Emprego rural, sobretudo em torno da produção de 
commodities, é dominantemente eventual, mal remunerado e em difíceis condições de trabalho e 
de vida para os trabalhadores.

• Na ultima década, a produção alimentar per capita para o mercado doméstico reduziu em 9% mas a rentabilidade 
por hectare da mesma produção reduziu em 37%. Logo, deduz-se que as áreas sob cultivo devem ter aumentad 
substancialmente o que requer, dada a tecnologica, o aumento da força de trabalho nesta actividade, resultando na 
redução da produtividade marginal do trabalho e empobrecimento.

• Estudos recentes mostram a crescente procura e utilização de trabalho casual/ocasional/temporário, por curtos 
períodos de tempo e com condições de trabalho (salários e condições de recrutamente, alojamento e alimentação) 
precárias. Repoduz-se a base de rentabilidade do capitalismo colonial, a mais valia absoluta extraída pela 
remuneração do trabalho abaixo dos seus custs sociais de reprodução.

• Crescente migração do campo para a cidade, aumentando o exército de trabalhadores não organizados, piorando 
as condição para a expansão de formas familiares e informais de geração de rendimento e aumentando o 
potencial para rupturas e “tsunamis” sociais.
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Argumento principal sobre a economia de Moçambique

• Isto quer dizer que as actividades mais intensivas em trabalho não lideram o crescimento e 
transformação da economia, e as actividades líderes são intensivas em capital e não em trabalho. 

• Além disso, a economia não está focada em produzir e fornecer os bens e serviços básicos para 
reduzir o custo de vida e aumentar o bem-estar dos trabalhadores, pelo que inviabiliza uma 
estratégia económica intensiva em trabalho decente.

• Logo, tal economia torna-se mais ineficaz a reduzir pobreza, mesmo que a taxa de crescimento 
acelere, e o crescimento económico fica mais dependente da demanda externa por commodities, o 
que o torna mais extractivo, afunilado e volátil. 
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Argumento principal sobre a economia de Moçambique

• Portanto, a aceleração do crescimento económico, o endividamento galopante e a ineficácia da 
economia em reduzir pobreza são dinâmicas interrelacionadas que cristalizam o carácter e 
essência do sistema social de acumulação capitalista em Moçambique.

• A narrativa apresentada sugere a existência de uma bolha económica em emergência em 
Moçambique, isto é, de rápida expansão (insustentável) da economia com base em dívida e 
especulação, derivadas das estruturas, estímulos e inventivos da economia extractiva e da 
porosidade económica. A bolha económica em expansão cria incentivos especulativos que 
dificultam a mudança de estruturas e estímulos económicos, contribuindo para a volatilidade do 
crescimento económico, reprodução da pobreza e desigualdade, e a possibilidade de crise 
económica. 
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Argumento principal sobre a economia de Moçambique

• Há cerca de um ano fiz a minha primeira apresentação sobre a economia de bolha (acumulação 
especulativa de capital fictício) em Moçambique. Era um conceito ainda estranho. Havia receio que a 
audiência não o entendesse. Soprámos bolhas de sabão na palestra, para capar a imaginação para 
algumas características das bolhas económicas – rápida expansão, gerada por pouco mais do que 
especulação (ar), que enfraquece o tecido da economia à medida que esta expande, que é efémera, 
que pode implodir ou explodir, que tudo o que deixa quando termina é a mancha doq eu realmente 
era a sua substância (água com sabão, ou dívida).
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Argumento principal sobre a economia de Moçambique

• Infelizmente, passado este tempo estamos todos muito mais familiarizados com o significado real da 
bolha económica: galopante dívida pública com dinâmica própria de crescimento, desvalorização da 
moeda à medida que fica insustentável financiar a taxa de câmbio “antimotim”, aprofundamento do 
carácter especulativo do sistema financeiro, redução da credibilidade financeira internacional da 
economia e encarecimento do capital, conversão de activos reais em financeiros e crescente 
submissão da economia e das suas principais dinâmicas de acumulação à especulação com esses 
activos, rápida expansão do número de milionários em contraposição com o aumento significativo do 
número de pobres nas zonas rurais e urbanas, crescente casualização do emprego e deterioração 
das condições de emprego, instabilidade macroeconómica e social e sinais de retracção de grandes 
projectos de investimento.

• Num debate recente sobre o tema da economia especulativa, um participante terá descrito bolha 
económica como a barriga de um pobre: incha com a fome e esvazia quando o pobre morre de 
pobreza.
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Por que é que a “bolha económica” emerge deste modelo de acumulação?

• O papel da dívida

• Manter as expectativas, reduzir custos de investimento e riscos e criar oportunidades para grande capital (financeiro e 
especulação imobiliária)

• O papel da especulação

• Ligações com o capital doméstico, rápida acumulação/recuperação do capital e redução dos riscos privados

• As consequências

• Afunilamento do investimento e sua concentração na acumulação e negócio de recursos, emergência da financeirização
como negócio (negócio da dívida, da moeda e de acções)

• Acumulação de dívida e um sistema financeiro monopolista, especulativo

• A especulação imobiliária

• Redução das oportunidades para pequenas e médias empresas, diversificação e articulação, e desemprego selectivo (mas 
em grande escala) 32



Da acumulação primitiva especulativa de capital à “bolha económica”

Dívida, finanças e serviços públicos
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Conclusões
• Muitas tensões neste sistema de acumulação apontam para vulnerabilidades e crise de acumulação 

de capital:
• Potencial para uma bolha especulativa que pode implodir, se as expectativas do grande capital não forem 

alimentadas, ou explodir, se continuarem a ser por vida da dívida pública e privada. 

• Crescente exposição e vulnerabilidade perante os mercados internacionais, financeiros e de commodities, geralmente 
especulativos e voláteis.

• Inconsistências entre política fiscal e monetária que exacerbam as tendências especulativas dos mercados 
financeiros e imobiliários

• Emprego e pobreza – casualização, deterioração das condições de trabalho, especialização e rigidez da força de 
trabalho, conduzindo à expansão das camadas lúmpen da força de trabalho

• Conflitos entre facções de capital – pequeno que não pode crescer e grande que se torna mais especulativo

• Haverá algum espaço mais para austeridade social de modo a extrair as últimas gotas de valor de classes 
trabalhadoras cada vez mais sem trabalho?

•
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Temas – salvando o capitalismo moçambicano de si próprio

• Que futuro – uma revolução social ou a reforma do capitalismo? Pode uma revolução socialista 
triunfar isoladamente num mundo capitalista global? Pode o capitalismo ser reformado em alainºa 
com o próprio capital? Quais são as condições políticas em Moçambique? O que nos diz a história 
recente do capitalismo mundial?

• Revolução ou reforma é um velho debate político. De facto, a sociedade requer ambos e nem sempre 
está em condições de prosseguir uma ou outra via num dado momento histórico. Há reformas que 
fazem parte de processos revolucionários, e esta é a questão central. Fazer as escolhas erradas do 
ponto de vista histórico geralmente dá resultados dramaticamente negativos relativamente aos 
objectivos iniciais.
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Temas – salvando o capitalismo moçambicano de si próprio
• Vamos propor quatro temas para debate nacional, a curto prazo mais direccionados para ‘salvar o 

capitalismo moçambicano de si próprio’, mas numa perspectiva de transformação social progressista:

• Focar nos problemas e não nos recursos: a ‘vantagem comparativa’ de qualquer economia são os seus problemas e 
desafios sociais, económicos e políticos, os quais resultam tanto de pressões e ligações económicas como dos 
interesses dos agentes sociais e económicos. Como tais problemas são identificados, priorizados e abordados 
constitui a essência da luta política, social e económica. [Por exemplo, a dívida pública é boa para o capital financeiro 
e má para a pequena e média empresa produtiva, para a diversificação e articulação da base produtiva e para o 
emprego decente; resolvê-la por via da austeridade social é bom para o capital financeiro e mau para o resto.]. 
Portanto, o primeiro assunto é a transição da discussão de recursos e do planeamento e política económica baseados 
em recursos, para uma discussão baseada nas dinâmicas económicas e sociais e nos seus problemas, os quais têm 
que ser específicos (‘pobreza’, por exemplo, é demasiado vago e não dá pistas reais) e especificamente articulados 
uns com os outros.  

• Dívida e economia especulativa (discutidos amplamente nesta apresentação)

• Base produtiva de acumulação e sua ligação directa com emprego e pobreza (discutidos nesta apresentação)

• Protecção dos bens públicos (requer tratamento da da questão da dívida e economia especulativa, bem como da 
tendência de mercantilização de serviços públicos como oportunidades de acumulação privada de capital)
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OBRIGADO!
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