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1.

INTRODUÇÃO

O Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (CPM) reuniu hoje,
dia 19 de Dezembro para avaliar a evolução dos principais indicadores
macroeconómicos, incluindo a taxa de inflação. Foi também analisado o
comportamento recente do mercado monetário e cambial bem como o da
economia internacional.
2.

COMPORTAMENTO DOS PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS

A. A taxa de inflação tem vindo a desacelerar desde o final do ano passado. A
inflação acumulada, até Novembro de 2011, foi de 9,48% e a homóloga
(últimos 12 meses) de 11,28%, inferior a registada no mesmo período do ano
passado (15,89%). As classes da Alimentação e Bebidas Não-Alcoólicas e a dos
Hotéis, Cafés e Restaurantes continuam a ser as que mais têm variado e
contribuído para a inflação, ao longo do ano de 2011;
B. A preferência por liquidez tipicamente associada à fase final do ano foi
igualmente apreciada na sequência do acompanhamento que tem vindo a ser
feito à evolução dos agregados monetários e seu impacto na variação dos
preços;
C. Foi também observado o comportamento das taxas de juro do mercado
interbancário (LUIBOR) bem como as activas e passivas das instituições
bancárias. A LUIBOR, com maturidade de trinta dias manteve-se estável ao
longo do período analisado. Constatou-se que as taxas de juro activas
praticadas pelos bancos comerciais nas operações de crédito apresentam,
igualmente, uma tendência de redução em linha com o observado com a taxa
de inflação;

D. O CPM analisou também o cenário internacional, marcado actualmente pelo
tema da dívida pública na Zona Euro e pela revisão em baixa do crescimento
da economia mundial em 2011 e 2012, incluindo dos países emergentes; o
que tem contribuído para a instabilidade nos mercados monetário e
accionistas internacionais.
3.

DECISÕES DO COMITÉ DE POLÍTICA MONETÁRIA

A. Tendo presente a análise feita aos indicadores macroeconómicos, que inclui a
evolução recente da economia angolana, dos mercados financeiros e dos
acontecimentos a nível internacional, assim como a expectativa de inflação, o
Comité de Política Monetária do BNA decidiu manter a Taxa Básica de Juro Taxa BNA, em 10,50% ao ano;
B. A próxima reunião do Comité de Política Monetária terá lugar no dia 27 de
Janeiro de 2012.

