
 
 

Prakas sobre o cálculo da Taxa de Juros nos Créditos de Microfinanças 

Desde 2001, o uso do método de cálculo das taxas de juro fixa sobre os produtos empréstimo de microfinanças  
foi proibido no Camboja através da Prakas do Banco Nacional do Camboja sobre o cálculo da Taxa de Juros nos 
créditos de  Microfinanças. Como resultado desta legislação, todas as instituições de microfinanças (IMF) no 
Camboja cobram juros sobre o saldo decrescente do montante do empréstimo. 

Breve Apresentação 

O Banco Nacional do Camboja (NBC) tem sido historicamente centrado na protecção do cliente no sector de 
microfinanças. Através de uma série de abordagens, eles têm constantemente trabalhado para diminuir as  
taxas de juros sobre  micro créditos com o objectivo de melhoria dos serviços financeiros para os pobres. 
Fazendo uso da experiência passada e de pesquisa, o NBC determinou que não é a favor da imposição de um 
tecto de preço associado ao risco de limitar o acesso ao crédito para os mutuários mais pobres. Em vez disso, a 
NBC pretende criar um ambiente propício para uma concorrência leal entre as IMFs, a fim de facilitar um 
declínio nos preços e na melhoria dos serviços através das forças de mercado. 

Prakas sobre o cálculo da Taxa de Juros nos Créditos de Microfinanças 

O NBC decidiu que uma das formas mais eficazes para facilitar a concorrência era através da transparência de 
preços, especificamente através da padronização do método de cálculo dos preços. Antes da intervenção do 
governo, as IMFs usavam o cálculo da taxa de juros pelo saldo decrescente para alguns productos e o método de  
taxa de juros fixa em outros. Isto pode fazer a comparação entre os preços dos empréstimos difícil, o que 
representa um sério obstáculo para as IMFs, em termos de sua capacidade de fazer decisões de escolhas 
informadas para definição de preços e para os clientes em termos de comparar os preços dos produtos de 
crédito disponíveis para eles.  

Para abordar esta imperfeição do mercado, em 2001 o NBC anunciou o Prakas sobre o cálculo da Taxa de Juros 
de Empréstimos de Microfinanças como sua primeira orientação sobre o cálculo de preços destinados 
especificamente para as IMFs. Esta política fez uso do método de cálculo das taxas de juros pelo declínio do 
balanço de obrigatório para todas IMFs. 

A Prakas sobre o cálculo da Taxa de Juros de Empréstimos de  Microfinanças definem uma importante directriz 
para a prática de preços transparentes. O Artigo 2 º dos mandatos das Prakas, o uso do método de cálculo das 
taxas de juros de balanço declinante. Bancos, as IMFs licenciadas, ONGs registadas e não registadas, e de 
associações de crédito de poupança mútua estão todas sujeitas a este conjunto de regulamentos. 

Para o NBC, esta política atingiu dois objetivos: 

1. Ele melhorou drasticamente o ambiente para a concorrência entre as IMFs no Camboja. Num mercado 
transparente as Instituições  podem  começar a definir os preços baseados nos dos seus concorrentes, 
levando a uma fixação de preços mais eficientes e  num declínio geral dos custos para os mutuários. 

2.  O Prakas também foi um importante primeiro passo em direcção a melhora da defesa do consumidor, 
permitindo que os clientes de microfinanças actuem tanto como consumidores informados, bem como 
beneficiam da queda dos preços resultante da política 

 

A  MFTransparency destaca a Prakas como uma solução simples, mas  uma política eficaz  de divulgação de 
preços. O texto completo desta importante política pode ser lido na seguinte página. 
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