
DESPESAS MILITARES E AMBIENTE CONDICIONADOR NA 
POLITICA ECONOMICA ANGOLANA (1975-1992) (*) 

Manuel Ennes Ferreira (**) 

No quadro do sistema politico e econ6mico angolano que vigorou durante 
a I Republica (Novembro de 1975 a Setembro de 1992), o monopartidarismo e 
a acc;:ao tutelar do Estado no domfnio econ6mico imperaram (1). 

A definic;:ao dos objectives de desenvolvimento econ6mico e social e da 
polftica econ6mica a seguir surgiu sempre durante o ritual institucional tfpico 
destas situac;:6es, onde Partido/Governo/Estado se confundiam (2): I Congresso 
do MPLAIPT (Dezembro de 1977), I Congresso Extraordinario do MPLAIPT (De
zembro de 1980), II Congresso do MPLAIPT (Dezembro de 1985), Ill Congres
so do MPLAIPT (Dezembro de 1990) e, finalmente, II Congresso Extraordinario 
do MPLAIPT (Abril de 1991) (v. tabela 1). 

Os objectives econ6micos de horizonte trienal ou quinquenal que dali ema
navam, traduzidos na definic;:ao de metas fixadas pelos pianos anuais, espelha
vam urn modelo onde uma autoridade central decidia e escolhia os objectives 
e meios de polftica econ6mica de forma perfeitamente aut6noma face aos res
tantes agentes econ6micos. 0 plano deveria desempenhar neste contexto o 
papel de regulador dominante da economia - regula9ao administrativa. 

No entanto, ao Iongo de todo este perfodo assiste-se a rapidas mutac;:6es 
quer na envolvente econ6mica e polftica internacional quer, sobretudo, nas con
dic;6es internas do pafs. Estas alterac;:6es, associadas a urn crescendo de in
certeza e instabilidade quanto ao comportamento das variaveis econ6mica, 
polftica, militar e social em Angola, condicionaram fortemente a eficacia da aplica
c;:ao da polftica econ6mica (3) e, por consequencia, a obtenc;:ao das metas fixa
das nos pianos. 

Estas mutac;:6es contribufram decisivamente para o reconhecimento do fa
lhanc;:o da regulac;:ao administrativa da economia, abrindo caminho para a desco-

(*) 0 autor agradece os comentarios feitos por Adelino Torres, Joao Dias, Manuela Arcanjo 
e Vitor Santos (ISEG) e Antonio Carranca (ISCTE). 

(**) Institute Superior de Economia e Gestao e Centro de Estudos Sabre Africa. 
(1) Para uma abordagem econ6mica sabre este periodo v. Ferreira (1990), Ferreira (1992) 

e Ferreira (1994). Numa perspectiva de interacc;ao dos aspectos politicos e econ6micos, v. Ferreira 
(1992a) e Ferreira (1993). 

(2) A titulo meramente exemplificativo e de acordo com MPA (1990), p. 81, na afectac;ao 
dos recursos cambiais para o programa de investimentos no pais em 1991 encontra-se inscrita a 
verba de 19,4 milhoes de d61ares (num total de 200 milhoes) a ser afecta ao partido MPLAIPT. 

(3) V. Ferreira (1990a). 

419 



t 
0 

I Congresso do 
MPLA/PT 
(Dezembro 
de 1977). 

II Congresso do 
MPLAIPT (De
zembro de 
1985). 

TABELA I 

Angola: Programas e objectives de desenvolvimento econ6mico e social [I Republica {1975- Setembro de 1992)] 

1978 I 1979 I 1980 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 

Orienta~iies Fundamentals para o Desenvolvlmento Orienta~iies Fundamentals para o Desenvolvimento 
Econ6mlco-Social (1978·1980) Econ6mlco·Soclal (1981·1985) 

- Refon;:ar a direcc;:ao centralizada e planifica- I Congresso 
Extraordi- - Acelerar os ritmos de desenvolvimento econ6mico. 

da do desenvolvimento econ6mico e social. 
- Recuperar a produc;:ao para os nfveis de nario do - Elevar a eficacia da produc;:ao. 

1973. MPLAIPT - Aperfeic;:oar o sistema de direcc;:ao centralizada e planificada 

- Melhorar as condic;:oes de vida do povo e (Dezembro da economia. 

elevar gradualmente o seu bem-estar. de 1980). - Melhorar as condic;:oes de 
vida do povo. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Orienta~Cies sabre Polftlca Econ6mica e Metodos de Direc~o da Economla (198&1990) 
- Prioridade absoluta a necessidade de Defesa do Pafs. 
- Melhorar o abastecimento a populac;:ao e aumentar a eficiencia no trabalho 

e na produc;:ao. 
- Dinamizar as exportac;:oes. 
- Melhorar OS metodos de planificac;:ao SOCialista e reformular OS metodos de 

direcc;:ao e gestao da economia. 

Programa 
de 

Austeridade 
1986 

Programs de Saneamento Econ6mico e Financeiro (SEF-1988-1991) 
- CorrecQiio dos desequilibrios linanceiros externo (solvabilidade) e interno 

(equilibria orgamental) na 1.' lase (dois anos) e organiza(:iiO de um mer· 
cado financeiro, na 2.1 fase (nos dais anos seguintes}. 

- Reestrutura(:iio do sistema econ6mico: melhoria do sistema de direcyiio 
e gestiio da economia (1.' lase) e crescimento econ6mico (2.1 lase). 

Programs de Recuperagiio 
Econ6mlca (PRE -1989-1990) 

- Aumentar as receitas cambiais, 
renegociar e alterar a estrutura da 
divida externa. 

- Melhorar a gestiio orgamental. 
- Dinamizar a produyao intema e 

fomentar as exporta96es. 

Programs de Acgao do Governo 
(PAG- Setembro de 1990) 

- Reduzir o defice orgamental. 
- Modificar o sistema de pregos. 
- Desvalorizar o kwanza e introdu· 

zir o novo kwanza. 

Ill Congresso 
do MPLAIPT 
(Dezembro 
de 1990). 

II Congresso 
Extraordi· 
nario do 
MPLAIPT 
(Abril de 
1991). 

Plano 
Global 

de Urgemcia 
1983 

1991 11992 11993 11994 11995 

Objectivos da Potitlca Econ6mlca 
(1991-1995) 

- Atingir maior auto-suficiencia 
alimentar. 

- Reactivar sector nao petrolife
ro da economia. 

- Desenvolver as relac;:oes de 
mercado. 

Objectives Gerais para o Desenvotvi
mento Econ6mico (1991-1995) 

- Recuperar a economia do 
Pafs. 

- Aumentar a produtividade e a 
eficiencia econ6mica. 

- Adequar o sistema de direc
c;:ao econ6mica. 

- Adequar o sistema bancario. 
- Desenvolver a economia de 

mercado e promover a 
liberalizac;:ao da economia. 

il 
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berta das virtualidades da regulagao pelo mercado (4), primeiro de forma miti
gada (atraves do Programa de Saneamento Econ6mico e Financeiro, de 1987) 
e, mais tarde, assumida explicitamente nos objectives da polftica econ6mica 
{1991-1995) aprovados durante o Ill Congresso do MPLAIPT (Dezembro de 
1990}. 

Do ponto de vista pratico, a performance econ6mica desta economia aca
bou por ser determinada particularmente par tres tactores: pelas consequencias 
directas e indirectas da situagao militar no pafs, pelo aumento da dependencia 
face ao sector petrolifero e, finalmente, par uma ma detinigao e gestao da polftica 
econ6mica. 

Este artigo visa, assim, mostrar a influencia destes tactores no desenvolvi
mento econ6mico do pafs, bern como situar a estrutura condicionadora da sua 
pol ftica econ6mica. 

1 - Programas econ6micos, objectives de desenvolvimento econ6mico e 
despesas militares na I Republica (1975-1992} 

Ao nfvel do discurso econ6mico, podem distinguir dais perfodos. 0 primei
ro, que decorre entre 1975 e 1987, caracteriza-se pela negagao do papel e 
importancia do mercado e do agente econ6mico privado, pelo dirigismo econ6-
mico estatal e pela ausencia de participagao nos principais organismos e institui
g6es econ6micas internacionais. 

0 segundo perfodo, que decorre entre 1987 e 1992, comega lentamente a 
por em causa as «Virtualidades» da torte intervengao estatal no domfnio econ6-
mico, abrindo caminho para a «redescoberta•• da economia de mercado, do papel 
do empresario nacional privado e das vantagens da insergao nas instituig6es e 
organismos tinanceiros internacionais (nomeadamente Fundo Monetario lnterna
cional e Banco Mundial). 

1.1 - Da direc~iio central da economia a economia de mercado 

Durante o 1.Q perfodo, e em particular ate 1983, a estrategia econ6mica 
detinida deixava entender o desejo de adoptar uma estrategia de substituigao 
de importag6es. 

Apostava-se na «diversificagao da estrutura produtiva agricola e indus
trial» (5). Ao sector extractive, nomeadamente ao petr61eo, toi atribufdo um pa-

(4) V., por exemplo, Aguilar (1991) e Ferreira (1992b). 
(S) MPLAIPT (1977), pp. 49-58. 
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pel financiador deste processo: «No sector extractive dar prioridade ao petr6-
leo, diamantes, ferro [ ... ] [pais] reunem as condi<;:oes capazes de gerar exce
dente necessaria, atraves da exporta<;:ao, a constitui<;:ao do fundo de acumula
<;:ao indispensavel para o lan<;:amento da industria pesada no Pars (6).>> 
Finalmente, apostava-se na diversifica<;:ao das exporta<;:6es para diminuir o grau 
de dependencia externa e>. 

0 I Congresso Extraordinario, de 1980, reafirma na sua essencia o con
teudo do I Congresso, embora fa<;:a duas importantes constata<;:oes: a primeira 
respeita ao fracasso da recupera9ao econ6mica (8) (diminuindo a produ<;:ao) (9), 

enquanto a segunda se refere a situa9ao de guerra. 
Contrastando com a menor importancia que lhe era atribufda anteriormen

te, esta ultima passa para primeiro plano: «Que se considere a Defesa como 
sector prioritario [ ... ], harmonizando devidamente o desenvolvimento s6cio-eco
n6mico do pafs com as exig{mcias da estrategia polftico-mi/itar (1°).>> 

A combina<;:ao destes dais factores conjugada com o aparecimento de um 
terceiro factor -a queda do pre<;:o do petr61eo em 1982- ira despoletar a 
inversao da estrategia e da polftica econ6mica, passando-se agora para uma 
outra assumidamente orientada para a exporta<;:ao. 

0 Plano Global de Emergencia (11 ), de 1983, formaliza este ponto de vira
gem. 

Aqui se apresenta de forma mais clara a polftica de austeridade iniciada 
em 1982. Advoga-se que as recursos financeiros devem ser canalizados 
prioritariamente para o aumento da produ9ao de petr61eo!diamantes e, depois, 
para o aumento da oferta de produtos e outros bens para a defesa, campo e 
cidades; em terceiro Iugar, para o aumento da produ<;:ao agricola e, finalmente, 
para efectuar reabilita<;:oes econ6micas. 

0 II Congresso do MPLA/PT (1985} vai sancionar esta nova estrategia 
como forma de garantir as meios financeiros necessaries a sobrevivencia do 
aparelho politico, administrative e militar. 

(6) MPLA/PT (1977), p. 49. 
(1) MPLAIPT (1977), p. 98. 
(8) Nos documentos deste Congresso era referido que «canalizou-se uma grande parte dos 

recursos cambiais para a aquisi9ao de bens de consume e materias-primas para o seu fabrico, 
em prejufzo de equipamentos e outros meios de produ9ao indispensaveis ao arranque da econo
mia nacional». 

(9) De acordo com MPLAIPT (1980), p. 76, «em 1979 a produ9ao mercantil controlada pelo 
Estado nao permitiu senao cobrir 12% das necessidades alimentares da popula9ao urbana e dos 
operarios agrfcolas e 15% das necessidades da industria em materias-primas». 

(10) MPLA/PT (1980a), p. 43. 
(1 1) 0 plano global de emergemcia foi elaborado durante a 9.' e 10.' reunioes do CC do 

MPLAIPT, realizadas a 18 e 19 de Fevereiro de 1983, e ratificado na 7.~ Sessao da Assembleia 
do Povo, a 23 de Fevereiro de 1983. 
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Agora ja nao se pensa em harmonizar defesa com desenvolvimento econ6-
mico-social (I Congresso Extraordinario de 1980). Pelo contrario, reconhece-se 
que «a polftica econ6mica teve de ser reajustada condicionando-se aos superio
res interesses da defesa» (1 2). 

Desta forma, «dar prioridade absoluta as necessidades da defesa do pafs» 
(13) surge como o primeiro objective para o quinquenio 1986-1990. 0 sector 
econ6mico fica completamente subordinado ao sector militar (1 4). 

Priorizar as relar;;6es econ6micas com o exterior e dinamizar as exporta
r;;oes como factor determinante do equilibria da economia nacional (15) aparece 
como terceiro objective. 0 sector dos petr6/eos e reconhecido como a «princi
pal fonte de financiamento ao funcionamento e desenvolvimento da economia 
do Pafs, [o qual] devera ser objecto de atenr;;ao e prioridade devido ao papel 
decisive que lhe cabe no contexte nacional» (1 6). 

Esta inversao e definir;;ao da nova estrategia econ6mica e o reconhecimento 
de que as condk;oes internas (os gastos financeiros e a canalizar;;ao de recur
sos econ6micos e humanos para a defesa, a impossibilidade de recuperar a 
agricultura e a industria, a comercializar;;ao e a rede de transportes, a incapaci
dade administrativa, etc.) determinam o que factores externos (a queda do pre
r;;o do petr61eo) condicionam. 

Com a queda brusca do prer;;o do petr61eo em 1986 (de 27 para 13 d61a
reslbarril), a economia angolana e sacudida par urn forte abanao. 

Nao e de estranhar, entao, o anuncio de urn programa de saneamento 
econ6mico e financeiro (SEF), em 1987, previsto na sua aplicar;;ao para quatro 
anos e cujos objectives centrais seriam os de corrigir os desiquilfbrios finan
ceiros interno e externo, reestruturar o sistema econ6mico e relanr;;ar a eco
nomia. 

Para se entender o aparecimento do SEF e necessaria realr;;ar que os con
dicionalismos anteriores nao s6 persistiam como se haviam agravado: a guerra 
e a depend€mcia acrescida face ao petr61eo (peso no PIB, nas receitas de expor
tac;ao e nas receitas do orr;;amento). Mas urn novo e nao menos decisive ele-

(12) MPLA/PT (1985), p. 4. 
(13) MPLA/PT (1985), pp. 4-6. 
(14) De acordo com MPLA/PT (1985), pp. 4-5, «no domfnio da prioridade absoluta as ne

cessidades da defesa do pafs, [ ... ] a industria transformadora devera prioritariamente produzir e 
canalizar para a defesa a sua produc;:ao». Esta produc;:ao diz respeito a «bens alimentares, bens 
de higiene, tabaco, bebidas, vestuario e calc;:ado, cobertores, colch6es, etc., bern como satisfazer 
as necessidades da defesa em equipamentos de transporte rodoviario e marftimo, materiais para 
a construc;:ao de infra-estruturas militares, equipamentos para os aquartelamentos e outros bens 
de con sumo duradouros bern como assegurar a respectiva assistencia p6s-venda». 

(15) MPLA/PT (1985), pp. 7-9. 
(16) MPLAIPT (1985), p. 7. 
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mento aparece: o peso crescente da divida externa e a concentrac;:ao dos en
cargos do servic;:o da divida para o periodo de 1989-1991 (17). 

0 agravamento da divida externa foi o corolario 16gico duma situac;:ao eco
n6mica progressivamente degradada, a qual, mais cedo ou mais tarde, haveria 
de fazer sentir as suas repercussoes. Perante a incapacidade de manter ou 
aumentar os seus niveis de produc;:ao industrial e agricola, a componente 
importac;:oes foi a salvaguarda desta economia. Contudo, tudo tern urn limite e 
nem a credibilidade financeira de urn pais exportador de petr61eo e eterna: a 
obtenc;:ao de creditos foi-se tornando cada vez mais diffcil e o prazo de reem
bolso comec;:ou a concentrar-se no curto e medio prazos (1 8). 

Neste ambiente surge o SEF, publicamente em Agosto de 1987, e com 
inicio previsto para 1988 (1 9). 

0 SEF foi urn programa elaborado pelas autoridades angolanas. Porem, 
pelas medidas que ai eram preconizadas, pela urgente necessidade de meios 
financeiros externos e do apoio do campo ocidental face a desgastante situa
c;:ao militar, o SEF representou, na pratica, uma «Carta de lntenc;:oes,,, dirigida 
ao FMI e ao Banco Mundial, aos quais, alias, o governo desde logo manifestou 
o seu interesse em aderir. 

Como dizia o entao Ministro da Esfera Produtiva, «pensamos que o nosso 
programa de SEF nao e muito diferente das exigencias que o FMI e o Banco 
Mundial tem feito quando se trata de filiac;:ao de algum pais ou da apresenta
c;:ao de propostas para o seu saneamento econ6mico e financeiro. Devo dizer 
mesmo que o nosso programa em determinados aspectos e ate um pouco mais 
rfgido» (20). 

A «flexibilidade» demonstrada por Angola com aquela «Carta de lntenc;:oes» 
marca o inicio (tfmido) de urn novo posicionamento, interno e internacional, nos 
campos econ6mico e politico. 

0 adiamento sucessivo das medidas correctoras dos desequilfbrios intemo e 
extemo da economia angolana, desde o aparecimento do SEF em 1987, reflecte bern 
a resistencia a mudanc;:a que se assistia no seio do Govemo e do Partido. 

A fim de tentar reabilitar o espirito do SEF, o governo elabora o Programa 
de Recuperar;ao Econ6mica (PRE) para o bienio de 1989-1990. 

Do ponto de vista pratico, do PRE pouco havera a dizer, pese embora ele 
fosse entendido como o iniciador da aplicac;:ao das medidas de estabilizac;:ao 

( 17) A este prop6sito v. Ferreira (1988), Ferreira (1990) e Ferreira (1990a). 
(1 8) De acordo com PSEF (1987), o Presidente angolano reconhece que «a impossibilida

de de garantir os pagamentos externos provocou uma grande crise financeira e uma depressao 
econ6mica acentuada», consequencia da redw;:ao dos recursos cambiais e da necessidade de 
recorrer a emprestimos estrangeiros para assegurar importag6es. 

(1 9) Sabre esta problematica v. Ferreira (1990) e Ferreira (1992). 
(2°) Jornal de Angola, de 21 de Agosto de 1987, entrevista do Ministro da Esfera Produ

tiva, Loy Van-Dunen. 
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anunciadas no SEF. Para alem da publicagao de alguma legislagao, as princi
pais medidas foram proteladas: a desvalorizagao do kwanza e o ajustamento 
dos pregos administrativos. 

Para tentar introduzir de novo o animo das reformas econ6micas, e anun
ciado o Programa de Ac9ao do Governo (PAG) a meio do ana de 1990, o qual 
referia, uma vez mais, «a crise profunda e os graves desequilfbrios da econo
mia angolana» e a necessidade de aplicar «urn conjunto de medidas de esta
bil izagao e de correcgao estrutural» (21). A justificagao para os referidos 
desequilfbrios e distorg6es na economia encontram-se «nos efeitos directos e 
indirectos da guerra, na inadequagao do sistema de direcgao da economia e, 
fundamentalmente, no colapso do funcionamento do sistema monetario-finan
ceiro>> (22). 

lmportantes medidas se preconizavam neste programa, medidas essas 
que «Constitufam urn instrumento imprescindfvel de resistencia em situagao 
de guerra>> (23): reduzir o stock monetario e o defice orgamental, canter os 
investimentos que recorram do orgamento cambial, reescalonar a dfvida ex
te rna, reduzir a lista dos produtos com pregos controlados, desvalorizar o 
kwanza e aumentar as importag6es de bens de consume e intermedios para 
abastecimento do mercado oficial. A acompanhar estas medidas dever-se-ia 
preparar urn programa de ajustamento estrutural para posterior discussao com 
o FMI e Banco Mundial. 

Surpreendentemente a desvalorizagao do kwanza foi uma vez mais adia
da. E mais surpreendente ainda, o Governo decidiu, entre 22 e 29 de Setem
bro, proceder a troca da moeda nacional com a criagao do novo kwanza, de
monstrando, uma vez mais, a incoerencia da sua polftica econ6mica. 

Acreditando, ainda, ser possfvel dirigir administrativamente a economia, 
pensou-se corrigir a relagao massa monetaria/nfvel de pregos/oferta e pregos 
do mercado oficial/mercado paralelo, atraves de uma redugao brutal da quanti
dade de moeda em circulagao na economia. 0 resultado final foi 6bvio: as 
distorg6es econ6micas permaneceram e o mercado paralelo continuou a ser a 
referencia do funcionamento real da economia. 

0 Ill Congresso do MPLA/PT, realizado alguns meses mais tarde, Dezem
bro de 1990, no que se refere as condig6es para implementagao da polftica 
econ6mica, assinala que se deve «perspectivar as linhas mestras para a re
cuperagao econ6mica do pafs numa situagao completamente diferente, em que 
a criagao de uma economia em condig6es de paz passa a ser uma das verten
tes fundamentais no domfnio da polftica econ6mica>> (24). 

(21) PAG (1990}, p. 1. 
(22) PAG (1990). 
(23) PAG (1990), p. 8. 
(24} MPLA/PT (1990}, p. 52. Curiosamente, mesmo perante a inevitabilidade do tim da guer

ra, no capitulo referente aos «Objectives gerais da politica econ6mica para o quinquenio de 1991-
1995», afirma-se que e necessario garantir que a economia continue a criar infra-estruturas de 
apoio a defesa ao mesmo tempo que algumas acg6es militares garantem o funcionamento da 
economia (p. 56). 
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Para dar corpo a filosofia da polltica econ6mica emanada do Ill Con
gresso, o plano nacional aprovado no 1. Q semestre de 1991 aponta como 
objectivos: remonetiza«;ao geral da economia, conten«;ao dos defices do 
OGE e da balan«;a de pagamentos e aperfei«;oamento da gestao 
macroecon6mica. 

A aplica«;ao das medidas de polftica econ6mica previstas e a prossecu«;ao 
dos objectivos tra«;ados vieram a sofrer atrasos e redefini«;6es, fruto de altera
«;6es importantes ocorridas neste perfodo: 

Por urn lado, uma crescente pressao por parte do FMI e BM 
para aplica«;ao mais rapida e decidida das medidas que se impu
nham; 

Por outro, a cria«;8.o de urn novo quadro politico decorrente dos Acor
dos de Paz de Bicesse (Maio de 1991) e estabelecido entre o 
Governo e a UNITA, o qual iria conduzir o pafs a realiza«;ao de 
elei«;6es gerais em Setembro de 1992. 

Neste quadro ocorreu, finalmente, a desvaloriza«;ao do novo kwanza, pri
meiro em Mar«;o de 1991 (100%), seguida de duas outras neste mesmo ano: 
em Novembro e Dezembro, de 50% e 100%, respectivamente. Nos primeiros 
meses de 1992, nova desvaloriza«;ao de cerca de 200 %. 

1.2 - Despesas militares e desenvolvimento (25) 

A rela«;ao existente (positiva ou negativa) entre despesas militares e Cresci
mento econ6mico depende das condi«;6es especfficas do pafs em causa. Os 
efeitos econ6micos daquele tipo de despesas depende nao s6 da sua dimen
sao mas tambem da sua composi«;ao: liga«;ao ou nao com a industria nacional, 
maior ou menor utiliza«;ao das receitas cambiais do pafs, etc. (26). 

Urn problema que desde logo se coloca diz respeito ao facto de que recur
sos crescentes e adicionais destinados as despesas militares significa menos 
recursos para investimento e produ«;ao no sector nao militar (ver quadro 1 ), pelo 
que o efeito negativo que daqui se pode esperar e evidente. E ele sera tanto 
mais agravado quanto a despesa militar tiver urn alto conteudo de importa«;ao, 
reduzindo, deste modo, as possibilidades de importa«;ao de maquinas e produ
tos intermedios (27). 0 que foi, claramente, o caso de Angola (28). 

(25) Urn desenvolvimento deste lema pode ser encontrado em Ferreira (1993a) e Ferreira 
(1993b). 

(26) Entre outros, v. Benoit (1978). 
(27) V., por exemplo, Maizels (1986). 
(28) Entre urn dos multiplos exemplos anuais, registe-se a declarac;ao do Ministro do Plano, 

Lopo de Nascimento, aquando da apresentac;ao do plano de emergencia para 1984: «Os recur
sos disponiveis nao sao os recursos do pais, mas sim apenas aqueles que restam ap6s as ne
cessidades de defesa terem sido satisfeitas.» [EIU (1984).] 
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QUADRO 1 

Despesas militares e despesas com o financiamento do desenvolvimento econ6mico 
relativamente ao total do OGE em Angola (1978-1991) 

(Em percentagem) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

DMIOGE .................................... 24,8 26,2 21,8 20,1 25,2 34,3 38,7 
Fin. DESlOGE ........................... 24,0 30,7 23,6 37,3 24,6 14,0 15,3 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

DMIOGE .................................... 37,9 37,8 41,8 45,9 48,5 39,5 20,6 
Fin. DESlOGE ........................... 10,2 12,1 14,9 17,5 14,8 12,4 11,9 

Nota: OM- despesas militares inscritas no OGE. 
OGE- despesa total do On;:amento Geral do Estado. 
Fin. DES- despesas relativas ao financiamento do desenvolvimento inscritas no OGE. 

Partindo da constata9ao de que o Estado Angolano foi o principal agente 
econ6mico no pafs e que os recursos de que dispoe para financiar o desenvol
vimento econ6mico e o esfor9o de defesa se encontram inscritos no seu or(fa
mento anual, pareceu-nos ser plausfvel testar a hip6tese de que urn aumento 
dos recursos disponfveis para a defesa iriam ter urn efeito negativo no Cresci
mento real do PIB. 

A fim de verificarmos da validade desta asser(fao, efectuamos urn ajusta
mento pelo metoda dos mfnimos quadrados entre a taxa de crescimento real 
anual do PIB e o ratio das despesas militares face as despesas totais do or9a
mento do Estado (DM/OGE), no perfodo de 1979-1991: estatisticamente fraco, 
o sinal do coeficiente associado a variavel explicativa (DM/OGE) verificou-se ser 
positivo. 0 que contraria a presun9ao de correla(fao negativa, admitida como 
hip6tese de partida. 

No entanto, em virtude do crescente peso que se constata existir no anda
mento do sector petrolifero no PIB e porque esta actividade tern estado alheia 
a situa9ao de guerra no pafs, estabelecemos novo ajustamento, excluindo do 
PIB o valor correspondente ao sector petrolifero (onde TXCPIBsp- taxa de cres
cimento real do PIB sem sector petrolifero), para o perfodo de 1979-1991 (29): 

TXCP/Bsp = 5,646- 0,209423 DM!OGE 
(1 ,366) (-1 ,774)* 

F(2 = 0,222 
~ = 0,151 
F= 3,146* 

(29) Os valores entre parentessis referem-se as estatfsticas t com (*) correspondendo a urn 
nfvel de significancia de 10%. 
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Embora o ajustamento nao seja estatisticamente significative, o facto de o 
sinal do coeficiente associado a variavel explicativa ser negative sugestiona a 
validade da nossa hip6tese de que um acrescimo na parte das despesas mi
litares acarreta uma influencia negativa na taxa de crescimento real do PIB, 
exclufdo o sector petrolifero. 

Por outro lado, dado que a maior parte dos recursos do orc;amento pro
vern das receitas que incidem sobre a actividade petrolffera, fomos testar a 
hip6tese de que DM/OGE seria explicada pela taxa de crescimento anual das 
exportac;6es de petr61eo (TXCEXPp) e pelo evoluir da situac;ao militar (1979-
1991 ). Para esta ultima construfmos um indicador de situac;ao militar (ISM) na 
forma de uma variavel dummy. 

DM!OGE = 10,864 + 0,05113 TXCEXPp + 10,9924 ISM 

(2,39) (1 ,046) (5,305) 

com f12 = 0,74, Ff2 = 0,688 e F = 14,29 (os valores entre parentesis referem-se 
as estatfsticas Q. 

Estatisticamente significative, excepto na variavel TXCEXPp com um nfvel 
de significancia de 15%, este ajustamento revelou uma correlac;ao positiva en
tre qualquer das variaveis explicativas e DM/OGE, o que confirma a hip6tese 
de partida. 

Finalmente, e para concluirmos algo mais sobre a relac;ao crescimento 
econ6mico e despesas militares, efectuamos urn ultimo ajustamento que nos 
permitisse extrair a elasticidade do fndfce de crescimento real anual do PIB, 
sem sector petrolifero (IPIBsp), relativamente as variaveis explicativas DM/OGE 
e ISM, no perfodo que decorre entre 1979 e 1990: 

In IPIBsp = In 4, 789- 0,0357 In DM/OGE- 0,1932 In ISM 

(67,705) (0,181) (1 ,461) 

com Ff! = 0,686, Ff2 = 0,616 e F = 9,838 (os valores entre parentesis respeitam 
as estatfsticas Q. 

Embora apresente urn t baixo na variavel DMIOGE, o ajustamento global 
nao e desprezfvel e, por outro lado, os sinais das elasticidades estao de acor
do com as asserc;oes que ate aqui temos produzido. Oeste modo, uma varia
gao percentual no agravamento da situac;ao militar induz uma diminuic;ao de 
0,19% no crescimento real do PIBsp, enquanto urn aumento percentual no racio 
das despesas militares nas despesas totais do OGE induz uma diminuic;ao no 
crescimento real do PIBsp de 0,035%. 
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1.3 - A instabilidade das receitas de exporta~ao 

A dependencia da economia angolana face ao petr61eo marcou, decisiva

mente, os ciclos conjunturais em que se viveu. 0 exemplo de 1982-1983, (pla
no global de emergencia) e de 1986-1987 (surgimento do SEF) sao elucida
tivos. Quando em 1986 se esperava vir a obter 47 000 milh6es de kwanzas de 

receitas com as actividades petroliferas, apenas 21 000 milh6es (30) foi possf
vel arrecadar. A execuc;ao do OGE ficou seriamente comprometida. 

A importancia crescente que o petr61eo assumiu na economia angolana, 

quer no total das suas exportac;6es quer ainda no contributo para o PIS, torna
se evidente ao se constatar que, em 1991 , mais de 90% das receitas cambia is 
provem da exportac;ao deste produto, mais de 50% do PIS respeitam a activi

dade deste sector e que cerca de 60% das receitas correntes do OGE tern 
origem nesta actividade. 

Oeste modo, em condic;6es onde alguma incerteza e instabilidade esta as
sociada ao comportamento do mercado internacional do petr61eo, as suas reper
cuss6es internas sao importantes (31). 

A fim de tentar traduzir isto mesmo, quantificamos um lndicador de 
Jnstabilidade das Receitas de Exporta9lio (32) para os subperfodos em 
analise: 

QUADRO 2 

lndicador de instabilidade das receitas de explora~ao 

Exportag5es globais ....................................................... . 
Exportag5es petrol eo ...................................................... . 

(30) PSEF (1987), p. 93. 

1978-1980 

0.605 
0.720 

1981-1985 

0.240 
0.353 

1986-1990 

0.739 
0.765 

(31 ) Gyimah-Brempong (1991) constata, num estudo sobre 34 pafses africanos, que a ins
tabilidade das exportag5es enquanto variavel explicativa adicional numa equa,.ao de crescimento 
neoclassica apresenta urn efeito negativo e significative na taxa de crescimento econ6mico da
queles pafses. 

(32) Este indicador (~ foi construfdo em termos de medias m6veis desfasadas: 

--.Jr.(Xt-i----:- RME1)2 

RME1 

onde RME1= 1/n I.Xt-i, receitas medias de exportagao, eX= exportag5es. 
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Evidencia-se a instabilidade quer nas exportac;:oes globais quer nas de pe
tr61eo, o que nao poderia deixar de ser face ao peso dominante que este foi 
tendo nas receitas de exportac;:ao totais, o que se traduz num agravamento do 
fndice de concentra9ao de Hirschmann (33): 

QUADRO 3 

lndice de concentragiio de Hirschmann 

1980 1984 1989 

0,732 0,874 0,892 

Uma constatac;:ao imediata que se retira e que durante este perfodo assis
tiu-se a uma tensao permanente entre o crescimento planificado a media prazo 
e a instabilidade das receitas cambiais. Esta instabilidade teve dais efeitos sa
bre a economia: 

a) Urn efeito de ampliac;:ao, traduzido normalmente numa polftica de 
acentuac;:ao da expansao em fases de alta conjuntural do prec;:o do 
petr61eo e de polfticas fortemente restritivas nas fases de baixa 
conjuntural; 

b) Urn efeito de incerteza, traduzido nas flutuac;:oes das polfticas de 
investimento, fruto das distorc;:oes entre receitas previstas e recei
tas efectivas. 

2- Ambiente condicionador da poHtica econ6mica 

Dais dos principais factores condicionantes do ambiente de aplicac;:ao da 
polftica econ6mica em Angola dizem respeito a evoluc;:ao do prec;:o do petr61eo 
no mercado mundial e a situac;:ao militar no pafs. 

Espartilhada entre estes dais factores, a economia angolana foi-se degra
dando acompanhada de dais dilemas: 
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a) Quer as receitas de exportac;:ao aumentassem ou diminufssem aca
bava par pairar sempre uma polftica de austeridade: no primeiro 
caso as importac;:oes tinham tendencia a aumentar, aproveitando o 
boom conjuntural (1979-1981 e 1988-1990), ao que se lhe seguia 
uma polftica contracionista correctora; no segundo caso, natural
mente, impunha-se desde logo administrar judiciosamente os re
cursos cambiais escassos (1982-1985 e 1991-1992); 

(33) De acordo com UNCTAD (1988 e 1991). 



b) Se se da prioridade a defesa irao escassear os recursos (internos 
e externos) destinados a promovao do desenvolvimento econ6mi
co e social. Se e o inverso, e a manutengao do regime que pode 
ser colocado em questao. 

Tanto numa como noutra situagao eo investimento produtivo que sai preju
dicado, ou seja, e o proprio desenvolvimento econ6mico que e posto em 
causa. 

Sera neste contexto complexo e interactivo de factores, de ordem interna 
e internacional, de fndole econ6mica, polftica, social e militar que deve ser enten
dida a definigao e aplicagao da polftica econ6mica em Angola (v. tabela 11). 

Com a finalidade de tentarmos traduzir quantificadamente aquele contexto, 
construfmos urn lndicador de Ambiente Condicionador (A) (34) da polftica eco
n6mica angolana, com: 

e onde 
ai- ponderador das variaveis referentes ao ambients interno; 
bi- ponderador das variaveis referentes ao ambients internacional; 
~- representa as tres situag6es possfveis de influencia das variaveis 

na polftica econ6mica (P = 1, M = 2 e F = 3). 

QUADRO 4 

lndicador de ambiente condicionador da polftica econ6mica em Angola (1978-1992) 

1978·1980 1981-1985 1986-1990 1991 1992 

Total ······················································ 1,34 1,73 2,33 2,31 2,18 
Interne ................................................... 1,40 1,84 2,53 2,60 2,40 
lnternacional .......................................... 1,22 1,52 1,96 1,77 1,77 

Da evolugao do indicador condicionador (geral, interno e internacional), uma 
importante constatagao se retira: o ritmo de evolugao do ambients internacional 
varia em menor grau do que o ambients interno, por vezes ate de sinal contra
rio, o que demonstra claramente que a abertura ao exterior (econ6mica, polfti
ca, etc.) se vai fazendo a medida que a situa9ao interna se torna cada vez 
mais volatil, isto e, pretende-se pelo apoio externo ajuda para estabilizar a situ
agao interna. 

0 facto de a situagao militar, urn dos principais condicionadores da polfti
ca econ6mica, ter vindo a diminuir a sua influencia tam 1991 e 1992}, mas 

(34) A construgao deste indicador resulta da ponderagao atribufda a cada uma das cinco 
vertentes do ambiente interne e as tres vertentes do ambiente intemacional, tomando os valores 
1, 2 e 3 de acordo com a sua influencia P, M e F. Logo, o valor mfnimo e maximo do indicador 
sera 1 e 3 respectivamente. 
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TABELA II 

Angola: Evolu9iio do ambiente condicionador da polltica econ6mica [I Republica (1975- Setembro de 1992)] 

Econ6mico (1) •••••. 

Social('!) .............. 
Ambiente interno Laboral (3) ............ 

Militar (4) .•.•..••..••.• 

Politico (5) .••...••••.. 

Ambiente interna-
Econ6mico (6) ...... 

Politico (1) ............ 
cional ............. lnstitucional (e) ..... 

Acontecimentos principais .................... 

Nota: 
P- pequena influencia; 
M - media influencia; 
F - forte influencia. 

1978 a 1980 

p 
p 
p 
M 
p 

p 
M 
M 

Aumento de 15 para 30 
d61ares o prec;o do 
barril de petr61eo de 
1979 para 1980. 

1981 a 1985 

P~M 
P~M 

p 
M~F 

p 

P~M 
M 
M 

Diminiucao do prec;o do 
petr61eo entre 1981 
e 1982 e taxas de 
juro as mais eleva-
das da decada em 
1981 e 1982. Ade-
sao a Convenc;ao 
de Lome (Abril de 
1985). 

1986 a 1990 1991 

M~F F 
M~F F 

p F 
F F~M 
p M 

M M 
M~P p 

p p 

Baixa do prec;o do petr6- Acordo de paz (Bicesse) 
leo de 27 para 13 em Maio entre o 
d61ares entre 1985 e Govemo e a UNIT A. 
1986 e aumento de Anuncio de eleic;oes 
30 o/o de 1989 para gerais para Setem-
1990. Aumento das bro de 1992. Pri-
taxas de juro em meira desvaloriza-
1988, 1989 e 1990. c;ao de 1 oo o/o do 
Anuncio do SEF novo kwanza (Mar-
(Agosto de 1987). c;o) seguido em No-
Em Setembro de vembro (50 %) e 
1989 adesao ao Dezembro (1 00 %). 
FMI. Em Dezembro Diminuic;ao do pre-
de 1988, Acordo c;o do petr61eo em 
Quadripartido de 20 %. Elevado sur-
Nova lorque (plano to grevista e fortes 
de retirada dos mili- reivindicac;6es sala-
tares cubanos). Se- riais. Actualizac;ao 
tembro de 1990 cria- da tabela salarial da 
<;ao do Novo Kwanza. func;ao publica. 

(1) Toma-se par referencia a evolu9iio da produ9iio interna, do defice or9amental e do saldo das contas com a exterior (BTC e balan9a de pagamentos). 
(2) Toma-se par referencia a evolu9iio das condi96es e nivel de vida da popula9iio. 
(3) lnfluencia do movimento laboral (graves, paraliza96es, reivindica96es, etc.). 
(4) lnfluencia sabre a estado e performance da economia. 
(5) Estabilidade/instabilidade em consequencia da ac9ao de for9as politicas nao militares. 

1992 

F 
F 
F 
M 
M 

M 
p 
p 

Em Abril, o novo kwanza 
e desvalorizado em 
cerca de 200 %. Ma-
nutencao da tensao 
!aboral e reivin-
dicativa. Elei<;6es 
em Setembro: lim 
da 1 Republica. 

I 

I 
I 

I 
I 

(6) Toma-se por referencia a evolu9iia do pre90 do petr61eo no mercado internacional e das taxas de jura bancarias aplicadas aos emprestimos. 
{') Medido pelas consequencias do maier au menor isolamento nas rela96es internacionais, derivado de apoios politicos externos (op9iio palo campo socialista e presen9a de for9as militares cubanas, 

nomeadamente). 
(8) Medido oela influ9nl'!i;:J rl~ n:.rtir.in:.r.~n nt• n5n om incotihoi,...,:;.o,.,. 0 .,.,..,..,....,.,...,. ; .... ,.. ........ ,..; .......... ) ... ,.. .............. ; .................... f'\P.III ,...,.. ............... ;::; ............. I ,.._..c. .:=~~.u o .......... I._A, .... ..,. ... . 



mantendo-se o indicador de ambiente interno elevado, deve-se ao agravamen
to de vertentes ate af controladas, mas que nestes ultimos anos assumiram 
urn papel de grande relevo: as vertentes social e laboral. 

Quanta a vertente social, as decisoes tomadas desde 1990, ou seja, as 
medidas de liberaliza«;:ao introduzidas pela polftica de pre«;:os, a continuada 
quebra da produ«;:ao interna e as dificuldades de satisfazer a procura interna 
pelas importa«;:oes, as pollticas salariais desfasadas da realidade e o impacte 
das sucessivas desvaloriza«;:oes, traduziram-se num piorar das condi«;:oes de vida 
da popula«;:ao (35). 

Face a polfticas salariais completamente desfasadas no tempo e sem qual
quer articula«;:ao com as medidas de polftica cambial e de pre«;:os, a taxa de 
infla«;:ao de 175% em 1991 e de 127% ate Setembro de 1992 (fim da I Repu
blica) podem dar uma ideia do agravamento do custo de vida. 

Por outro lado, e directamente relacionado com a questao social, a ver
tente laboral introduziu dados novos e importantes nas tomadas de decisao de 
polftica econ6mica. 

Tendo estado a area laboral controlada pelo sindicado oficial UNTA (Uniao 
Nacional dos Trabalhadores Angolanos) ate meados de 1991, todas as tensoes 
laborais estiveram ate entao perfeitamente enquadradas e controladas pelos re
presentantes deste sindicato, o que se traduziu na pratica pela apatia de quais
quer movimentos reivindicativos significativos. 

A partir do momenta em que se ensaiou a abertura polftica no pafs, ocor
reu ate ao fim da I Republica um movimento grevista expontaneo, nao enqua
drado, cobrindo nao apenas Luanda mas o pafs, em sectores da administra«;:ao 
publica, do sector privado e publico, das multinacionais e em areas como a 
industria transformadora e extractiva, transportes, forma«;:ao, saude, educa«;:ao, 
etc. (36). 0 cariz das reivindicagoes espelha claramente as dificuldades do dia
a-dia dos trabalhadores: aumentos salariais entre 100% e 200%, garantia ou 
aumento do cabaz alimentar, transportes para os locais de trabalho, etc. 

Finalmente, uma referencia nesta area para o desemprego: tendo aumen
tado em 10% o fndice de desemprego entre 1990 e 1992 e apresentando a 
possibilidade de se agravar, «novas tensoes sociais inevitavelmente poderao 
surgir e contribuir para o aumento da instabilidade» (37). 

(35) A este respeito v. Hunt (1991), a prop6sito da evoluc;:ao, medida e impacte da pobreza 
e inseguranc;:a alimentar em Luanda. 

(36) Refiram-se algumas a titulo exemplificativo: em 1991, porto comercial de Luanda, 
transformac;:ao de madeiras, Ministerio das Financ;:as, Endiama (diamantes), na Lunda Norte, 
Companhia de Electricidade do Lobito e Benguela, professores dos varios nfveis de ensino, medicos 
e enfermeiros, trabalhadores das plataformas petroliferas, Sorefame, Transportes Urbanos de 
Luanda, cimentos (Lobito) Vidrul, Construc;:oes Tecnicas (empresa portuguesa), etc.; em 1992, 
escola de hotelaria em Cabinda, docentes universitarios, porto do Lobito, etc. 

(37) Declarac;:oes do director nacional de Emprego e Formac;:ao Profissional, Jamal de An
gola, de 3 de Dezembro de 1992. 
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3 - Limites e conflitualidade na polltica econ6mica angolana 

No quadro acabado de expor, importantes condicionantes e limites levanta
ram-se na definic;ao e aplicac;ao da polftica econ6mica angolana. 

Antes de mais, o processo de tomada de decisoes. Definidos que foram 
os fins e seleccionados os meios (38), ha que estabelecer a hierarquizac;ao dos 
objectivos a atingir, bern como promover as alterac;oes institucionais que me
lhor se adequem a obtenc;ao daqueles (39). Aqui residiu urn dos primeiros limi
tes da polftica econ6mica angolana: nao s6 existiu uma enorme rigidez 
institucional (fruto das pr6prias concepc;oes polfticas do regime) como o proble
ma da articulac;ao dos fins de polftica geral com os da polftica econ6mica tout 
court foi sempre problematico. 

Urn dos exemplos mais paradigmaticos desta situa<;ao diz respeito a priori
dade que sempre foi concedida, do ponto de vista politico, a situa<;ao militar. A 
forte pressao que esta exerceu, o desgaste e o cansa<;o que os diferentes gru
pos sociais sentiram nao criaram, seguramente, urn quadro propiciador a toma
da de decisoes polemicas ou de impacte, nem que fosse apenas a curta pra
zo. 0 caso do protelamento sucessivo da desvalorizac;ao do kwanza, pelo receio 
das consequencias sociais que daf poderiam advir, ilustra bern esta situa<;ao. 
Com isso, as distor<;oes econ6micas foram-se agravando e a produ<;ao interna 
de bens transacionaveis prejudicada. 

Urn segundo limite diz respeito a nao articula<;ao entre o nfvel de elabora
<;ao e o nfvel de decisao, o que e dizer entre o nfvel de decisao tecnica e o 
nfvel de decisao polftica. 0 hiato existente entre estas duas instancias, agrava
do pelo facto de af intervirem os interesses de ordem militar, contribuiu igual
mente para condicionar a polftica econ6mica angolana. 0 que sucedeu com o 
SEF e elucidativo quanta a esta questao. 

Urn terceiro limite respeita a propria execu<;ao da polftica econ6mica. 
A inoperancia da administra<;ao publica angolana, a descoordena<;ao global, 
sectorial e regional, para nao falar da indefini<;ao institucional ou limita<;oes 
comportamentais, sao algumas das referencias obrigat6rias no caso angolano. 

Urn quarto limite respeita ao problema dos lags: quer se trate do lag de 
reconhecimento, do de decisao, de execuc;ao ou o de actua<;ao, parece ter sido 
sobretudo no lag de reconhecimento e de decisao/execu<;ao que a polftica eco
n6mica angolana encontrou fortes limita<;oes na sua ac<;ao. Este ultimo, alias, 
caracterizou especialmente os anos de 1988 a 1992. 

Outros limites poderiam ainda ser apresentados, nomeadamente o problema 
associado a escolha dos instrumentos de polftica econ6mica, o grau de risco e 
de incerteza quanta aos resultados esperados (40) ou ainda a maior rigidez ou 
flexibilidade dos instrumentos. Neste ultimo caso, por exemplo, as despesas 

(38) No sentido de Tinbergen (1961 ). 
(39) V. Kirschen (1974). 
( 40) A este respeito v. MPA (1990), secgao 4.4, pp. 22-23, no que se refere aos instrumentos, 

objectives e incerteza na polftica monetaria. 
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publicas angolanas sao 6ptimo exemplo: canter estas despesas com o intuito 
de controlar o defice orgamental sempre esbarrou com a rigidez (e subida) quer 
da parte respeitante a defesa (com urn limiar abaixo do qual nao se poderia 
descer) quer com o intuito de financiar o Estado, as empresas publicas, subsi
diar bens e servigos, etc. 

Embora nem sempre explicitada claramente, ao Iongo da I Republica as 
objectivos ultimos da polftica econ6mica dirigiam-se para a promogao do cresci
mento econ6mico, controlo do defice com o exterior, controlo do defice orga
mental e controlo da taxa de inflagao. 

No entanto, dada a situagao econ6mica, politica e social do pais, o adia
mento das decis6es, a timidez de algumas delas e o caracter parcelar e isola
do das mesmas trouxeram para primeiro plano e a evidencia o elevado grau 
de conflitualidade entre aqueles objectivos. 

Uma das situag6es exemplares resultou do conflito entre crescimento eco
n6mico e equilibria externo, situagao esta colocada desde o SEF, em 1987, ate 
Setembro de 1992. 

A conflitualidade existente entre estes dais objectivos e claramente enten
dida como a restrigao cambial destinada ao investimento. Canalizando importan
tes recursos para o esforgo de Defesa e tendo urn limiar (relativamente rigido) 
destinado a importagao de bens de consumo para a populagao, o que resta e 
muito pouco para a promogao do crescimento econ6mico. 

Nesta situagao duas hip6teses se poderiam levantar: au se aumentavam 
as importag6es e caminhar-se-ia para urn agravamento da balanga comercial, 
acompanhado de urn endividamento externo (contradizendo o objectivo de 
reequilfbrio financeiro externo), au se utilizava uma politica de apoio ao inves
timento estrangeiro no sector nao petrolifero, de que resultaria complemen
taridade entre o objectivo do crescimento econ6mico e equilibria externo. 

No entanto, mesmo nesta ultima situagao, para tornar atractivo o investi
mento externo seria necessaria solucionar o problema militar (conflitualidade entre 
as esferas polftico-militar e econ6mica) e proceder-se a uma desvalorizagao do 
kwanza de modo a tornar concorrenciais, face ao exterior, a produgao interna 
de bens transacionaveis. 

Esta ultima medida, contudo, foi sempre encarada pelos efeitos imediatistas 
nefastos que poderia produzir: 

- par urn lado iria onerar as importag6es, nomeadamente de materias-
-primas e bens de equipamento. Mas elas seriam imprescindiveis para promo-
ver o crescimento econ6mico. Nao iria chocar este ultimo objectivo com aquele 
outro do equilibria externo? Poder-se-ia argumentar que a desvalorizagao tam
bern incentiva as exportag6es e isso iria reequilibrar a balanga comercial. No 
caso de Angola, em situagao de guerra, e duvidoso que a estrutura produtiva 
conseguisse responder a esse estfmulo; 

- par outro lado, a alta dos pregos dos produtos importados iria diminuir 
o salario real dos trabalhadores. Que efeitos redistributivos do rendimento se
riam ocasionados par esta nova situagao? Que impactos sabre as diferentes 
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grupos sociais? Como distribuir as custos sociais desta situac;:ao de transi
c;:ao (41)? 

A hesitac;:ao e o adiamento durante quatro anos, a tomada de decisao quan
ta a desvalorizac;:ao do kwanza encontram uma melhor explicac;:ao pelo receio 
das repercuss6es sociais (42) e polfticas dessa medida do que propriamente 
pelos seus efeitos econ6micos, que, diga-se em abono da verdade, poderia 
permitir ao Estado aumentar o valor das suas receitas tributarias oriundas da 
exportac;:ao de petr61eo e contribuir, desse modo, para uma diminuic;:ao do defice 
orc;:amental (43). 

Conclusao 

A polftica econ6mica em Angola, no perfodo compreendido entre 1975 e 
1992, tern de ser compreendida como traduzindo, au mediando, as conflitos entre 
grupos de interesses diversos (44), entendidos aqui em sentido lata: repre
sentantes das elites polfticas do partido unico, elites burocratico-administrativas 
(vivendo a sombra do Estado tutelar) e com fortes ligac;:6es a interesses econ6-
micos na actividade econ6mica formal e informal e, natural au obviamente, as 
interesses dos militares. 

A evoluc;:ao do ambiente interno e internacional condicionou fortemente a 
polftica econ6mica angolana, caracterizada par uma forte rigidez na utilizac;:ao 
dos instrumentos e um elevado grau de conflitualidade entre as objectivos. 
Constatou-se existir uma forte relac;:ao negativa entre o crescimento econ6mico 
do pafs (sem tamar em considerac;:ao o sector petrolifero) e o racio das despe
sas militares no conjunto do OGE e a situac;:ao militar. 

Colocada perante um novo quadro em que as tens6es sociais, laborais, 
etnicas e regionais tern agora mais espac;:o para abertamente se manifestarem, 
poder-se-8. esperar um aumento da instabilidade polftica que podera trazer conse
quencias negativas acrescidas para o crescimento econ6mico do pafs (45). 

(41 ) A este prop6sito v. entre outros, Hugon (1989). 
(42) Esta hesita9ao deve ser enquadrada no tempo, isto e, numa epoca em que os casos 

de convuls6es sociais em diversos pafses africanos ocorreram, de que o Zaire era exemplo 
paradigmatico, associado a abertura polftica em Angola que poderia permitir as diferentes for9as 
polfticas (nomeadamente a UNITA) retirarem dividendos eleitorais no caso de surgirem problemas 
sociais. 

(43) 0 que na realidade veio a acontecer com a desvaloriza9ao do kwanza em Novembro 
e Dezembro de 1991 e com a cria9ao «temporaria» de um sistema de cambios multiplos, resultants 
da aplica9ao de diferentes sobretaxas aos produtos importados. 

(44) Conforms ja referfamos em Ferreira (1990). Sobre as consequencias na classe 
empresarial angolana, v. Ferreira (1994). 

(45) A este prop6sito, v. o interessante artigo de Fosu (1992). 
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