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A DINAMICA DO DESENVOLVIMENTO E 0 PAPEL 
DA AGRICUL TURA NA ECONOMIA ARGELINA 

Nelly Jazra (*) 

Durante as duas ultimas decadas, a Argelia enunciou como objectivos: 
o crescimento do seu grau de auto-suficiencia e um ritmo acelerado que per
mitisse responder as exigencias de desenvolvimento do seu sector publico 
de produ<;:ao, cada vez mais alargado. Este ritmo de crescimento devia ins
taurar um regime de acumula<;:ao intensiva, previsto alias nos textos ofi
ciais (1). A renda petrolffera financiaria, ate 1980, sem grandes esforgos, as 
investimentos previstos para o desenvolvimento dos seus sectores basicos 
e em particular o sector dos derivados do petr61eo. Asseguraria tambem uma 
relativa melhoria do nfvel de vida da popula<;:ao sem aumentos proporcionais 
de produtividade. 

A evolu<;:ao das condi<;:6es do mercado mundial (baixa do pre<;:o do pe
tr61eo, custos elevados dos investimentos, acelera<;:ao das inovagoes tecno-
16gicas), vao por em questao estes objectivos. Presentemente, a Argelia deve 
nao s6 preparar a era do p6s-petr61eo, como o sublinha o plano quinquenal 
de 1985-1989, mas deve enfrentar ao mesmo tempo necessidades sociais 
mais prementes e restri<;:6es das suas capacidades de financiamento. Devido 
ao agravamento do seu defice alimentar, deu-se uma modifica<;:ao nas priori
dades de desenvolvimento, privilegiando-se a agricultura e a hidraulica. Uma 
preocupa<;:ao essencial parece ser a da manuten<;:ao da «dinamica do desen
volvimento, sob pena de deixar deslizar o limiar onde esta dinamica podera 
ser pasta em causa, podendo perder alga daquilo que foi sendo adqui
rido» (2). 

Quais foram OS ro"'JitadOS do financiamento e da distribui<;:ao operados 
durante as duas (Jitimas decadas? Quais sao OS bloqueios que impediram 0 

sector agricola de responder as necessidades crescentes? As restruturagoes 
previstas para a decada de 80 e as reajustamentos indispensaveis poderao 
responder a interven<;:ao dos novas factores internos e externos? 

(*) Professora auxiliar do ISE. 

( 1) Charte Nationale, 1976. 
(2) Este limiar sera uma taxa media de crescimento anual de 5%, segundo as declara

<;:6es do Ministro da Planifica<;:ao. Entrevista na Revolution africaine, n.o 8, de 14 de Junho de 
1 q84 
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- Financiamento e redistribuic;ao intersectorial: .o Iugar da agricultura 
no sistema nacional 

1.1 - 0 financiamento da economia atr~ves da rends petrolifera 

A tentativa de financiamento da economia por recursos pr6prios baseia
-se na importancia do rendimento proveniente da explora<;:ao do petr61eo. Este, 
depois de ter crescido ate 1981, baixou nos anos seguintes. 0 valor acrescen
tado dos hidrocarbonetos ocupava 67% do valor acrescentado total em 1978 
e atingia 76,3% em 1980, tendo-se posteriormente verificado uma quebra: 70% 
em 1982 (3). 

Apesar do ritmo mais baixo de crescimento da renda petrolifera ligado 
ao afrouxamento da procura nos mercados externos e a uma baixa dos pregos, 
as receitas petroliferas que financiaram as despesas de funcionamento e de 
equipamento aumentaram em numeros absolutos, apesar de a sua participa
<;:ao no total ter decrescido ligeiramente. Assim, os efeitos do boom petrolifero 
vao precisar de urn tempo de descompressao para retomar urn Iugar mais ade
quado em rela<;:ao ao seu verdadeiro valor de troca. 

QUADRO N. 0 1 

Cobertura das despesas orqamentais pelas receitas do petroleo 

1967 Percentagem 1979 Percentagem 1982 Percentagem 

Receitas (109 DA): 

Ordinarias .... ..... . . . .. 2,4 62,1 18,3 39,5 29,1 39,8 
Petroliferas ... . . . . . . . .... 0,8 21,9 26,5 57,1 41,4 55,0 
Outras ....... .... . . . . ... 0,6 16,0 1,5 3,4 4,6 6,2 

Total ............ . . . . . . . .... 4,0 100,0 46,3 100,0 75,1 100,0 
Receitas do petr61eo 
Total das despesas - 23,8 - 79,1 - 56,9 

Fonte: «Evaluation des Plans de Developpement», op. cit., p. 161. 

A Argelia tenta compensar a recessao da economia petrolifera pela valo
riza<;:ao do seu gas, tendo assinado acordos favoraveis com varios paises euro
peus (4

), conseguindo realizar a indexa<;:ao do pre<;:o do gas pelo pre<;:o do 
petr61eo, vantagem que actualmente esta posta em causa. 

(3) Evaluation des plans de developpement, 2 tomes, Parti du Front de Liberation Natio
nale (FLN), Commission Nationale de preparation du 5eme Congres du Parti, 19 de Setembro de 
1983. 

(4) 1 de Janeiro de 1982, acordo da Sonatrach com Gaz de France. Acordo importante 
da Sonatrach com a EN I italian a em 27 de Setembro de 1982 (conduta par gasoduto). 
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Ocupam Iugar de destaque as vendas do petr61eo e hidrocarbonetos no 
t<>tal das exporta<;:oes, cobrindo as importa<;:oes dos consumos intermedios, dos 
bens de equipamento e dos produtos agrfcolas e alimentares. As importa<;:oes 
de bens de equipamento tem um Iugar cada vez maior, mostrando os esfor
cos do investimento e do desenvolvimento das infra-estruturas e da industria 
pesada. 

QUADRO N. 0 2 

Estr11t11ra do comercio externo e cobertura das importa.;oes pelas exporta.;oes de petroleo 

(Unidade: 106 dinars) 

1967 1973 1978 1979 1982 

DesignaQao 
Percen· Percen· Percen· Percen- Percen· 

Valor tagem Valor tag em 
Valor 

tagem 
Valor tagem 

Valor tagem 

lmportaQ5es: 

Produtos agrfcolas e 
alimentares ...... 824 26,1 1 829 19,2 5 028 14,6 5174 15,9 8 744 17,7 

Consumos intermedios 

e outros .. . . . . . .. 1 516 48,1 4173 43,8 12 883 37,4 13 171 40,7 21 346 43,2 

Bens de equipamento 814 25,8 3 532 37,0 16 527 48,0 14 031 43,4 19 296 39,1 

Total .... 3154 100 9 534 100 34 438 100 32 376 100 49 386 100 

ExportaQ5es: 

Petrol eo e derivados 2 605 72,9 6 206 83,0 23 279 96,0 35 956 97,7 59 631 97,8 

Produtos agro-alimen-

tares ........... 647 18,2 780 10,4 574 2,4 418 1 '1 - -
Outros ............ 320 8,9 492 6,6 380 1,6 444 1,2 1 352 2,2 

Total ... .... 3 572 100,0 7 478 100,0 24 233 100,0 36 818 100,0 60 983 100,0 

Taxa de cobertura: 

ExportaQ6es de petr61eo 
82,5 65,0 67,6 111,0 120,7 

lmportaQ6es 
- - - - -

lmportaQ5es de bens ali-

mentares/exportaQ5es de 
petr61eo ............. - 31,6 - 29,4 - 21,5 - 14,3 - 14,6 

Fonte: Commerce Exterieur de /'Algerie, MPAT, 1982. 

Alias, o aumento do pre<;:o do petr61eo a nfvel mundial ap6s 1973 teve 
repercussoes directas sabre o aumento do pre<;:o dos bens de equipamento 
e dos bens alimentares, que tiveram um crescimento proporcional ao pre<;:o 
do petr61eo. 
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OUADRO N. 0 3 

Evoluc;ao do prec;o do trigo em relac;ao 
ao prec;o do petroleo 

Anos 

1971-1972 . 
1973-1974 . 
1974-1975 
1982. 

Pre90 media 
do trigo 

D61ares 

58 
233 
241 
160 

Pre90 media 
do 

barril de petr61eo 

Base 100: 1971-1972 

100 
401,7 
415,3 
275,8 

Fonte: Revolution Africaine, Agosto de 1984, pp. 10-16. 

Sera possfvel forrnular a hip6tese de que uma baixa do prec;:o do petr61eo 
que ira provocar uma diminuic;:ao das disponibilidades monetarias dos pafses 
produtores de petr61eo, permitira simultaneamente importar bens de equipa
mento a mais baixos custos? 

No total do comercio externo, as compras feitas pela Franc;:a constitufam 
75% do total em 1963, um a no depois da independ€mcia; porem, em 1980 
representaram 14,6% do total. Os Estados Unidos detem uma parte substan
cial das exportac;:oes, variaveis segundo os anos: 50,4% em 1979 e 32,9% 
em 1981 e ocupam 48% das trocas comerciais (em 1980). Os outros pafses 
ocidentais detem cerca de um terc;:o (5). 

Ao mesmo tempo que cresciam as exportac;:oes de petr61eo, as dos outros 
produtos tiveram tendencia para baixar. Os produtos agrfcolas quase desapa
receram das exportac;:oes devido a diminuic;:ao da produc;:ao agricola e ao 
aumento do consumo no mercado interno. A Argelia nao produz uma quanti
dade significativa de bens manufacturados e a maior parte e destinada ao mer
cado nacional. No futuro, podera desenvolver as exportac;:oes de certos tipos 
de bens de consumo intermedios e de equipamentos que o mercado interno 
nao consegue absorver, face as capacidades de produc;:ao de unidades actual
mente em instalac;:ao ou instaladas mas que nao funcionam com a sua capa
cidade total. 

0 financiamento atraves da poupanc;:a, excluindo os hidrocarbonetos, e 
quase nulo e nem as empresas nem as famflias fornecem qualquer contribute. 
A parte da poupanc;:a do sector privado e ainda muito limitada: 2 bilioes de 
DA investidos, que nao podem ser comparados aos 100 bilioes investidos pelo 
Estado. 

Para a era p6s-petr61eo, a Argelia necessita de recorrer a outras fontes 
de financiamento. 0 segundo plano quinquenal, de 1985-1989, parece bastante 

(5) Annuaire Statistique des Nations Unies, 1981, e dados do MPAT (Ministerio da Planifi
cac;:ao e do Ordenamento do Territ6rio). 
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optimista, ao prever que os hidrocarbonetos cobrirao menos de metade do 
fi nanciamento, sendo o restante coberto pela poupan<;:a das famflias, a pou
pan<;:a institucional e a das empresas. Um dos objectives tambem enunciado 
e que as empresas publicas irao conseguir o seu autofinanciamento. 

0 financiamento externo tera de ser restringido par causa do ritmo de 
aumento da dfvida externa que, de 1970 a 1980, passou de 937 milhoes de 
DA a 15 073 milhOes de DA, quer dizer, de 19,3% a 38,7% do PNB. 0 ser
vi<;:o da dfvida atingiu, em i980, 9,5% do PNB. Com os esfor<;:os feitos, o pro
cesso de endividamento conheceu um declfnio a partir de 1980, enquanto a 
balan<;:a dos bens e servi<;:os foi excedentaria. Esta orienta<;:ao constitui uma 
escolha «voluntaria» para evitar as consequencias econ6micas e polfticas do 
recurso ao mercado financeiro internacional, apesar de, segundo o Ministro 
da Planifica<;:ao, «se a situa<;:ao o exigir, a Argelia esta capacitada para recor
rer a emprestimos no mercado dos capitais, gra<;:as a sua solvabilidade e isso 
sem riscos» (6). 

1.2- 0 investimento agricola no investimento global: as prioridades de urn desenvolvimento 
planificado 

A existencia de recursos petroliferas leva a que inevitavelmente se privi
legie o sector dos hidrocarbonetos (quadro n. o 4). 0 plano quinquenal de 
1985-1989 adoptou como principal orienta<;:ao a satisfa<;:ao das necessidades 
ffsicas e sociais e em primeiro Iugar a alimenta<;:ao. os investimentos agrfco
las, que tinham diminufdo, estao a ser relan<;:ados. 

OUADRO N. 0 4 

Estrutura das despesas de investimento planificadas por sectores 

Varios pianos Plano 1980·1884 Plano 1985·1989 1967·1978 

Sectores 

Valor (1 o• DA) Percentagem Valor (1 0• DA) Percentagem Valor (1 o• DA) Percentagem 

Agricultura . . . . ..... 19,3 8,7 47,1 11,7 79,0 14,4 
lncluindo hidraulica . (6,4) (2,9) (23,0) (5,7) (41,0) (7,4) 
Industria . ...... 132,37 60,3 154,5 38,6 174,2 31,7 
lncluindo hidrocarbonetos (63;0) (28,8) (63,0) (15,7) (39,8) (7,2) 
Transportes e infra-es-

truturas econ6micas 27,3 12,4 50,9 12,7 84,3 15,3 
Habitagao. . . . . . .... 15,2 6,9 60,0 15,0 76,0 13,8 
Educagao . . . . . . . . .... 12,7 5,8 42,2 10,5 45,0 8,2 
lnfra-estruturas colectivas 7,9 3,7 25,9 6,5 72,4 13,2 
Despesas de realiza<;:ao 4,3 2,0 20,0 5,0 19,0 3,4 

Total . . . . ..... 219,3 100,0 400,6 100,0 550,0 100,0 

(6) Entrevista, op. cit. 
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A taxa media de crescimento anual da produ<;ao de hidrocarbonetos e 
inferior a da dec ada de 70: passa de 4,6%' de 1979 a 1984, a 4% previstos 
de 1985 a 1989. A TMCA da produ<;ao agricola, que era de 4,5% de 1979 a 
1984, aumentara ligeiramente em 1985-1989 (5% ). Os maio res investimentos 
serao consagrados as industrias transformadoras de fabrico de bens de con
sumo e a constru<;ao civil, cujas TMCA sao as mais elevadas: respectivamente 
12,3% e 10,2% de 1979 a 1984, mantendo um ritmo similar para o proximo 
quinquenio. 0 desenvolvimento do sector da constru<;ao condiciona o ritmo de 
crescimento dos sectores produtivos porque tem que assegurar a realiza<;ao 
dos projectos e das infra-estruturas correspondentes. 

A mobiliza<;ao da economia para dar resposta as necessidades da popu
la<;ao prova que estas aumentaram e tiveram modifica<;oes qualitativas, tanto 
a nfvel alimentar como nos bens de consumo (electrodomesticos, aparelhos 
electricos, vestuario de tipo moderno, bens nao essenciais, etc.). Foi nao 
somente o crescimento da popula<;ao que provocou o alargamento das neces
sidades, mas tambem o aumento do poder de compra. 

Desde 1970, o ritmo de crescimento da popula<;ao tem-se mantido a uma 
taxa de au menta de 3,2%. A popula<;ao pas sou de 18,9 mil hoes em 1980 a 
20,4 milhOes em 1983. Durante a proxima decada preve-se uma taxa identica. 

Par varias razoes (sociais, polfticas e religiosas), a Argelia recusou adop
tar um controle sistematico da natalidade, mas tentou equacionar as conse
quencias de um forte crescimento demografico. Como ja disse um dos res
ponsaveis desta area, na altura da prepara<;ao do plano quinquenal de 
1985-1989: «Esta fora de causa conduzir uma polftica malthusiana de limita
<;ao da natalidade, mas importa, ate onde for possfvel, lan<;ar vastas campa
nhas de sensibiliza<;ao e de informa<;ao, ja iniciadas, a fim de convencer os 
casais argelinos dos fundamentos de um espa<;amento dos nascimentos.» (?). 

A pressao sabre o emprego come<;ou a ser real<;ada. Em 1984, 703 000 
activos estao desocupados e este numero teria sido bastante mais elevado se 
nao fosse a baixa propor<;ao de mulheres activas (7%). Estima-se em cerca 
de um milhao o numero de pessoas que nao tem emprego fixo. 

A dimininui<;ao da popula<;ao rural de 67% a 25% do total dos activos 
e o aumento rapido da popula<;ao urbana dificulta a resposta aos varios pro
blemas, desde a habita<;ao, a saude, a escolaridade, etc. As infra-estruturas 
existentes ja nao sao operacionais. Nas suas op<;oes iniciais, so ao Estado cabia 
satisfazer estas necessidades. Mas a sua ac<;ao e limitada pela rigidez das 
estruturas e a sua fraca capacidade de realiza<;ao. 0 sector privado, como 
veremos, tem fracas possibilidades de actua<;ao. Estas tem que ser definidas 
em fun<;ao do projecto planificado a nfvel central. 

0 poder de compra melhorou para todas as categorias sociais, mas e na 
agricultura que os aumentos sao os mais nftidos. 

(l) Ef·Djeich, n. o 26, Janeiro 1985. 
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QUADRO N. 0 5 

Evoluc;io do poder de compra e do rendimento 

Varia90es 
Total 

Rendimento Rendimento lndice lndice 
de 

inicial final 
no poder 

assalariados Categorias 
em 1967 em 1977 do de de compra activos 
(DNano) (DNano) rendimento pre9os - -Percentagem Percentagem 

Assalariados: 

Agricultura ... . . . . . . . ' . . . 2 800 7 200 256 175 + 46 25 
Industria . . . . ' . . . ....... 10 420 16100 155 167 -

2~ 1 25 
Constru<;:ao ... .... . . . ' . . . 12 900 15 900 123 167 -
Servi<;:os ........... .... 6 020 13 600 225 167 + 32 50 
Administra<;:ao. ' . . . . . . . . . . 7 500 15 000 206 175 + 17 

Nao assalariados: 

Agricultura ..... . . . . . . . . . 3 200 16 000 500 175 + 185 -
Actividades nao agrfcolas. 20 000 50 000 250 175 + 42 -

Fonte: S. P. Thiery: La crise du systeme productif Algerien, p. 227. 

Esta a processar-se uma redistribui9ao a nfvel nacional, beneficiando o sec
tor agricola. Aos rendimentos tem de ser acrescentadas, para todas as activi
dades, as transferencias sociais (cerca de 20% do-zendimento em 1967 e 14% 
em 1978). No entanto, o declfnio da renda petrolffera nao permitira manter o 
ritmo de crescimento dos rendimentos (de 9,5% de 1980 a 1984, esta pre
vista a sua redu9ao a 6,2% de 1985 a 1989), mas pretende acrescentar o nfvel 
do consumo (de 5% a 5,8% para os mesmos perfodos) (B). 

A renda petrolffera permitiu tambem o enorme estor90 de investimento e 
conseguiu evitar priva96es no consumo. As limita96es surgidas provieram da 
incapacidade da produ9ao e da distribui9ao dos bens alimentares, das limita
<;:6es das industrias transformadoras que nao responderam ao alargamento do 
mercado interno, nem em quantidade, nem sobretudo em qualidade. As restri
<;:6es impostas as importa96es de bens nao essenciais foram decididas para 
impedir o agravamento do endividamente externo e manter a preferencia da 
compra de bens de equipamento. 

1.3 - 0 ritmo de crescimento da produc;io nio permite responder as necessidades 
alimentares 

0 defice alimentar agravou-se para os cereais, legumes secas, carne e 
avos. A produ9ao e os rendimentos cerealfferos estagnaram, situando-se os 
ultimos em media em 6,5 Qx/ha. A produ9ao leiteira era bastante baixa e o 

(B) Rapport general du Plan Quinquennal 1980-1984, MPAT. Deuxieme Plan Quinquennal 
1985-1989. Rapport general, Janeiro de 1985, MPAT. 
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seu aumento esta Ionge de satisfazer as necessidades (9). Os produtos horto
-frutfcolas, que constitufam antes da independencia excedentes importantes, 
chegam apenas, com algumas excepc;;oes, para responder a procura interna 
e alternando com perfodos de penuria. As plantac;;oes de beterraba ac;;ucareira, 
no regadio do Chelif, nao deram os resultados esperados e s6 satisfazem 2% 
do consumo. 0 vinho e as bebidas alco61icas, que formavam 14,6 % das 
exportac;;oes em 1970, sao hoje insignificantes (0,63% em 1980). 

QUADRO N. 0 6 

Cobertura do consumo alimentar pela produc;ao agricola 
(Em percentagem) 

Produtos 1967·1969 (1) 1970-1973 1974-1977 1980-1984 

Cereais 72 68 54 60 
Legumes secas .. . ....... 88 92 62 60 
Horticultura. 100 93 92 
Fruticultura . 100 100 100 
AQucar 5 4 2 2 
Leite .. 69 65 51 55 
Carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 89 
Ovos ...... .......... 96 56 56 58 

(1) A periodiza9a0 corresponde as datas dos varios pianos. 

Source: «Couverture de Ia Consummation alimentaire par Ia production agricole de 1967 a 
1978. Bilan 1967·1978», MPAT e «Rapport general du Plan Ouinquennal 1980-1984». 

Os investimentos importantes canalizados para a produc;;ao de protefnas 
sao ainda insuficientes, sobretudo em relac;;ao a meta prevista do aumento ·do 
consumo de carne de 7 kg/capita a 9 kg/capita. 

0 desenvolvimento da pecuaria intensiva sem terra implica uma opc;;ao 
para um modelo de consumo e um modelo tecnol6gico que levam a uma 
importac;;ao macic;;a de alimentos compostos, ou de cereais e de bagac;;os de 
oleaginosas para o fabrico desses alimentos (1°). Mas, ao mesmo tempo, tem 

(9) De 1979 a 1983, importaQii.O de 2000 vacas leitei ras/ano, de 1985 a 1989 est a pre
vista a importaQao de 7300 vacas leiteiras/ano. Varios pianos. 

0 consumo de carne e actualmente de 153 300 t (85 600 t de ovino e 67 700 t de bovina). 
Revolution atricaine, n. o 8, de 14 de Novembro de 1985. 0 Plano Quinquenal de 1985-1989 preve 
o aumento para 225 000 t. 

(10) De 1967 a 1978 foram instaladas 10 unidades de fabrico de alimentos compostos de 
uma capacidade de 390 000 t, tres centros de criaQao de galinhas e dois de reproduQao de fran
gas para consumo (16 milhoes de pintainhos). De 1979 a 1983, a produQao atingiu 3 118 000 t 
de frangos e 537 000 t de galinhas. 0 plano quinquenal de 1985-1989 preve um alargamento 
da produQao de frangos ate 8 milhoes de t e de galinhas ate 6,4 milhoes de t. 
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a vantagem de responder rapidamente as necessidades de consumo das 
populac;oes urbanas. A produc;ao de avos e de frangos tentou substituir as 
i mportac;oes (50% dos ovos em 1984), mas teve graves problemas na 
comercializac;ao. 

No intuito de promover a modernizac;ao da criac;ao de ovinos, que 
representa a mais importante produc;ao de carne do pafs, foram criados centros 
de engorda do gado oriundo das zonas estepicas. Apesar do aumento do 
numero de cabec;as (de 8 milhoes em 1970 a 15 milhOes em 1985), as penurias 
cfclicas continuam a afectar o mercado e atingiram em 1985 nfveis bastante 
graves (1 1). 

As industrias agro-alimentares tem ainda um desenvolvimento incipiente. 
Por falta de culturas industriais, limitam-se a transformac;ao dos cereais, do 
ac;ucar e a confecc;ao de varias conservas. As industrias ligadas as oleaginosas 
nao cresceram, por falta de produc;ao de sementes oleaginosas (somente 
1 2 000 ha em 1982). A industria de triturac;ao e bastante recente, assim como 
a dos alimentos compostos. As industrias de conservas e de margarinas 
recorrem a importac;ao de oleos vegetais. 

Comparando esta situac;ao com a de outros pafses em vias de 
desenvolvimento, constata-se que naqueles em que se conseguiu implantar uma 
industria agro-alimentar foi pouco a pouco sendo criada uma especializac;ao 
na exportac;ao dos produtos agrfcolas tropicais. 0 sector agro-exportador tem 
a participac;ao das empresas multinacionais, sendo um dos aspectos da polftica 
desses pafses o incentive dado a consolidac;ao dos interesses dessas empresas 
em ligac;ao com os interesses nacionais, sobretudo na produc;ao de oleos, frutos 
tropicais, cafe, eM, etc. No entanto, as empresas multinacionais preferiram 
a localizac;ao das suas unidades de produc;ao e de transformac;ao em pafses 
da Asia ou da America Latina (1 2). 

A Argelia rejeitou as opc;oes de desenvolvimento de um sector agro
-exportador (citrinos, vinhos, tamaras, etc.), nao querendo manter uma situac;ao 
herdada dos antigos colonos. Certas reconversoes foram diffceis e dispendiosas, 
tendo conduzido a uma queda da rentabilidade da terra. 0 caso mais tfpico 
foi o do arranque da vinha, cuja produc;ao passou de 16 280 milhOes de hi nos 
anos cinquenta a 2 339 milhoes de hi em media em 1975-1976. 0 abandono 
desta cultura resultou tambem da baixa das importac;oes francesas e do recurso 
quase exclusivo ao petroleo como fonte de financiamento. Actualmente esta 
opc;ao esta a ser revista e o estfmulo as exportac;oes de produtos horto
.-frutfcolas mostra nao somente uma vontade de diversificar as fontes de 
financiamento, mas tambem uma abertura a uma maior integrac;ao no mercado 
mundial, apesar das reservas bastantes vezes expressas. 

(11) lnquerito sabre o mercado das carnes e avos; Revolution africaine, n. 0 8, de 14 de 
Novembro de 1985. 

(12) DINHAM, Barbara; HINES, Colin: Agribusiness in Africa, Forth Ressources Research, 
Londres. 1983. 
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2 - Os efeitos das opc;oes do desenvolvimento agricola 

As op96es do desenvolvimento agricola tentaram conciliar objectives de 
produtividade, ligados a modelos de desenvolvimento seguidos por pafses 
industrializados, com formas de organiza9ao da produ9ao de caracter 
socializante, que pudessem concretizar objectives de redistribui9ao social mais 
igualitarios. 

2.1 - Os obstaculos ao aumento da produtividade (13) 

Alguns bloqueios situam-se ao nfvel da capacidade de realiza9ao e de 
valoriza9ao da terra, o que explica a degrada9ao das condi96es de produc;ao 
e a fraca produtividade. Esta degrada9ao e patente em tres areas: 

- a insuficiente renova9ao das planta96es frutfcolas do Norte do 
pafs, o que ocasionou um desinvestimento na produ9ao de citrinos 
e nas planta96es de palmeiras, ambas estas culturas estando 
ligadas ao sector agro-exportador; 

- a ausencia de uma intensifica9ao do sistema cerealffero dos 
planaltos, assim como a insuficiente ou inexistente rota9ao com 
forragens e o desaparecimento da combina9ao tradicional 
cerealicultura/gado; 

-a degrada9ao das pastagens das zonas estepicas, 
sobrecarregadas com um numero elevado de cabe9as de gado. 
Estar-se-a a alimentar o dobra do numero correspondente ao nfvel 
que permitiria assegurar a sua reprodu9ao (1 4). Os sistemas 
tradicionais de cria9ao de ovinos nao foram sensivelmente 
melhorados, apesar da instala9ao de cooperativas de pecuaria no 
ambito da terceira fase da reforma agraria. Certos proprietaries 
expropriados pela aplica9ao dos limites impastos pela legisla9ao 
da reforma agraria reconverteram-se em criadores de gado. 0 
fraco nfvel de investimento necessaria, as pastagens gratuitas e 
os Iueras rapidos, sobretudo quando ligados a uma actividade 
comercial, atrafram o capital privado. 

Apesar dos investimentos efectuados, a agricultura continua condicionada 
pela partilha entre um sector privado tradicional, o mais moderno tendo sido 

(13) Seria bastante Iongo e fastidioso enunciar todos os factores que bloquearam o de· 
senvolvimento agricola. Limitar-nos·emos a encarar as consequencias de algumas opcoes im· 
portantes. As formas de organizacao da producao e os varios sectores jurfdicos foram analisa· 
dos num artigo nosso «A revolucao agraria argelina», Analise Social, vol. XI, 1. o, 1975. 

(14) Entrevista do ministro da agricultura, El Moujahid, de 26 de Dezembro de 1984. 
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marginalizado pela aplica<;ao da reforma agraria, e um sector socialista onde 
os investimentos nao dao origem a uma multiplica<;ao do capital investido. Ao 
analisar os mecanismos da afecta<;ao desses investimentos, chega-se a 
conclusao de que. eles foram preferencialmente canalizados para a hidraulica 
e para a compra de maquinaria agrfcola. 

2.1.1 - Os investimentos na hidraulica sem compensa<;ao na produtividade 

A hidraulica agrfcola ocupou um ter<;o dos investimentos de 1967 a 1978 
e metade depois desta data (quadro n. o 4). Apesar dos avultados investimentos, 
s6 foram construfdas 9 barragens, 4 estao em curse e 12 planeadas. Todas 
servem nao s6 para a irriga<;ao das terras mas tambem para o abastecimento 
de agua e para a produ<;ao de energia. A extensao do regadio foi muito lenta: 
32 000 ha de 1967 a 1978, 10 000 ha tendo-a side devido a pequena e media 
hidraulica, e 7700 ha de 1979 a 1983. Os resultados estao, portanto, Ionge das . 
ambiciosas previsoes dos pianos. As capacidades de realiza<;ao estao aquem 
das necessidades e os atrasos sao consideraveis. 0 pafs nao controla as 
tecnicas de constru<;ao de barragens e faz apelo a ajuda externa, estando 
submetido as condi<;oes de realiza<;ao impostas. Por esta razao preferiu, estes 
ultimos anos, desenvolver a pequena e media hidraulica, que exige meios mais 
modestos e mais faceis de controlar a nfvel nacional. Este tipo de regadio ocupa 
hoje 140 000 dos 220 000 ha regados e o seu custo e de Ionge inferior ao das 
grandes barragens (1 5). 

A conserva<;ao e a gestae dos perfmetros de rega ainda mostra 
deficiencias. Os relat6rios oficiais mencionam uma deteriora<;ao da situa<;ao. 
0 desperdfcio da agua e elevado e a sua utiliza<;ao s6 agora come<;ou a ser 
regulamentada e paga pelos utilizadores. 

A fraca produtividade dos perfmetros de regadio nao tem muito a ver com 
o estatuto jurfdico das explora<;oes. Nestas areas encontram-se ao mesmo 
tempo explora<;oes privadas, beneficiaries individuais da reforma agraria e 
cooperativas ou unidades autogeridas. As condi<;oes de sucesso das culturas 
regadas estao ligadas a pre<;os remuneradores, circuitos rapidos e flexfveis 
capazes de responder as varia<;oes das produ<;oes horto-frutfcolas. As 
limita<;oes das capacidades de escoamento dos produtos desencorajam os 
produtores, e os circuitos da exporta<;ao nao estao preparados para responder 
as potencialidades existentes (caso do tomate de Adrar). E nas culturas agro
-exportadoras que estas condi<;oes se realizam, como aconteceu em Marrocos 
e na Tunfsia, o que exige uma maior participa<;ao do sector privado e 
ajustamentos importantes nos circuitos de comercializa<;ao. 

(15) SEDRAN I, Slimane: Les effets sur Ia production des transformations dans /'agriculture 
algerienne, 2 tomos. These de doctoral d'Etat, Argel, 1979. 
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2.1.2 - Os fracos resultados da opgao da mecanizagao integral 

A mecaniza<;ao, como um meio de alargar a produ<;ao e modernizar a 
agricultura, s6 e rentabilizada quando enquadrada em condi<;oes globais 
adequadas. Apesar do esfor<;o de mecaniza<;ao, a Argelia s6 tem uma taxa 
de 0,16 cavalo/ha, enquanto a Europa tem 0,90, os Estados Unidos 0,99 e os 
pafses africanos alcan<;am em media 0,14. A maior parte da maquinaria agricola 
foi destinada ao sector autogerido (quase 40%, 18 400 tractores dos 43 693 
existentes em 1980). Alias, antes da independencia, estas explora<;oes eram 
caracterizadas por um elevado grau de mecaniza<;ao. 

Uma parte importante dos investimentos foi afectada ao fabrico de 
equipamentos e de consumes intermedios destinados ao sector agricola. Desde 
1980, parte dos tractores e de fabrico local (41 % dos 33 000 tractores 
atribufdos a agricultura, entre 1980 e 1984), e a quase totalidade dos 
pulverizadores, cisternas, material arat6rio e de pequena e media hidraulica. 
A Argelia produz tambem grande parte dos seus consumes intermedios 
agrfcolas: 80% dos adubos e pesticidas, cujo consume quintuplicou entre 1970 
e 1980 (de 100 000 t/ano em 1967-1970 a 500 000 t/ano em 1979-1980), e uma 
grande parte do plastico das suas estufas (1 6). 

Uma das condi<;oes que acompanhou a cria<;ao das cooperativas da 
reforma agraria foi a atribui<;ao, a cada uma, de material mecanizado, por vezes 
em excesso em rela<;ao a sua superffcie. 0 equipamento das cooperativas de 
comercializa<;ao e de servi<;o a nfvel comunal encarregadas do aluguer do 
material mais potente s6 contribuiu a titulo complementar. 

Com a aplica<;ao da reforma agraria, a preferencia ja dada ao sector do 
Estado foi-se acentuando. De 1972 a 1977 verifica-se uma redu<;ao dos creditos 
atribufdos ao sector privado para compra de maquinaria. Esta situa<;ao melhorou 
posteriormente. 

Constata-se uma inadequa<;ao entre as tecnologias introduzidas e as 
necessidades da agricultura. As formas linerares do modele de mecaniza<;ao 
exclufram a possibilidade de diversificar e de ajustar as tecnologias introduzidas. 
Este facto nao servira certamente para rejeitar a mecaniza<;ao, mas sim tentar 
racionalizar a sua extensao, sabendo-se que o aumento do numero de 
maquinas, s6 por si, nao pode trazer a moderniza<;ao da agricultura. 0 principal 
e, pois, saber escolher e combinar os meios tecnicos mais adequados (nem 
sempre os mais potentes) a cada zona e a cada cultura, introduzindo a 
maquinaria a um ritmo progressive, evitando-se deste modo a sua subutiliza<;ao 
ou o seu desgaste. 

Esta organiza<;ao da afecta<;ao dos meios de produ<;ao caberia aos tecnicos, 
que deveriam desempenhar um papel de correia de transmissao entre o poder 
decis6rio e os produtores. Porem, tendo-lhe sido conferidas fun<;oes meramente 

(16) Y SASSI: «Priorite a l'equilibre du developpement», in Revolution africaine, n. o 3, de 
9 de Agosto de 1984. 
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administrativas, nao puderam desempenhar este papel. Com a reestruturac;:ao 
do sector autogerido de 1982-1983, 200 engenheiros, 4500 contabilistas e 2000 
tecnicos superiores, especializados em mecanica, foram colocados nas 
unidades autogeridas (chamadas DAS- Domaines Agricoles Socialistes) (1 7). 

2.2 - Os limites dos objectivos de redistribuh;io social 

Se os objectives de uma produtividade elevada nao foram atingidos, apesar 
dos investimentos importantes efectuados, sera que se concretizou a 
redistribuic;:ao social em beneffcio das categorias rurais mais desfavorecidas? 

A vontade do poder politico de beneficiar os pequenos camponeses e 
os assalariados rurais sem terra e demonstrada pela aplicac;:ao da reforma 
agraria (1 8). Esta nao deu os resultados previstos, apesar de ter abrangido 
1 733 600 ha de propriedades privadas, publicas e comunitarias, dos quais 
1 122 000 ha de superffcie agricola util (1/7 da SAU total, que atinge 7,5 mi· 
lh6es de hectares). Desta area, 400 000 ha podem ser considerados de boa qua
lidade. Formaram·se 3000 coc:>perativas de varios tipos, algumas de valoriza· 
c;:ao das terras, onde foram instalados 93 290 beneficiaries. As atribuic;:oes 
individuais abrangeram 7481 individuos. Na 3. a fase da reforma agraria, fo· 
ram constitufdas cooperativas de pecuaria no Sui do pais, englobando, em 
1985, 95 771 ha e 5000 beneficiaries. 

As propriedades privadas expropriadas atingiram 456 000 ha pertencen
tes a 26 000 proprietaries, 80% dos quais absentistas. Os mais atingidos to
ram os rendeiros e meeiros, tendo ja alcanc;:ado o nivel de produc;:ao de agri
cultores medias e que nao se interessaram par ingressar nas 
cooperativas (1 9). 

0 nfvel de vida oferecido aos cooperadores (constitufdo par adiantameri
tos sabre o rendimento) era inferior a remunerac;:ao minima na industria e 
nao condizia com as aspirac;:oes dos candidates, daf resultando numerosas 
desistencias, sobretudo nas zonas mais pr6ximas das cidades, onde existiam 
outras possiblidades de emprego. Os desistentes, na maior parte das vezes, 
nao foram substitufdos, apesar de existirem candidates interessados, devido 
as pressoes dos outros membros, os quais pretendiam uma maior parte do 
rendimento. Sao sobretudo os mais velhos que vao ficando: em 1980, 25,8% 
dos beneficiaries individuais e 13,3 % dos cooperantes tem mais de 60 anos; 
75% dos trabalhadores dos DAS tem mais de 50 anos. 0 motivo que man-

(17) Dossier Rentabilisation des domaines autogeres, BENCHICOU, Mohamed: «Entre l'exi
gence comptable et l'imperatif», El Moujahid, de 22 de Outubro de 1985. 

(18) «Charte de Ia Revolution Agraire», Decret 71-73, du 8 Novembre 1971. 

(19) BOURENANE, M.: Agriculture privee et politiques agraires en Algerie, 1971-1979, these 
de 3eme cycle, Paris VII, 1979. 
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tem os cooperantes nas cooperativas e a possibilidade de satisfazer parte 
das suas necessidades alimentares, em particular em cereais, atraves do au
toconsumo. Grande parte dos cooperantes beneficia tambem de hortas indi
viduais integradas nas terras colectivas. A um certo numero foi atribufda uma 
casa integrada na centena de «aldeias socialistas» construfdas pelo Estado. 
Apesar da proibic;;ao par parte do poder central do autoconsumo, este habito 
ancestral reuniu o consenso dos cooperantes e corresponde a sua forma de 
apropriac;;ao imediata do produto, compensando os magros rendimentos e em 
muitos casas a ausencia de Iuera. 

0 autoconsumo nao foi um fen6meno exclusive das cooperativas da re
forma agraria, existe de maneira identica nos DAS. A reforma do sector au
togestionario visando uma maior participac;;ao dos trabalhadores nos Iueras 
tentou melhorar o seu nfvel de vida, evitar este desvio da produc;;ao e abas
tecer o mercado atraves dos circuitos normais. 

0 objective de redistribuic;;ao da reforma agraria teve um impacte nas 
zonas mais desprovidas e para as categorias mais pobres das populac;;oes 
rurais, que certamente melhoraram o seu nfvel de vida (quadro n. o 5), mas 
nao conseguiu dinamizar a produc;;ao agricola nem socializar as relac;;oes de 
produc;;ao. Para muitos cooperantes a passagem pelas cooperativas consti
tuiu uma etapa transit6ria para subir a categorias mais bem remuneradas. 
Para os jovens, permitiu-lhes adquirir uma formac;;ao mais qualificada, princi
palmente como condutores de maquinas. 

Os efeitos positives, tanto do sistema autogestionario como cooperative, 
residem no facto de eles constitufrem formas de aprendizagem de uma certa 
democracia econ6mica, formando mais tarde quadros capazes de ser os 
porta-vozes destas categorias sociais, a nfvel regional e nacional. Mas as pos
siblidades de representac;;ao a nfvel do sistema sao ainda frouxas, a tomada 
de decisao segue caminhos bastantes complexes par causa da inexistencia 
de uma democracia representativa e porque os modos de organizac;;ao e de 
coordenac;;ao se processam fora das explorac;;oes. No entanto, as decisoes 
levam em linha de conta interesses destas categorias sociais, condic;;ao ne
cessaria para que o poder politico encontre nelas uma base de apoio. 

3-- Os ajustamentos recentes do sistema s6cio-econ6mico e as suas 
repercussoes sobre o sector agricola 

0 balanc;;o efectuado no fim do segundo plano quadrienal em relac;;ao 
ao decenio 1967/1978 fez ressurgir as contradic;;oes existentes e as dificul
dades de desenvolvimento, assim como os resultados negatives da agricul
tura. Os ajustamentos decididos a partir de 1980 apontam para a revisao da 
organizac;;ao do conjunto do sector do Estado e do Iugar reservado ao sec
tor privado. Estas orientac;;oes sao interpretadas par alguns como uma vira-
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gem para a liberalizac;:ao da economia (2°), par outros como a adopc;:ao de 
uma polftica mais pragmatica (21). Mas, tanto nos textos como na realidade, 
o papel incumbido ao sector privado ficara limitado e controlado pelo Estado. 
Os ajustamentos sao efectuados na continuidade do sistema e numa 6ptica 
de consolidac;:ao das categorias sociais no poder, o que atenua a afirmac;:ao 
de G. de Villers: «As fracc;:oes das categorias medias e superiores, as mais 
afastadas das que tinham jogado o papel mais activo nos movimentos na
cionalistas, sao aquelas que poderao ser as mais capazes de por em acc;:ao 
as estrategias de reajustamento» (22). E: evidente que, a medida que se vai 
tornando maior o perfodo que decorre desde a fundac;:ao do Estado argelino, 
sao tambem mais fortes as influencias exercidas nos dirigentes para uma 
maior abertura ao exterior. 

3.1 - A reorganizac;ao do sector do Estado: descentralizac;ao e redimensionamento das 
unidades produtivas 

A reorganizac;:ao do sector do Estado comec;:ou pelas unidades industriais 
e gradualmente foi-se estendendo tambem as agrfcolas. As grandes socieda
des nacionais, que controlavam fileiras completas de produc;:ao (como e o 
caso da Sonatrach para o petr61eo e derivados) e que eram consideradas 
como «O Estado dentro do Estado», foram desmanteladas. A reestruturac;:ao 
passou par varias etapas (23) e obrigou certas sociedades a transferirem as 
suas sedes para a provincia. Uma reforma da gestao foi acompanhada pela 
baixa dos encargos e pela revisao do sistema de remunerac;:ao, incluindo a 
introduc;:ao de premios de rendimento individuais e colectivos. 

Acabar com as grandes fileiras da industria foi uma opc;:ao bastante con
troversa. Significava renunciar tambem a criac;:ao de grandes complexos agro
-industriais. Sendo mais facil a organizac;:ao de unidades mais pequenas e 
descentralizadas, a coordenac;:ao entre as varias unidades tera de caber a 
administrac;:ao, o que conduz ao reforc;:o do seu poder. Renunciar ao gigan
tismo implicava lutar contra as contradic;:6es existentes entre os gestores das 
grandes sociedades nacionais e os altos funcionarios dos ministerios a nfvel 
central. Era tambem enfraquecer o sector publico e facilitar a competitivi
dade entre as unidades industriais. 

A reestruturac;:ao do sector do Estado foi acompanhada pela criac;:ao de 
urn numero crescente de empregos na administrac;:ao: mais 280 000 de 1980 

(20) Le Monde, 29 de Dezembro de 1981. Corresponds a chegada ao poder do presidents 
Chadli Benjedid. 

(21) Problemes economiques, 16 de Maio de 1984. La Documentation Franc;:aise. 
(22) De VILLERS, Gauthier: «L'Etat et les classes sociales en Algerie a l'epoque du presi

dent Boumedienne», Peuples mediterraneens, n. 0 27/28, Abrii/Setembro, 1984. 
(23) As primeiras medidas foram tomadas em 1980, as segundas em 1983 e a seguir em 

25 de Setembro de 1984 (Revolution africaine, n. o 5, de 12 de Outubro de 1984). 
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a 1984, estando previstos mais 233 000 de 1985 a 1989, permitindo colocar 
dezenas de milhares de jovens tecnicos recem-formados pelas universidades 
e pelos varios institutes tecnol6gicos. Mais de um milhar de empresas foram 
criadas pelas administrac;:oes regionais (wi/ayas), que devem tomar a seu 
cargo a realizac;:ao dos varios projectos planeados. 

0 redimensionamento das unidades autogeridas fez passar o seu numero 
de 2000 para 3398, nos mesmos 2,7 milhoes de ha. Pode ser relembrado 
que um reagrupamento das unidades tinha sido operado depois da indepen
dencia, tendo dado origem a formac;:ao de explorac;:oes de grandes dimen
soes, diffceis de gerir. 0 saneamento financeiro fez baixar o defice de 150 
milhoes de DA a 28 bilh6es. 46% dos DAS foram beneficiaries em 1984 e 
melhoraram o seu sistema de produc;:ao e a sua gestao, tendo diminufdo os 
custos de mao-de-obra e de material (24). 

A consolidac;:ao da perspectiva de autofinanciamento dos DAS coincide 
com a aplicac;:ao da nova orientac;:ao de estfmulo da agricultura agro
-exportadora, como forma de responder parcialmente a regressao da econo
mia petrolffera. No mercado mundial, as exportac;:oes encontrarao outros pro
blemas ligados a concorrencia com outros pafses mediterranicos e a 
necessidade de assegurar prec;:os remuneradores e mercados em face da po
lftica mais proteccionista dos pafses industrializados. 

3.2 - 0 papel do sector privado numa economia estatizada 

A definic;:ao do papel do sector privado passa pela delimitac;:ao do seu 
domfnio de acc;:ao e pelo reconhecimento do Iugar que ocupa a nfvel dos 
circuitos de comercializac;:ao. lsso supoe tambem a regulamentac;:ao das li
gac;:oes com o capital estrangeiro. 

A polftica adoptada em relac;:ao ao sector privado oscilou entre uma res
tric;:ao das suas actividades e uma liberalizac;:ao semibenevolente, definida pela 
reforma de 1982 e pelas decis6es mais recentes do congresso do par
tido (25). A necessidade de enquadramento resulta da apreciac;:ao pouco po
sitiva das actividades deste sector onde «a acumulac;:ao facil da riqueza e 
feita muitas vezes numa base especulativa e pelo desvio dos recursos da 
colectividade, desenvolvendo rendas de situac;:ao, a partir da rigidez das es
truturas publicas, em particular dos monop61ios, responsaveis pelas rupturas 
frequentes do abastecimento» (26). 

0 primei ro plano quinquenal, de 1980-1984, define as actividades do sec
tor privado como complementares ou de subcontratac;:ao das empresas pu-

(24) Op. cit., El Moujahid, de 22 de Outubro de 1985. 
(25) Lei sobre o investimento privado nacional, adoptada pela Assembleia Popular Nacio

nal em Julho de 1982. Os textos de aplica<;:ao sao de Janeiro de 1983. 
(26) «Evolution des plans de developpement», op. cit., p. 181. 
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blicas. Situa a sua area de actividade na industria ligeira e de bens de con
sumo especfficos, nao abrangidos pelas actividades do sector do Estado, 
assim como na aprendizagem e forma<;:ao dos jovens. As actividades do sec
tor privado foram facilitadas pela instaura<;:ao de processos mais simples de 
autoriza<;:ao do investimento, apesar de os montantes dos creditos serem li
mitados. As prioridades foram dadas as PME das zonas menos desenvolvi
das e criadoras de empregos. A lei de acesso a propriedade privada, de 
Agosto de 1983, permite as transac<;:oes imobiliarias e estimula as activida
des agrfcolas e da constru<;:ao civil. 

Na realidade, o papel do sector privado ultrapassa de Ionge o Iugar que 
os textos jurfdicos lhe querem atribuir. Na agricultura, ele ocupa 60% da 
SAU, produz % dos cereais, 90% da carne, 85% do Ieite e uma parte im
portante dos frutos e legumes, excep<;:ao feita dos citrinos e do vinho. A apli
ca<;:ao da reforma agrafia impediu o desenvolvimento deste sector, assim 
como refor<;:ou o monop61io do Estado sabre o comercio, os creditos e o con
trole dos cambios. Contrariamente ao que aconteceu com outros pafses de 
economia liberal, a renda fundiaria nao p6de ser acumulada na agricultura, 
nem transferida para outros sectores. Foi orientada principalmente para a cria
c;:ao de gada ovino e para actividades especulativas ligadas a comercializa<;:ao. 

As medidas recentes tentam encorajar as actividades produtivas do sec
tor privado agricola: possibilidade de transac<;:ao de terras, incluindo as do 
Fundo Nacional da Revolu<;:ao Agraria, constitufdo par terras expropriadas, 
autoriza<;:ao do sector do Estado para escoar os seus produtos, sobretudo 
horto-frutfcolas, sem passar par organismos oficiais (27}. 

Esta ultima medida permitiu as DAS e cooperativas as vendas aos in
termediaries recebendo logo o produto da venda, o que resolve os seus pro
blemas de tesouraria. No entanto, a questao de fundo, que consistia em aca
bar com a especula<;:ao e as penurias cfclicas no mercado, nao foi resolvida. 
Os intermediaries (collecteurs-livreurs) tem uma actividade incontrolavel, ven
dem sem facturas e a pre<;:os que ultrapassam os limites maximos estabele
cidos. Os organismos de coordena<;:ao nao conseguem canalizar uma parte 
significativa da produ<;:ao e as suas capacidades de armazenagem estao 
subaproveitadas, ao mesmo tempo que surgem enormes desperdfcios. As penu
rias mais frequentes estao relacionadas com as carnes, os avos e os produ
tos frescos, que atingem nfveis inacessfveis para os consumidores (28). 

(27) Circular interministerial de Junho de 1982 sabre a organiza<;:ao dos mercados. A au· 
toriza<;:ao de escoamento dos produtos hortofrutfcolas sem passar por organismos oficiais foi 
dada em Julho de 1980, depois da 3. • sessao do comite central do partido sabre a agricultura. 
Foi seguida posteriormente por uma circular ministerial (Revolution africaine, n. 0 27, de 3 de 
Maio de 1984). 

(28) 0 caso mais flagrante e o da carne vendida nas lojas do OREVIC (do Estado), a 
65 DA/kg para a carne de ovino e 60 DA/kg para a carne de bovina, enquanto nos talhos o 
preco e, respectivamente, de 85 e 82 DA/kg. 
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L6gicas contradit6rias se confrontam no domfnio da comercializa<;:ao: 

- a 16gica do Estado, que pretende retribuir os produtores com pre
<;:os remuneradores, mantendo baixos os custos de produ<;:ao e 
um pre<;:o acessfvel ao consumidor, privilegiando este ultimo. Ape
sar das subven<;:oes concedidas aos produtos considerados es
senciais, estes objectives nao foram alcan<;:ados; 

- a 16gica dos organismos de comercializa<;:ao a nfvel central, que 
escaparam a 16gica do Estado e procuraram expandir-se com 
base nos privilegios assegurados atraves da sua liga<;:ao a cer
tas areas do poder estadual e aos intermediaries, que se veem 
obrigados a passar por eles para poderem assegurar as suas ex
porta<;:oes; 

- a 16gica do mercado livre, onde se mantem os grossistas, cuja 
fun<;:ao de utilidade foi reconhecida, para evitar as rupturas no 
abastecimento. 0 mercado de retalho nunca foi posto em causa, 
as grandes unidades sob controle do Estado s6 ocupam 20% 
deste tipo de vendas e o seu alargamento (souk-el fellah), para 
venda do produtor ao consumidor, nao foi uma experiencia feliz. 

3.3 - A ligac;ao com o capital estrangeiro 

As possibilidades de liga<;:ao com o capital estrangeiro foram encaradas 
recentemente, autorizando-se a cria<;:ao de sociedades de capital misto, o que 
permite as empresas publicas formar joint-ventures com empresas estrangeiras. 
Estes contratos sao destinados a transferencia de tecnologia e a forma<;:ao de 
tecnicos nacionais. 

Esta articula<;:ao quer evitar os inconvenientes dos contratos ate agora 
assinados com sociedades, em especial de engenharia, que absorviam em 
cada projecto cerca de um ter<;:o dos investimentos. Nem o funcionamento 
nem a rentabilidade do projecto estavam assegurados, perpetuando-se a de
pendencia externa atraves destes meios tecnicos e humanos. 

A cria<;:ao de sociedades mistas sera uma via aberta para a penetra<;:ao 
do capital estrangeiro? Se a Argelia quer dinamizar actividades rentaveis, que 
sao as que mais recorrem a coopera<;:ao com empresas estrangeiras, e se 
se quer voltar para a exporta<;:ao, dentro da escolha de certas especializa
<;:6es, naturalmente que necessitara de tecnologias modernas. 0 processo ja 
conhecido das transferencias de tecnologia permite que o capital estrangeiro 
participe nos resultados e partilhe dos Iueras. 

Conclusio 

Conciliar o ritmo de crescimento com as modalidades tecnol6gicas adop
tadas implica escolhas diffceis. Com a experiencia ja adquirida, a Argelia tem 
mais capacidade de controle do seu desenvolvimento e sabera melhor apro-
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veitar os seus meios tecnicos e humanos. Tentara reduzir os custos eleva· 
dos dos investimentos ate agora realizados e ajustar as suas opc;:oes no do
mfnio agricola, encontrando um melhor enquadramento do projecto e uma 
melhor participac;:ao a nfvel local (a chamada «maturac;:ao» dos investimentos). 

Nos pr6ximos anos, a Argelia tera de enfrentar as consequencias da 
baixa do prec;:o do petr61eo e do declfnio da sua taxa de crescimento (29). 

Precisara de um perfodo de reajustamento para encontrar outras fontes de 
financiamento atraves da diversificac;:ao das suas exportac;:oes, tanto nos pro
dutos derivados do petr61eo como nos bens manufacturados. E para encora
jar o desenvolvimento da industria ligeira que este pafs resolveu estimular 
o seu sector privado, capaz de definir uma dimensao adequada as suas uni
dades e adapta-las a um mercado mais alargado e competitive. Sera neces
saria uma maior especializac;:ao em bens de qualidade e de um nivel tecno-
16gico mais complexo, possibilitando-lhe uma articulac;:ao definida de maneira 
adequada com o capital estrangeiro. 

Apesar destas reformas, a Argelia mantem as opc;:oes de uma econo
mia planificada, com objectivos socialistas, onde e reconhecida a predomi
nancia do sector publico e onde o Estado continua a dispor do monop61io 
do comercio exterior (3°). 

(29) CNUCED: Rapport sur le commerce et le developpement, 1984. Este relat6rio men· 
ciona uma baixa de 3 % no crescimento da produQao industrial dos pafses da OPEP. 

(30) «3eme Conference Nationale sur le Developpement», El Moujahid, de 27 de Fevereiro 
de 1985. 
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JAZRA, Nelly- A dinamica de desenvolvimento e o papel da agricultura 
na economia argelina. 

Na decada de 70, a Argelia baseou o financiamento do seu desenvolvimento sabre a renda 
petrolffera, o que facilitou o alargamento do sector publico e as opc;:oes do controle do Estado 
sabre o conjunto da economia. 0 desenvolvimento da agricultura passou para o segundo plano 
em relac;:ao aos hidrocarbonetos, mas nao deixou de absorver investimentos vultosos, orienta
dos por opc;:oes em que prevalecia a multiplicac;:ao das grandes barragens e a mecanizac;:ao in
tegral. Estes nao deram os resultados almejados, enquanto, em muitas areas, se processava 
uma degradac;:ao dos sistemas de produc;:ao agricola, acompanhados de um forte desinvestimento, 
em particular no sector do Estado. 

Os reajustamentos operados nos ultimos anos tentam dar maior estimulo ao sector pri
vado, para satisfazer as necessidades em bens alimentares e manufacturados de uma popula
c;:ao crescente. Preve-se tambem o alargamento do sector agro-exportador e de bens de con
sumo, os quais podem constituir uma nova fonte de financiamento e criar um maior 
desenvolvimento tecnol6gico em articulac;:ao com o capital estrangeiro. 

JAZRA, Nelly- Development dynamics and the role of agriculture in the 
Algerian economy. 

In the seventies, Algeria's development was based on its oil income, which contributed to 
the expansion of the public sector and State control options with regard to the economy. In relation 
to hydrocarbons, agricultural development was pushed into the background, but it did not cease 
to absorb considerable investment, guided by options wherein the increase in large dams and integral 
mechanization prevailed. Such measures did not provide the desired results, while, in many areas, 
agricultural production systems deteriorated along with considerable disinvestment, particularly in 
the State sector. 

In the last few years, reajustments have been made with a view to providing greater stimulus 
to the private sector to meet the growing population's needs in foodstuffs and manufactured articles. 
Expansion of the agro-exporting and consumer goods sectors is also planned. Such sectors may 
provide a new financing service and breed greater technological development coupled with foreign 
capital. 
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