Carlos Fernandes Quivota
Economista
Covid-19
Consequências em Angola

Slogan : Eu Sou Angola , tu és Angola, Angola Somos todos nós!

Análise feita por um estudante de Economia - Angola e o Mundo

Começo por parabenizar os esforços feitos pelos fazedores de política em Angola, em
particular à Ministra da Saúde " Sílvia Lutucuta" !
O Presidente de Angola " João Lourenço" decretou Nessa quarta feira "Estado de
Emergência" de 15 dias começando a partir da meia noite do dia 27 do mês corrente.
No que me consta, esta foi a melhor decisão tomada pelo Chefe de estado de modo a evitar o
aumento incontrolável de casos positivos de Covid-19 , isto é, um" boom epidemiológico"
Numa visão telescópica, houve um custo de oportunidade entre " a vida e o crescimento
económico Nacional".
Faço redundância, esta medida é a melhor de todas até agora. Porém, acarreta muitas
consequências nomeadamente " fome , desemprego e a pobreza. Por outro lado , Uma vez
controlada essa situação o Estado de Emergência desaparecerá , dada a escassez de produtos
essenciais .
Espelharemos as consequências Económicas e sociais
Consequências Sociais:
Como os bens chegarão aos mais desfavorecidos? Como as pessoas mais vulneráveis
comerão ?
Quais são as consequências da paragem das escolas?
Bem, as estimativas feitas pelos fazedores de política quanto ao número de pessoas formadas
serão incertas. " Alguns países terão anos de atraso quanto à Potencialização do Capital
Humano, se essa pandemia se verificar por muito tempo ☝
O Desemprego é um factor ambíguo, pois está quer nas consequências Económicas Como
também nas sociais.

A falta de emprego conduzirá a desestruturação familiar , porém, aumentará a criminalidade
em Angola . Os estudos feitos pela Brooklyn mostram que o Desemprego tem uma relação
directa com a taxa de natalidade , onde a medida que o Desemprego aumenta, o número de
Nascimentos também aumenta. Assim será casa vez mais difícil atingir o desenvolvimento
sustentável e "INCLUSIVO".
por isso eu disse que tiveram de escolher entre a vida é a sustentabilidade interna . Muitas
Pessoas que vivem do mercado informal, verão suas vidas ameaçadas! Como por exemplo as
zungueiras e outros vendedores ambulantes.
Daí vem a outra questão, Como elas alimentar-se-ão?
Ainda há tempo de criar as condiçoes necessárias para tal , Como sabemos Nas periferias não
temos água, energia e nem uma alimentação em condições .
As pessoas precisarão muito que o Estado intervenha reduzindo a base tributária para
aumentar o gasto público ( política fiscal expansionista ).
A pobreza aumenta , onde no longo prazo(10 anos em diante ) morrrerão muitas Pessoas a
fome.
Será recomendável a intervenção de entidades mundiais para regular a situação?
Só depende de nós, mas de preferência não Uma vez que a taxa da dívida pública é
elevadíssima , só à China nós devemos cerca de 23 billhões de dólares.
Aumentamos a base fiscal ( aumento dos impostos) , onde está este dinheiro arrecadado?
A resposta é Simples, está com estado. Por isso, em Maio casa família terá direito à 8500
kwanzas.
Consequências Económicas:
Como consequência da perda efectiva das receitas petrolíferas para as reservas líquidas
internacionais , o País tem o seu crescimento económico ameaçado.
O aumento do Desemprego , déficit Nas contas públicas, falência de pequenas e médias
empresas , diminuição da Produção agrícola e outras ligadas ao sector produtivo interno,
Inflação e Desvalorização persistente na moeda Nacional e banca rota.
Por outro lado , esta pandemia afectou negativamente o orçamento Geral do estado Angolano
pela perda de cerca de 3 bilhões de kwanzas só no primeiro trimestre.
O OGE elaborado pela Assembleia Nacional, aprovado pelo executive e divulgado no diário
da república com o preço afixado de 55$ , este é o preço de venda do petróleo com um custo
de produção de cerca de 47$ . As receitas previstas foram inferiores as despesas fixadas para
um período anual por causa da perda no sector petrolífero de cerca de 20 $ .

Um País Como o nosso que o PIB depende em 90% das importações , essas medidas
acarretam recessões profundas verificadas nos anos 90 em países como o Japão (Recessão do
tipo L) .
Estas perdas vão afectar a bodiva( bolsa de Valores angolana) , bolsa de Valores é um
mercado organizado da venda e compra de acções e outros títulos atinentes às empresas .
Nesse mercado , haverá Uma perda significativa no sector imobilizado aonde haverá Tanta
oferta para Uma procura diminuta onde as acções serão vendidas à preço de bandeja, porque
os investidores querem afastar-se do mercado Angolano devido ao risco e a incerteza . Por
outro lado , o bna continuará a vender título na tentativa de injectar mais moeda no mercado e
criará de facto a infalação, isto é, o aumento generalizado e consistente nos níveis gerais de
preços de Uma Economia num determinado período de tempo.
Consequências da diminuição da base monetária: Banca Rota
Na tentativa de injectar mais dinheiro no mercado, O Banco Nacional de Angola continuará a
criar Inflação e reduzirá efectivamente a taxa de juros, Portanto, aumentará o redisconto , isto
é : os empréstimos que o bna faz aos Bancos comerciais quando estes estão sem dinheiro .
No entanto, o bna também vai reduzir o depósito compulsório para estimular o aumento de
liquedez bancária , depósito compulsório, o que é isso? É Uma taxa que o bna cobra aos
Bancos comerciais por cada depósito que os clientes fazem à estes. Haverá tanta procura para
pouca oferta no mercado.
Procura e a Oferta de Bens e serviços em Angola:
Essas duas abordagens têm regras distintas , mas foi provado que o mercado deve estar
Sempre em equilíbrio para que haja satisfação entre ambas as partes, isto é, entre o
comprador( famílias) e o vendedor( empresas).
Com essa medida veremos um excesso de demanda por Parte das famílias, porém, acredito
que muitas já compraram os bens e serviços de que necessitam .
Com esse excesso de demanda , as empresas terão de aumentar a produção, vê : essa
produção é Sempre importada(90%). Para que as empresas aumentem a produção em Angola
elas terão de aumentar os salários por causa da Inflação importada causada pela
Desvalorização do kwanza e como não conseguirão pagar Estes salários elevados , elas Vai
reduzir os trabalhadores . O Desemprego aumenta em Angola
Constatar-se-à o aumento do crédito Mal parado na Economia angolana.

Este facto, Vai obrigar o Estado a intervir várias vezes para regular a Economia.
Assim, será necessário a intervenção das entidades internacionais para a promoção do
crescimento das Económicas no mundo , entidades estás Como : FMI e Banco Mundial .

OBS: Caso Angola apresente novos casos de Covid-19 não admire e nem fique assustado .
São mais de 300 amostras a serem testadas, Portanto, se torna cada vez menor a
probabilidade de não ocorrer!

