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A subsidiação dos preços dos
combustíveis é perigosa, porque
ilude os agentes económicos
sobre a nova realidade energética.

política de combustíveis de Angola.

Um destes dias, observando o
parque automóvel de Luanda dei
por mim a questionar-me sobre a
racionalidade económica da

o parque automóvel da capital angolana é de extremos. Se são os
carros velhos que predominam, os que mais impressionam são os jipes
de luxo, de preferência último modelo americano com consumos que
chegam a ultrapassar os 20 litros aos 100 km.
Mas em Angola um carro que gaste muito não constitui problema.
Apesar dos sucessivos recordes do preço do petróleo, há muito que o
preço oficial da gasolina está "congelado" nos 40 kwanzas por litro,
cerca de 33 cêntimos de euro, enquanto o do gasóleo não sai dos 29
kwanzas, pouco mais de 24 cêntimos de euro. A título comparativo, na
Europa o preço sem impostos é cerca do dobro do de Angola, o que
indicia que os preços angolanos são fortemente subsidiados.
Em Angola, o que custa não é o dinheiro que se gasta a atestar o
depósito, é o tempo que se demora a abastecer. Na capital escasseiam
os postos de combustíveis sendo frequentes as filas nas bombas. Quem
não quer esperar pode recorrer ao mercado "negro", onde, além de
correr o risco do produto ser adulterado, paga mais caro - em Maio a
gasolina ultrapassou os 200 kwanzas, cinco vezes o preço oficial, devido
a problemas de abastecimento da Sonangol.
Resumindo para concluir, a análise do mercado de combustíveis
angolano sugere alguma irracionalidade económica. As autoridades
fixam preços demasiado baixos para os combustíveis. Os preços
demasiado baixos promovem um consumo desenfreado. O consumo
desenfreado é controlado através de barreiras administrativas, que se
traduzem, por exemplo, na enorme escassez de postos de combustíveis.
Esta política é errada. Estamos em pleno choque petrolífero. Ainda que
venham a descer face aos níveis actuais, os preços do crude deverão
permanecer em patamares elevados. Isto é bom para os países
produtores, como é o caso de Angola. Mas as autoridades de Luanda
não podem esquecer-se que o país também é consumidor de petróleo e
que os novos preços deveriam ser passados para os agentes
econômicos locais, obrigando-os a um consumo mais eficiente, a
começar pelos jipes que escolhem.
O contrário do que está a ser feito. A subsidiação dos preços dós
combustíveis é no mínimo perigosa, porque ilude os agentes
económicos angolanos sobre a nova realidade energética.

