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RESUMO

O objetivo do presente estudo é analisar a relação causal entre a evolução do sector ban-
cário, e o crescimento económico em Angola durante o período de 1995-2012, incluindo
o rendimento do petróleo como uma variável intermitente. Assim, criamos um modelo
simples de causalidade tri-variada. Para tanto, este estudo insere-se na moderna literatura
empírica sobre a relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento económico, que
começou com Goldsmith (1969), e tem florescido nas últimas décadas, quando houve um
avanço considerável relativamente aos estudos empíricos. Usando as técnicas do teste de
causalidade de Granger, os resultados empíricos deste estudo revelam: (1) uma causali-
dade bidirecional partilhada entre o rendimento de petróleo e o crescimento económico
no período em análise; (2) uma causalidade unidirecional do rendimento de petróleo para
o desenvolvimento financeiro em Angola; e (3) há uma relação causal de um sentido, isto
é, do crescimento económico para o desenvolvimento financeiro. Pelo que o estudo ad-
verte que qualquer argumento de que o desenvolvimento financeiro inequivocamente leva
ao crescimento económico deve ser tratado com extrema cautela.

Códigos JEL: C32, E44, E51, O40, Q32

Palavras-chave: Desenvolvimento Financeiro, Crescimento Económico, Sector Bancá-
rio, Angola, Causalidade, Rendimento de Petróleo, Recursos Naturais.

iv



ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the causal relationship between the evolution of the
banking sector and economic growth in Angola during the period 1995-2012, including
oil rents as an intermittent variable. So, we created a simple tri-variate causality model.
Therefore, this study is part of the modern empirical literature on the relationship between
financial development and economic growth that began with Goldsmith (1969), and has
flourished in recent decades, when there was a considerable advance over empirical stu-
dies. Using the techniques of Granger causality test, the empirical results of this study
show: (1) a bidirectional causality shared between oil income and economic growth in
the period under review; (2) an unidirectional causality from oil revenue for financial de-
velopment in Angola; and (3) there is a causal relationship in one direction, that is, from
economic growth to financial development. Therefore the study warns that any argument
that financial development leads to economic growth unequivocally should be treated with
extreme caution.

JEL Classification: C32, E44, E51, O40, Q32

Keywords: Financial Development, Economic Growth, Banking Sector, Angola, Causa-
lity, Oil Rents, Resources Natural.
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Capítulo 1

Introdução

A relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento económico tem recebido consi-
derável atenção na literatura teórica e empírica, não apenas por causa de suas implicações
para a política económica, mas sim porque o sector financeiro é um instrumento por ex-
celência para a saúde da atividade económica. Os fundamentos teóricos dessa relação
podem ser relembrados a partir do trabalho de Schumpeter (1934) (cfr. Raz, 2013) e,
mais recentemente, com os trabalhos de pontos de vistas contraditórios sobre o papel que
o sistema financeiro desempenha no crescimento económico, tais como: Hassan et al.

(2011), Greenwood e Jovanovic (1990), King e Levine (1993a), Disbudak (2010), Ho
(2002), Loayza e Ranciere (2006) e outros.

Levando em conta as características da economia angolana, introduzimos o indicador ren-
dimento de petróleo como variável intermitente e original nesta problemática, na medida
em que a maioria dos estudos anteriores na literatura são baseados principalmente em
dados de modelos bi-variados, isto é, entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento
económico.

Em outras palavras, a originalidade na introdução de uma terceira variável que afeta tanto
o desenvolvimento financeiro como o crescimento económico num sistema de causalidade
bi-variada não só pode trazer o peso de um sector estratégico de uma economia, mas
também pode alterar a direção da causalidade entre o desenvolvimento financeiro e o
crescimento económico, bem como a magnitude das estimações.

As principais motivações que levaram a escolha do tema são duas. Na última década o
sector financeiro angolano revelou uma evolução e crescimento considerável, ao nível de
bancos, das captações de depósitos e investimentos, tendo mesmo colocado seis bancos
no ranking dos 100 maiores Bancos do Continente Africano, segundo a African Business
Magazine (Outubro de 2011), utilizando indicadores de capital, ativo, resultados e ren-
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tabilidade1 (KPMG, 2012). Por outro lado, o período compreendido entre 2002 e 2008
foi o de mais elevadas taxas reais de crescimento do PIB no país e de grande volatili-
dade nos preços das commodities particularmente o petróleo, pelo que nos quatro anos
seguintes com o aprofundar da crise financeira e económica internacional desacelerou o
crescimento económico angolano. Entre 2002 e 2008 a taxa média anual de variação do
PIB foi de 14,9% e se for excluído 2003 a taxa média anual atingiu a cifra de 17,2%
(CEIC, 2012).

O principal objetivo do presente estudo é analisar a relação causal entre a evolução do
sector bancário (desenvolvimento financeiro, sabendo que 95% do sistema financeiro an-
golano é composto pelo sector Bancário), o rendimento de petróleo e o crescimento eco-
nómico em Angola nas últimas décadas. Pelo que a investigação é relevante, sobretudo
para contribuir no debate acerca desta problemática e por outro lado, fornecer informações
precisas para os responsáveis de política económica.

Tendo em consideração a importância do sector bancário angolano no sistema financeiro

e na economia de Angola, torna-se de extrema relevância um estudo que se debruce so-

bre esta temática e que pretende dar resposta à seguinte questão: Qual foi a relação

causal entre a evolução do sector bancário, rendimento do petróleo e cres-

cimento económico em Angola nas últimas décadas?
A dissertação encontra-se dividida em seis partes, sendo uma delas constituída pela pre-
sente introdução e a restante estrutura apresentada em seguida.

No capítulo 2 é apresentada uma breve contextualização da realidade económica e geo-
gráfica de Angola, assim como uma breve caracterização do sistema bancário angolano.
A partir deste capítulo são apresentadas algumas potencialidades do país, o desempenho
económico e o comportamento do sector bancário na última década.

A revisão da literatura é apresentada e explicada no capítulo 3, em que referimos estudos
efetuados sobre a relação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico,
bem como a abundância de recursos naturais. As pesquisas bibliográficas dividem-se
em duas partes: a análise da literatura sobre desenvolvimento financeiro e crescimento
económico, que se subdivide em três pontos distintos; e a revisão da literatura sobre a
abundância dos recursos naturais e o crescimento económico.

No capítulo 4 é apresentada a metodologia de investigação utilizada na dissertação, que
visa estimar e analisar a causalidade entre o desenvolvimento do sector bancário, o rendi-
mento do petróleo e o crescimento económico em Angola. Para tal, o capítulo encontra-se
dividido em três secções, sendo que na secção 4.1 é explicado o método do teste de cau-

1Os bancos Angolanos que figuram do Ranking são: BAI, BPC, BESA, BFA, BIC, Banco Millennium
Angola.
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salidade de Granger, na parte 4.2 são definidas as variáveis do modelo, e na última parte
são especificados os modelos a considerar na estimação.

Relativamente ao capítulo 5, são apresentados os resultados da análise empírica dos quais
se destacam o teste de Dickey-Fuller aumentado a fim de verificarmos se as séries tem-
porais são estacionárias. De seguida verificamos a existência ou não de cointegração
entre as variáveis através de testes de Johansen. Logo após, fez-se o teste de causalidade
de Granger no intuito de constatarmos a direção da causalidade. Mas antes obtemos as
desfasagens a ser usada neste teste por meio do modelo auto-regressivo vetorial (VAR).
Neste sentido, as desfasagens (lags) foram selecionados pelo critério de informação de
Schwarz (SIC), dado o melhor desempenho do mesmo para amostras de tamanho pequeno
(no caso de modelos de séries temporais).

As principais conclusões e implicações de política do estudo encontram-se no capítulo 6.
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Capítulo 2

Contexto Económico e Financeiro de
Angola

Neste capítulo efetuamos uma breve contextualização da realidade económica e geográ-
fica de Angola e também realizamos uma breve caracterização do sistema bancário ango-
lano.

2.1 Enquadramento Geográfico e Económico

2.1.1 Situação Geográfica de Angola

Angola está localizada na costa Ocidental da África Austral, a Sul do Equador. Tem uma
superfície total de 1.246.700km2, com uma costa marítima de 1.650 Km. A fronteira
terrestre ocupa uma extensão de 4.837 Km de comprimento. No sentido Norte - Sul, o
território tem um cumprimento máximo de 1.277 Km e a largura máxima no sentido Oeste
- Leste é de 1.236 Km, com um total de dezoito (18) Províncias1 (informação disponivel
no website do INE de Angola, 2013).

Angola faz fronteira a norte e nordeste com a República Democrática do Congo, a Leste
com a Zâmbia, ao Sul com a Namíbia e a Oeste é banhado pelo oceano Atlântico. Na
região do planalto central do país está à origem dos principais rios, as cinco grandes bacias
hidrográficas correspondem aos rios Congos (Zaire), Kwanza, Cunene, Cubango e Queve.
Angola possui duas estações climatéricas, nomeadamente a época chuvosa e a época seca.
O clima é quente e húmido ao longo da região costeira. A média de pluviosidade anual é

1Disponivel em: http://www.ine.gov.ao
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de 400 mm (milímetros). Tornou-se independente de Portugal no dia 11 de Novembro de
1975, a província de Luanda é a capital do país e a mais populosa.

Angola possui grande diversidade de recursos naturais. Os recursos minerais constituem
o produto principal do país, tais como o petróleo, o diamante, o ferro, o manganês, o
cobre, o fosfato, o granito, e os mármores, bem como os recursos agrícolas, incluindo
extensas áreas de savanas, e recursos florestais. Depois de várias décadas de guerra,
Angola alcançou a paz no dia 4 de abril de 2002.

2.1.2 Situação Económica

Na última década, nomeadamente depois de finalizada a guerra civil em 2002, a economia
angolana sofreu grandes transformações. A estabilização macroeconómica com a desa-
celeração dos elevados níveis de inflação e o crescimento acentuado do Produto Interno
Bruto (PIB), com valores nunca antes registados em Angola, veio alterar a realidade do
país e em particular do sistema financeiro. O período compreendido entre 2002 e 2008
foi o de mais elevadas taxas reais de crescimento do PIB no país. O clima interno envol-
vente facilitou-o e o enquadramento externo foi do melhor desde a independência (CEIC,
2012):

• Resolução do conflito militar depois de 27 anos de guerra (provavelmente a de
maior duração em África);

• Primeiros resultados positivos de um programa de estabilidade macroeconómica
concebido pela equipa económica do governo depois de 1999 (a taxa de inflação,
no início da nova política de recuperação dos equilíbrios macroeconómicos fun-
damentais, era de 105,6% em 2002 e em 2008 estabeleceu-se em 13,2%). Estes
sucessos foram estimulados e ajudados pela excelente conjuntura das receitas fis-
cais (4,5 mil milhões de dólares em 2002 e 42,4 mil milhões de dólares em 2008);

• A economia mundial encontrava-se numa fase de rápido crescimento, não apenas
do lado das economias mais desenvolvidas, como, sobretudo, das economias emer-
gentes, como a China, a Índia, o Brasil, a Coreia do Sul, a Rússia e a África do
Sul;

• O preço do petróleo apresentou um comportamento sempre ascendente ao longo do
período, tendo atingido, em 2008, o valor de 137 dólares por barril. O preço médio
entre 2002 e 2008 foi de 52,6 dólares por barril.
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No período em análise, particularmente entre 2002 e 2008, Angola foi identificada como
uma das economias de maior crescimento no mundo, passando a ser um dos países mais
procurados pelos investimentos privados (Relatório da The Economist Intelligence Unit,
julho de 2012) (cfr. CEIC, 2012), conforme indica a figura 2.1. Neste período, a taxa
média anual de variação do PIB foi de 14,9% e se for excluído 2003 a taxa média anual
atingiu a cifra de 17,2%. A taxa de 5,3% registada em 2003 ficou a dever-se à quebra
do ritmo de crescimento da produção petrolífera em relação ao ano precedente (de 20,8%
para -2,2%), dado que a economia angolana depende em elevado peso do sector petro-
lífero (mais de 50,5%) (CEIC, 2012). Por outro lado, nos quatro anos seguintes (2009,
2010, 2011 e 2012) com o aprofundar da crise financeira e económica internacional desa-
celerou o crescimento económico angolano.

Figura 2.1: Comportamento da taxa real de crescimento do PIB de Angola

Fonte: construção própria, com base nos dados constantes do MINIPLAN (Ministério do
Planeamento de Angola).

Relativamente às despesas públicas, em 2008 ocorreu um aumento considerável, afas-
tando o respetivo rácio de um valor estável abaixo dos 38% registado entre 2003 e 2007.
Como consequência, aumentou o rácio do défice fiscal do estado no PIB (5,6%), mesmo
antes da crise financeira e económica mundial do ano seguinte, quando o saldo negativo
das contas públicas se aproximou dos 10% do PIB (CEIC, 2012).

A tabela 2.1 ilustra que dentro do período em análise, o sector do petróleo continuou a
ser o motor e a característica mais saliente da economia angolana. Não obstante, surgem
sinais interessantes de um processo de criação de uma procura interna assente em outros
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sectores de atividade e fortemente influenciada pelo conhecido spillover effect, ou seja,
o crescimento da economia petrolífera e os rendimentos aí gerados têm contagiado as
atividades económicas fora do sector petrolífero, em especial a da construção de infraes-
truturas e da manufatura, cujos registos reais de crescimento foram bastante interessantes.
É muito provável que tenha sido o aumento desta procura doméstica que contribuiu para
aumentar a capacidade de resistência da economia angolana à crise europeia e americana
e à diminuição na intensidade de crescimento da China, dado que ambos são os maiores
importadores do petróleo angolano.

Tabela 2.1: Taxa de crescimento real do PIB (%), por sector

Setores de atividade
PERÍODO

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Agricultura 9,80 27,39 1,86 29,00 6,00 11,40

Pescas e derivados 9,10 9,70 -2,43 -8,72 1,30 3,45

Diamantes e outros 30,90 2,69 -8,19 4,63 -10,28 -3,26

Petróleo 13,10 20,38 12,29 -5,09 -2,98 -5,56

Indústria Transformadora 44,70 32,57 11,03 5,27 10,66 3,81

Construção 30,00 37,10 25,60 23,78 16,05 6,80

Energia 13,20 8,60 26,10 21,32 10,90 14,98

Serviços Mercantis 38,10 21,80 26,90 -1,45 8,73 12,34

Outros 13,00 4,50 1,90 5,94 4,73 8,24

PIB a custos de fatores 18,60 23,19 13,82 2,39 3,39 3,40

PIB a preços de mercado 25,90 25,44 15,04 8,31 7,80 8,90

Fonte: MINIPLAN (Ministério do Planeamento de Angola).

O efeito contágio proveniente da economia petrolífera tem contribuído para o aumento
do rendimento de algumas faixas da população, melhorando o seu poder aquisitivo, com
reflexos imediatos no aumento da atividade comercial. Igualmente relevantes devem ter
sido as consequências das iniciativas governamentais de concessão de crédito em moda-
lidades atrativas para os tomadores dos empréstimos (CEIC, 2012).

2.1.2.1 Inflação

O controlo da inflação em Angola tem sido um dos resultados mais visíveis da política de
estabilização macroeconómica das autoridades angolana depois de 2000 (foi quando se
iniciou a formulação de políticas monetárias e financeiras mais consistentes).
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Conforme mostra a figura 2.2, entre 2002 e 2012 a inflação anual passou de 105,6% para
9,02%. Em termos de taxas médias mensais a redução é mais notória 6,2% em 2002
e 0,72% em 2012. Independentemente das oscilações verificadas, a tendência de longo
prazo da taxa de inflação (medida pelo índice de preços do consumidor) permaneceu de-
crescente. Do ponto de vista da política monetária, a subida da inflação observada em
2009 e 2010 na economia angolana deveu-se à ligeira desvalorização da moeda nacio-
nal (Kwanza), face à queda das reservas internacionais líquidas provocada pela baixa do
preço do barril do petróleo. Esta desvalorização não foi suficientemente compensada pelo
aumento da oferta interna de bens e serviços.

Figura 2.2: Comportamento da inflação pelas taxas anuais e médias mensais

Fonte: construção própria, com base nos dados do INE.

2.2 Caracterização do sistema bancário angolano

2.2.1 Breve historial

A instalação do primeiro estabelecimento bancário em Angola remonta à 1865, e começou
a funcionar em agosto do mesmo ano. Tratava-se de uma sucursal do Banco Nacional
Ultramarino, autorizado a instalar-se em Luanda, passando as notas emitidas por este
Banco a constituir a moeda nacional. Estavam lançadas as bases para o início do exercício
da atividade bancária em Angola (acedível pelo website do Banco Naconal de Angola-
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BNA). Contudo, com a independência de Angola em 1975, o sistema bancário angolano
foi influenciado pelo modelo económico, político e de governação adotado pelo país. Um
ano após a independência de Angola, e através da Lei Nº 69/76 publicada no Diário da
República Nº 266 – 1ª Série de 10 de Novembro de 1976 foi criado o Banco Nacional de
Angola e aprovada a sua Lei Orgânica.

Após a independência, historicamente podemos distinguir três períodos distintos. O pri-
meiro período entre 1975 e 1987 caracterizado pela economia planificada e dirigida pelo
Estado. No segundo período, entre 1987 e 1992, denominado de transição, verificou-se o
fim do modelo da economia centralizada, e a maior abertura à iniciativa privada. Datam
deste período as primeiras negociações para a integração nas instituições e organismos
financeiros internacionais2. O terceiro período tem como marco a implantação da IIª re-
pública, em 1992, e vigora até agora. Verifica-se a partir do início deste período, uma
mudança decisiva ao nível político com a implantação do sistema de multipartidarismo, e
a realização das primeiras eleições legislativas em Setembro de 1992 (Peres, 2005).

Tendo em conta o contexto prevalecente em cada período, o sistema bancário foi-se alte-
rando de forma a desempenhar o seu papel em conformidade com as mudanças na econo-
mia angolana. Neste sentido, até 1991 em Angola prevalecia o sistema de mono banco,
concentrando-se no BNA as funções de banco central, banco emissor e banco comercial,
enquanto outro banco, o Banco Popular de Angola (BPA), se resumia a simples caixa de
captação de poupanças, não exercendo atividade de intermediação financeira.

Estimulada e influenciada pela transição da economia planificada para a economia de
mercado, o quadro jurídico da atividade bancária conheceu as primeiras alterações em
1991, quando o negócio bancário foi aberto à iniciativa privada. Assim, durante o período
de transição foi implantado um sistema bancário de dois níveis, sendo o primeiro nível
para o banco central, no caso o BNA, com a atividade alicerçada pela Lei nº. 4/91 de
20 de Abril3 – Lei Orgânica do Banco Nacional de Angola –, e o segundo nível para os
bancos comerciais e de investimento, negócio regulamentado pela Lei nº. 5/91 (ambas de
20 de Abril)4 – Lei das Instituições Financeiras (Peres, 2005).

Assim, com base na Lei das Instituições Financeiras, em finais de 1991, o Banco Na-
cional de Angola deixou de abrir contas de depósitos tanto em moeda local como em
moeda estrangeira e iniciou-se a implementação de um programa de cessação de ativida-
des comerciais em Luanda. Foram igualmente introduzidos os primeiros instrumentos de
política monetária, nomeadamente as reservas obrigatórias e aumentadas as taxas de juro

2Angola integrou o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) em 1989. Todavia,
mesmo antes de ser membro destes organismos internacionais, em 1987, teve lugar o 1º. Reescalonamento
da dívida externa de Angola no Clube de Paris.

3Diário da República I Série nº. 16, de 20 de Abril de 1991.
4Idem.
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(acedível pelo website do Banco Naconal de Angola-BNA).

O sistema bancário angolano passou então a ser composto para além do BNA, por dois
bancos comerciais angolanos constituídos sob forma de sociedades anônimas de capitais
públicos – o Banco de Poupança e Crédito (BPC, ex-BPA) e o Banco de Comércio e In-
dústria (BCI), este último criado de raiz - para além da Caixa de Crédito Agro-pecuária
e Pescas (CAP), uma instituição com o objetivo de apoiar a expansão da capacidade pro-
dutiva dos sectores agrícola e piscatório e desse modo proporcionar o aumento da oferta
de produtos essenciais. A sua rede foi substancialmente alargada em 1996 com a trans-
ferência, pelo BNA, da sua extensa rede comercial para aquela instituição. A partir de
1992, estabeleceram-se sucursais de bancos estrangeiros, nomeadamente o Banco Totta e
Açores (BTA), o Banco de Fomento ao Exterior (BFE) e o Banco Português do Atlântico
(BPA).

Portanto, com a abertura para a economia de mercado o BNA alterou a sua filosofia de
funcionamento ficando responsável pela condução e execução da política monetária e
cambial do país. Em 1999, foi decidida extinção e liquidação da caixa Agro-Pecuária e
Pescas (CAP) e, em maio do mesmo ano, o BNA implementou um conjunto de medidas
com o objetivo de estabilizar o mercado monetário, cambial e aumentar a competitividade
entre os Bancos. Por outo lado, a atividade seguradora ficou a cargo de uma única empresa
estatal, a Empresa Nacional de Seguros de Angola (ENSA), estabelecida também em
1978. Em 1981, todas as companhias privadas seguradoras foram liquidadas e os seus
ativos e passivos transferidos para a ENSA.

Atualmente e de acordo com a regulamentação em vigor, o sistema bancário nacional é
constituído por várias instituições bancárias de capital nacional e estrangeiro, nomeada-
mente de capital português, as quais se constituíram em bancos de direito angolano.

2.2.2 Composição do sector bancário angolano

No período em análise, o sector financeiro Angolano revelou uma evolução e cresci-
mento considerável, ao nível de bancos, das captações de depósitos e investimentos,
tendo mesmo colocado seis Bancos no ranking dos 100 maiores Bancos do Continente
Africano, segundo a African Business Magazine (Outubro de 2011) (cfr. KPMG, 2012),
numa classificação efetuada através da análise de indicadores de Capital, Ativo, Resulta-
dos e Rentabilidade. A tabela 2.2 segmenta as instituições bancárias angolanas.
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Tabela 2.2: Evolução do número de Bancos no sistema financeiro angolano por períodos

Bancos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Público 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Misto - - - - - - - - 1 1 1

Privado Nac 4 4 4 7 9 10 10 10 12 12 12
Estrangeiros 5 5 5 4 5 6 6 6 7 7 7

Total 11 11 11 13 17 19 19 19 23 23 23

Fonte: BNA (Banco Nacional de Angola).

O sistema bancário angolano conta atualmente com 23 (vinte e três) instituições financei-
ras bancárias (como ilustra a tabela 2.2) que são: 3 Bancos Públicos - Banco de Poupança
e Crédito (BPC), Banco de Comércio e Indústria (BCI), Banco de Desenvolvimento de
Angola (BDA); 1 Banco Misto - Banco de Poupança e Promoção Habitacional (BPPH);
12 Bancos Privados Nacionais - Banco Comercial Angolano (BCA), Banco Comercial do
Huambo (BCH), Banco Angolano de Negócios e Comércio (BANC), Banco Internacio-
nal de Crédito (BIC), Banco Caixa Geral Totta de Angola (BCGTA), Banco Angolano de
Investimento (BAI), Banco BAI Micro Finanças (BMF), Banco Privado Atlântico (BPA),
Banco Kwanza Investimento (BKI), Banco Keve (KEVE), Banco Sol (BSol), Banco Va-
lor (BVB); 7 Filiais e Bancos Estrangeiros - Banco de Fomento Angola (BFA), Banco de
Negócio Internacional (BNI), Banco Espírito Santo Angola (BESA), Banco Millennium
Angola (BMA), Banco VTB África (VTB), Finibanco Angola (FNB), e o Standard Bank
Angola (SBA). Também estão autorizadas a funcionar 30 (trinta) casas de câmbio, sendo
que uma delas ainda não iniciou a sua atividade. Importa também referir que, estão em
funcionamento uma sociedade de remessa de valores e uma sociedade de micro crédito
(acedível pelo website do Banco Naconal de Angola-BNA).

Até ao final do primeiro semestre do ano de 2012, de acordo com os dados disponibili-
zados pelo Departamento de Supervisão das Instituições Financeiras do Banco Nacional
de Angola, existiam em todo o território angolano 1087 (mil e oitenta e sete) agências e
balcões, dos quais 594 (quinhentos e noventa e quatro) encontravam-se localizados em
Luanda. De igual modo, de acordo com os dados disponibilizados, existiam em todo o
território angolano cerca de 125 (cento e vinte e cinco) agências de casas de câmbio, das
quais 77 (setenta e sete) encontravam-se localizadas em Luanda.

Ainda dentro do período em análise, os meios de pagamento eletrónicos continuaram a
registar um forte crescimento no mercado angolano (como ilustram as figuras A2, B2, C2
e D2, no anexo 2). O número de cartões de crédito e débito vivos5 aumentou acerca de

5Os cartões vivos são cartões que apresentam pelo menos uma utilização.
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16% em 2012, tal como os cartões válidos6 que registaram um crescimento de 19%. No
que se refere à rede de terminais, o número de Caixas Automáticos (ATM) e Terminais de
Pagamento Automático (TPA) registaram um crescimento de 24% e 29%, respetivamente.
O número de ATM aumentou para 2.014 em 2012, comparativamente a 1.629 em 2011, e o
número de TPA cresceu para 23.545 terminais em 2012 face a 18.199 em 2011 (Deloitte,
2013). Adicionalmente, o número de transações em 2012 cresceu cerca de 39% face a
2011, registando-se um aumento de 35% nas transações realizadas em ATM e de 73% nas
efetuadas em TPA. Assim, verifica-se que a evolução do número de TPA foi acompanhada
pelo aumento ainda mais expressivo das transações efetuadas, sinal da cada vez maior
abertura dos agentes económicos para a utilização destes meios de pagamento (Deloitte,
2013).

2.2.3 Depósitos do sector bancário

Ao longo da última década, os valores dos depósitos registaram uma evolução significa-
tiva, acompanhando a entrada de novas instituições bancárias e também a expansão da
rede bancária pelo país. Deveu-se por um lado pelo aumento ligeiro da taxa de bancari-
zação da população de 6% em 2006, 6,7% em 2007 e 11% em 2010 para 23% em 2012,
não obstante ainda estar aquém daquilo que o sector bancário ambiciona. Por outro lado,
deveu-se pela redução da economia informal, ou seja, a formalização da economia an-
golana e adoção de estratégias de captação de poupanças pelo BNA (Banco Nacional de
Angola)7 (Deloitte, 2013).

Figura 2.3: Estrutura de depósitos por moeda

Fonte: construção própria, com base nos dados do BNA (Banco Nacional de Angola)

6Os cartões válidos são cartões emitidos que estão dentro do prazo de validade.
7Como campanhas publicitárias de como fazer poupança e o programa Bankita do BNA.
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A figura 2.3 mostra que na evolução dos depósitos, assistiu-se uma oscilação nas prefe-
rências dos depósitos em moeda nacional (Kwanza) em relação à moeda estrangeira, por
causa da relativa estabilidade cambial vivida naquele período, mas com maior terreno em
2006, 2009 e 2010 para moeda estrangeira.

Figura 2.4: Composição dos Depósitos dos Clientes

Fonte: construção própria, com base nos dados do BNA (Banco Nacional de Angola)

Finalmente, para termos uma noção do crescimento e a composição dos depósitos de
clientes, os depósitos à ordem continuaram a ter uma predominância significativa (como
ilustra a figura 2.4). De 2006 para 2007 o crescimento do total dos depósitos foi de 45%,
de 2007 para 2008 foi de 59%, 2008 para 2009 foram de 65% e de 2009 para 2010 foi de
11%.

2.2.4 Crédito Bancário

A atividade de crédito tem vindo a crescer de forma significativa, com o stock de crédito a
crescer a uma taxa de 42% por ano, desde 2006, tendo atingido os 2,4 biliões de Kwanza
em 2012, face a 0,3 biliões em 2006. Apesar do aumento notável em volume, o peso do
crédito na economia estagnou a partir de 2009, com o rácio de crédito/PIB a oscilar entre
os 20% e os 21%, após um período de crescimento médio de 37% por ano8 (acedível pelo
website do Banco Naconal de Angola-BNA).

8Estudo do desenvolvimento equilibrado da função de crédito na economia angolana.
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O tecido empresarial privado é o principal utilizador do crédito no país, representando
79% do crédito líquido de provisões. O crédito também está geograficamente concentrado
em três províncias, com Luanda a representar 90% do stock do sistema financeiro, Huíla
e Benguela a representar 2% cada, e o conjunto das restantes províncias, a pesar apenas
6% (Deloitte, 2013).

Na distribuição do crédito por produto e a respetiva relação com os diferentes sectores
económicos, existe uma grande predominância dos empréstimos bancários ao sector dos
serviços9, que nos últimos três anos viram o seu peso aumentar 7%, de 11% para 18%,
e representa hoje a maior fatia do crédito à economia. O crédito ao sector do comércio
representa a segunda maior fatia (17%)10 (acedível pelo website do Banco Nacional de
Angola-BNA).

9Incluem Produção e Distribuição de Energia, Alojamento e Restauração, Atividades Financeiras e Se-
guros, Educação, Saúde e Acção Social.

10Disponível em, http://www.bna.ao
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Capítulo 3

Revisão de Literatura

Neste capítulo mostramos um breve enquadramento dos estudos efetuados sobre a rela-
ção entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico, bem como a abun-
dância de recursos naturais, dando maior ênfase aos estudos que incidem sobre os países
Africanos e de baixo rendimento onde se enquadra a realidade económica angolana. As
pesquisas bibliográficas dividem-se em duas partes: a análise da literatura sobre desenvol-
vimento financeiro e crescimento económico, que se subdivide em três pontos distintos;
e a revisão da literatura sobre a abundância dos recursos naturais e o crescimento econó-
mico.

3.1 Desenvolvimento Financeiro e Crescimento Económico

Os fundamentos teóricos da relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento eco-
nómico podem ser relembrados a partir do trabalho de Schumpeter (1934) (cfr. Raz,
2013). No início dos anos 90 e na última década, vários estudos foram realizados com
maior profundidade sobre esta problemática (King e Levine, 1993a; Demetriades e Hus-
sein, 1996; Levine, 1997; Arestis e Demetriades, 1997; Greenwood e Jovanovic, 1990;
Pagano, 1993; Beck et al., 2000; Bangake e Eggoh, 2011; Calderón e Liu, 2003; Disbu-
dak, 2010; Loayza e Ranciere, 2006; Hassan et al., 2011; Odhiambo, 2010; Rufael, 2009;
Fowowe, 2010; Ang, 2008; Raz, 2013; Ma e Jalil, 2008; e outros). Apesar de numerosos
estudos realizados, a questão da relação causa e efeito continua a ser tema de debate na
literatura, isto é, se o desenvolvimento financeiro promove o crescimento económico ou
se o crescimento económico gera um aumento da procura de serviços financeiros pro-
movendo a expansão do sector financeiro ou seja, uns com argumentos a favor e outros
desfavoráveis a relação entre estes dois segmentos, na medida em que os autores utilizam
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diferentes países, regiões económicas, metodologias, variáveis financeiras e em alguns
casos recorrem a variáveis socioeconómicas. Pelo que existe uma grande diversidade de
variáveis que podem ser utilizadas para determinar o efeito do desenvolvimento financeiro
no crescimento económico ou inverso.

Neste contexto, podemos destacar os indicadores usados para medir o desenvolvimento
financeiro, tais como, o agregado monetário M2 dividido pelo PIB, o agregado monetário
M3 dividido pelo PIB, o crédito bancário dividido pelo crédito bancário mais ativos in-
ternos do Banco Central, o crédito disponibilizado ao sector privado dividido pelo crédito
interno total, o crédito bancário ao sector privado dividido pelo PIB, a taxa de juro real
e outros. Para medir o crescimento económico, a maioria dos autores utilizaram o PIB
real per capita ou taxa de crescimento real do PIB per capita. Alguns autores dos anos
90 e da última década também utilizaram outros fatores que podem afetar o crescimento
económico, considerando-as de variáveis de controlo para evitar erros na medição e endo-
geneidade, como por exemplo, a taxa de inflação, o grau de abertura ao exterior, o número
de matrículas no ensino secundário, consumo governamental, e outras.

Os trabalhos dos autores caracterizam-se pelo uso de diferentes tipos de dados e métodos
econométricos. Nos anos 90 vários estudos foram realizados com o uso de dados cross-

country ou com séries temporais, enquanto na última década observou-se uma tendência
para a utilização de dados em painel, tirando vantagens proporcionadas por este tipo de
estudo. Os dados em painel, para além de analisar a relação cross-country entre o de-
senvolvimento financeiro e o crescimento económico, também analisam como a variação
do desenvolvimento financeiro dentro de um país ao longo do tempo poderá afetar o seu
crescimento económico (Beck et al., 2000). Foram usados diferentes métodos economé-
tricos dos quais destacam-se: o método Ordinary Least Squares (OLS), o método General

Method of Moments (GMM), Causalidade de Granger, análise VAR, decomposição da va-
riância do erro de previsão, testes de cointegração e outros.

3.1.1 Abordagem favorável a relação positiva

Um primeiro conjunto de trabalhos apresenta uma relação positiva entre desenvolvimento
financeiro e o crescimento económico. Por exemplo, King e Levine (1993b) analisaram
como os sistemas financeiros afetam o crescimento económico, através de um modelo de
crescimento endógeno em que os sistemas financeiros avaliam potenciais empreendedo-
res, mobilizam poupanças para financiar atividades que aumentam a produtividade, tendo
como variáveis de análise o passivo bancário dividido pelo PIB, o crédito bancário di-
vidido pelo crédito bancário mais ativos internos do banco central, crédito bancário ao

16



sector privado dividido pelo PIB, e foram utilizadas como variáveis de controlo a taxa de
escolaridade secundária, o grau de abertura ao exterior, a despesa pública sobre o PIB e a
taxa de inflação. Concluíram que países com sistemas financeiros desenvolvidos em 1960,
1970, e 1980 apresentavam taxas mais rápidas de crescimento do PIB e da produtividade
per capita ao longo dos próximos 10 anos, usando uma análise cross-country.

Utilizando como variáveis o depósito bancário em relação ao PIB, o crédito bancário ao
sector privado em relação ao PIB e o PIB real per capita, Demetriades e Hussein (1996)
realizaram testes de causalidade entre desenvolvimento financeiro e o crescimento do
PIB real, usando evidência de séries temporais de 16 países e encontraram no cômputo
geral, que a maior parte da evidência é favorável à ideia da relação bidirecional entre
desenvolvimento financeiro e crescimento económico, independentemente de apresentar
resultados diferentes em cada país.

Também Levine (1997) estudou a relação entre o desenvolvimento financeiro e o cresci-
mento económico. Para o efeito utilizou uma amostra de 77 países onde se incluíam países
desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, africanos e europeus. Na regressão
linear utilizada, o PIB per capita foi definido como a variável dependente e como variá-
veis explicativas do desenvolvimento financeiro utilizou o crédito ao sector privado sobre
o PIB, o crédito bancário sobre a soma do crédito bancário e os ativos internos do banco
central, o passivo bancário do sistema financeiro sobre o PIB e como variável de controlo
a inflação. Os resultados revelaram uma forte correlação positiva entre o funcionamento
do sistema financeiro e o crescimento económico no longo prazo.

No mesmo sentido, Levine et al. (2000) avaliaram se as componentes exógenas do de-
senvolvimento dos intermediários financeiros influenciam o crescimento económico, uti-
lizando como variáveis explicativas o crédito privado sobre o PIB, o passivo Bancário
sobre o PIB e os depósitos dos bancos sobre a soma dos depósitos dos bancos e os ativos
do banco central, como medidas de desenvolvimento financeiro, tendo verificado que os
estimadores de painel dinâmico GMM e as regressões cross-section produzem resultados
consistentes em que os componentes exógenos do desenvolvimento dos intermediários
financeiros estão positivamente e robustamente relacionados com o crescimento econó-
mico.

Ainda neste contexto, Beck et al. (2000), avaliam a relação empírica entre o nível de de-
senvolvimento dos intermediários financeiros e o crescimento económico, o crescimento
total dos fatores de produtividade, acumulação de capital físico, e as taxas de poupança
privada, com um modelo de análise de cross-country, utilizando o crédito bancário ao
sector privado em relação do PIB (excluindo o do banco central e dos bancos de desen-
volvimento), o passivo bancário em relação ao PIB, os ativos dos bancos comercias em
relação a soma total dos ativos da banca e do banco central, a taxa de crescimento real do
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PIB per capita e a taxa de crescimento per capita do stock de capital físico como indicado-
res de medida. Encontraram uma relação economicamente e estatisticamente significativa
entre desenvolvimento dos intermediários financeiros e ambos o crescimento real do PIB
per capita e o crescimento total do fatores de produtividade. Os resultados destes autores
apoiam a visão de que um melhor funcionamento dos intermediários financeiros melhora
a alocação de recursos e acelera o crescimento total dos fatores de produtividade, com
repercussões positivas para o crescimento económico de longo prazo.

Calderón e Liu (2003) examinaram a direção de causalidade entre o desenvolvimento fi-
nanceiro e o crescimento económico para 109 países (países em desenvolvimento e países
industrializados) para o período de 1960-1994, usando o teste de causalidade de Granger
e teste de decomposição Geweke em dados agrupados, tendo como indicadores, o agre-
gado monetário M2 em relação ao PIB, o crédito bancário ao sector privado em relação ao
PIB, a taxa real de crescimento do PIB per capita, o capital humano, a taxa de câmbio, e
outros fatores regionais (América Latina, Ásia Oriental, e África). Estes autores concluí-
ram que: (1) o desenvolvimento financeiro em geral leva ao crescimento económico; (2)
a causalidade de Granger do desenvolvimento financeiro para o crescimento económico e
a causalidade de Granger do crescimento económico para o desenvolvimento financeiro
coexistem, (aprofundamento financeiro contribui mais para as relações causais nos paí-
ses em desenvolvimento do que nos países industriais); (3) quanto maior é o intervalo
de amostragem, maior o efeito do desenvolvimento financeiro sobre o crescimento eco-
nómico; (4) o aprofundamento financeiro impulsiona o crescimento económico através
tanto da mais rápida acumulação de capital como do crescimento da produtividade, com
o último a ser o canal mais forte.

Segundo Christopoulos e Tsionas (2004), que analisaram a relação de longo prazo entre a
profundidade financeira e o crescimento económico, tentando utilizar os dados de forma
mais eficiente através de testes de raiz unitária em painel e análise de cointegração, uti-
lizando variáveis como PIB anual, depósitos bancários do sector privado em relação ao
PIB, investimento em relação ao PIB e a taxa de inflação. A evidência empírica deste
estudo, aponta no sentido de que não há uma causalidade no curto prazo entre aprofun-
damento financeiro e crescimento económico. O efeito natural de causalidade é no longo
prazo.

Vale realçar o estudo de Koivu (2002), que examina se um sector bancário maior e mais
eficiente acelera o crescimento económico e analisa também a relação entre sector finan-
ceiro e o crescimento económico, utilizando o modelo de dados em painel de efeitos fixos
em 25 países em transição, durante o período 1993-2000. Definiu duas variáveis para me-
dir o desenvolvimento financeiro, o spread (diferença entre taxa ativa e taxa passiva) e o
crédito bancário ao sector privado dividido pelo PIB. Concluiu que a presença de um sec-
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tor bancário eficiente acelera o crescimento económico em países em transição. O spread

apresenta uma relação negativa e significativa com o crescimento económico, sugerindo
que uma maior eficiência no sector bancário acelera o crescimento económico. Países
com um sector bancário mais evoluído apresentam um menor spread e maior influência
deste para o crescimento económico em relação a países que têm algumas dificuldades
com as reformas no sector bancário.

Neste sentido, defendeu que o crédito bancário ao sector privado aparentemente não ace-
lerou o crescimento económico nos países em transição, a causalidade entre o crescimento
do crédito e o crescimento real do PIB não é clara, pelo que a taxa de juro é significativa e
negativamente relacionada com o crescimento económico. Este resultado contradiz mui-
tos estudos realizados sobre o crescimento económico e o desenvolvimento financeiro em
países mais desenvolvidos (Estados Unidos e Europa Ocidental). Aparentemente quando
o sector financeiro ou o ambiente de negócios não está preparado para o aumento da pou-
pança no sistema financeiro, este aumento pode ser insustentável e não contribuir para
o crescimento económico. E no pior cenário, este aumento poderá precipitar uma crise
financeira e prejudicar o crescimento económico (Koivu, 2002).

Alguns autores desenvolveram modelos teóricos para testarem a relação entre o desen-
volvimento financeiro e o crescimento económico. Como Pagano (1993), utilizando um
modelo endógeno considera que o desenvolvimento financeiro pode afetar o crescimento
económico, canalizando a poupança para as empresas, melhorando a afetação do capi-
tal e afetando a taxa de poupança. Arestis e Demetriades (1997), não concordam com
estudos cross-country, porque segundo os autores, estes estudos não revelam as circuns-
tâncias individuais de cada país, tais como a estrutura institucional do sistema financeiro,
as políticas de cada regime e o grau efetivo de governabilidade. Os autores concluem no
estudo realizado, que a causalidade entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento
económico varia de país para país usando os casos da Alemanha e dos Estados Unidos.

3.1.2 Abordagem desfavorável a relação positiva

Por outro lado, existem autores que contestam a existência da relação positiva entre desen-
volvimento financeiro e crescimento económico. Dentro deste contexto Disbudak (2010),
usando como indicadores o crédito bancário ao sector privado em relação ao PIB, a taxa
de crescimento do PIB e a taxa de inflação, analisa a relação entre desenvolvimento do
mercado de crédito e o crescimento económico na Turquia durante o período de 1961-
2008. Utilizando teste de raiz unitária, defendeu que o desenvolvimento financeiro esta
geralmente relacionado com o aumento do crédito para o consumo, desestimulando a pou-
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pança e como consequência uma redução do financiamento aos sectores produtivos, o que
pode dificultar o crescimento económico.

Esta opinião é suportada por Ho (2002), que examinou o papel dos intermediários fi-
nanceiros no estímulo do crescimento económico em Macau. O estudo revelou uma fraca
evidência sobre a contribuição do sector financeiro em sustentar o crescimento económico
em Macau, pelo que a poupança recolhida por intermediários financeiros foi canalizada
para sectores não produtivos.

Enquanto isso, Loayza e Ranciere (2006) estudaram as aparentes contradições entre as
duas vertentes (o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico), tendo como
variáveis o nível inicial do produto per capita, a taxa média de matrícula na escola secun-
dária, o grau de abertura ao exterior, o rácio médio do consumo do governo em relação
ao PIB, a taxa média de inflação e crédito bancário ao sector privado em relação ao PIB.
Com uma análise cross-country, concluíram que existe um impacto negativo e significa-
tivo do desenvolvimento do crédito bancário no crescimento económico no curto prazo,
mas também argumentou que o impacto torna-se positivo e significativo no longo prazo.

Hassan et al. (2011), estudaram as evidências sobre a relação entre o desenvolvimento
financeiro e o crescimento económico para países de rendimentos baixos e médios de seis
regiões geográficas (Leste da Ásia & Pacífico, Europa & Ásia Central, América Latina
& Caraíbas, Médio Oriente & África do Norte, Sul da Ásia e África Subsaariana), países
da OCDE com um rendimento elevado e para países de alto rendimento não pertencentes
à OCDE, para um período de 1980-2007, usando a estimação com dados em painel para
analisar a relação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico e alguns
modelos multivariados de séries temporais (análise VAR, funções de resposta a impulso,
decomposição da variância do erro de previsão e causalidade de Granger) para testar a
direção da causalidade entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico.
Para medir o crescimento económico foi usada à taxa de crescimento do PIB per capita,
e para medir o desenvolvimento financeiro foram usadas as variáveis crédito interno do
sector bancário sobre o PIB, o crédito interno ao sector privado sobre o PIB, o agregado
monetário M3 dividido pelo PIB, o rácio poupança interna bruta dividida pelo PIB. Foram
também usadas duas variáveis de controlo, o grau de abertura ao exterior (exportação mais
importação dividido pelo PIB) e o rácio da despesa geral do consumo final do governo
dividido pelo PIB.

Como resultado os autores encontraram uma forte ligação a longo prazo entre o desen-
volvimento financeiro e o crescimento económico. Usando a causalidade de Granger
encontraram a curto prazo uma relação de causalidade nos dois sentidos entre o desenvol-
vimento financeiro e o crescimento económico em todas as regiões exceto para a África
Subsaariana e o Leste da Ásia & Pacífico. No entanto, para África Subsaariana e Leste
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da Ásia & Pacífico os autores encontraram causalidade num sentido, do crescimento eco-
nómico para o desenvolvimento financeiro, este resultado não é surpreendente, pois são
regiões com um PIB per capita baixo e o seu sistema financeiro subdesenvolvido não
causa crescimento com o teste de Granger. Entretanto, existe uma associação de longo
prazo entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico nas duas regiões.
Os autores indicam que as políticas a implementar deverão estar centradas na melhoria do
comércio internacional nessas regiões, com o objetivo de fomentar o crescimento econó-
mico.

Verificando ao pormenor para o caso da África Subsaariana e ainda segundo Hassan et

al. (2011), as variáveis do sector financeiro explicam somente uma proporção bastante
reduzida da variação no crescimento do PIB per capita. A função de resposta a impulso
mostra que choques nessas variáveis têm efeitos insignificantes no crescimento econó-
mico. O rácio poupança interna bruta dividida pelo PIB causa o aumento do crescimento
económico por alguns momentos, mas rapidamente o seu efeito deixa de se verificar na
medida em que a taxa de bancarização é reduzida, enquanto choques na variável crédito
interno ao sector privado sobre o PIB provoca um declínio no crescimento económico,
mas recupera no período seguinte. O teste da causalidade de Granger para a região indica
causalidade num sentido do crescimento económico para o desenvolvimento financeiro.
A única variável que explica uma proporção significativa da variação do crescimento eco-
nómico é o grau de abertura ao exterior. Pelo que a região da África Subsaariana deverá
aumentar o grau de abertura ao exterior para poder fomentar o crescimento económico.
No entanto, os resultados do teste de causalidade de Granger e a função de resposta a
impulso sugerem que o aumento da poupança interna poderá impulsionar o crescimento
económico.

Bangake e Eggoh (2011) reavaliaram a relação causal e de cointegração entre o desen-
volvimento financeiro e o crescimento económico, usando métodos de dados em painel
recentemente desenvolvidos para 71 países desenvolvidos e países em desenvolvimento,
divididos em 23 países de alto rendimento, 30 de médio rendimento e 18 de baixo rendi-
mento, para um período de 1960-2004. Os autores definiram como variáveis do desenvol-
vimento financeiro, o rácio passivo bancário dividido pelo PIB, o rácio ativos dos bancos
comerciais dividido pelo PIB e o rácio crédito interno dividido pelo PIB. Para medir o
crescimento económico foi usado o PIB per capita a preços constantes, tendo como variá-
veis de controlo as despesas do governo como proporção do PIB e o grau de abertura ao
comércio externo.

No entanto, ao contrário de outros estudos realizados, os resultados apontam para uma
diferença marcante entre os grupos de países (países de baixo rendimento, de médio ren-
dimento e de alto rendimento). Encontraram uma forte relação causal nos dois sentidos
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no longo prazo entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico nos grupos
de países estudados, mas a curto prazo o cenário é diferente. Para países de médio e de
baixo rendimento não encontraram evidências de efeitos no curto prazo entre o desenvol-
vimento financeiro e o crescimento económico, enquanto nos países de alto rendimento,
o crescimento económico afeta significativamente o desenvolvimento financeiro. Os au-
tores defendem que os países em desenvolvimento para obter um crescimento económico
sustentável, é desejável a realização de reformas financeiras, especialmente a liberaliza-
ção do sector financeiro.

Deidda (2006) desenvolveu um modelo teórico de interação entre crescimento económico
e desenvolvimento financeiro. Concluiu que a relação entre desenvolvimento financeiro
e crescimento económico é positiva e fortemente significativa apenas em países com um
sistema financeiro relativamente desenvolvido e altamente líquido. Para as economias
com um sistema financeiro menos desenvolvido, a relação é muito mais fraca, se não
insignificante ou mesmo negativa.

3.1.3 Desenvolvimento financeiro e crescimento económico em África
e Ásia

A literatura inclui vários estudos recentes sobre a relação entre desenvolvimento finan-
ceiro e crescimento económico em alguns países de África e Ásia, com sistemas finan-
ceiros em desenvolvimento. Por exemplo, Odhiambo (2008) examina a relação causal
dinâmica entre profundidade financeira e crescimento económico no Quénia, incluindo
a poupança como uma variável intermitente, durante o período de 1969-2005. Usando
como indicadores de medida o agregado monetário M2 em relação ao PIB, o nível de
poupança, o crédito bancário ao sector privado e a taxa de crescimento do PIB per ca-
pita, com o método de Causalidade de Granger, concluiu que o crescimento económico
provocou o aumento da poupança, enquanto a poupança conduziu ao desenvolvimento do
sector financeiro no Quénia e não o inverso.

Odhiambo (2010), examina a relação causal entre a dinâmica do desenvolvimento finan-
ceiro, o investimento e o crescimento económico na África do Sul, usando o teste de
causalidade de Granger, tendo como variáveis o agregado monetário M2 em relação ao
PIB, o rácio de crédito do setor privado em relação ao PIB e o rácio dos passivos bancário
em relação ao PIB e para medir o crescimento económico utilizou o PIB real per capita.
Os resultados empíricos mostram que há um fluxo de causalidade unidirecional do cres-
cimento económico para desenvolvimento financeiro, sem qualquer feed back, quando a
variável M2 em relação ao PIB e a proporção do passivo bancário em relação ao PIB são
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utilizados como indicadores de desenvolvimento financeiro. No entanto, quanto ao rácio
de crédito privado em relação ao PIB revela que não há nenhum fluxo causal do desen-
volvimento financeiro para crescimento económico que é detetado, mas sim é encontrado
um fluxo causal do crescimento económico para o desenvolvimento financeiro.

Concluiu também que no sentido do teste Granger, o crescimento económico impulsionou
o investimento e investimento causou o desenvolvimento financeiro na África do Sul. Os
resultados são aplicáveis independentemente da causalidade ser estimada no curto prazo
ou no longo prazo. O estudo, portanto, recomenda que a África do Sul deve intensificar
as suas políticas pró-crescimento a fim de reforçar o investimento e o desenvolvimento
financeiro.

Dentro deste contexto, Rufael (2009) reexaminou a relação causal entre desenvolvimento
financeiro e crescimento económico no Quénia para o período de 1966-2005, com uma
análise de causalidade de Granger, usando grau de abertura ao exterior como variável
para medir o crescimento económico e o agregado M2 em relação ao PIB, M3 em relação
ao PIB, crédito bancário ao sector privado dividido pelo PIB e crédito interno total em
relação ao PIB como indicadores para medir o desenvolvimento financeiro. Concluiu que
o desenvolvimento financeiro promoveu o crescimento económico no Quénia e que as
políticas de melhoria do desenvolvimento do sector financeiro podem ajudar a estimular
o crescimento económico.

Fowowe (2010) analisou a relação causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento
económico com dados de 17 países da África Subsaariana, através de testes de cointegra-
ção e causalidade de Granger. Utilizou variáveis como crédito bancário ao sector privado
em relação ao PIB, depósito bancário dividido pelo PIB e PIB real per capita. Os resul-
tados mostraram que há uma causalidade bidirecional entre desenvolvimento financeiro e
crescimento económico, mas não é homogéneo em todos os países analisados.

Relativamente aos estudos sobre esta problemática em alguns países asiáticos, destaca-se
o trabalho recente de Raz (2013), que analisou o equilíbrio de longo prazo na relação de
causalidade entre o desenvolvimento de crédito, taxa de juro e crescimento económico na
Indonésia entre 1985-2011. Utilizou a metodologia de causalidade de Granger e como
variáveis de medição o crédito bancário ao sector privado em relação ao PIB, a taxa de
crescimento real do PIB e a taxa de juro. Sugeriu que houve uma relação bidirecional
entre o crescimento económico e o desenvolvimento do mercado de crédito na Indonésia.
Além disso, também mostrou que a taxa de juro dos empréstimos afetou positivamente
o desenvolvimento do mercado de crédito na Indonésia, pelo que a causalidade entre
o crédito e o crescimento económico é conseguido através de melhoria da supervisão
bancária, a fim de garantir que o crédito é atribuído de forma eficiente ao sector produtivo
da economia privada.
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Ang (2008) estimou um modelo de seis equações do desenvolvimento financeiro e cres-
cimento económico para a Malásia para lançar luz sobre os mecanismos que ligam estes
dois segmentos, tendo como variáveis a taxa de crescimento real do PIB per capita, taxa
de juro real, poupança privada em relação ao PIB, e crédito bancário ao sector privado
em relação ao PIB. Os resultados mostraram que o desenvolvimento financeiro tem um
impacto positivo sobre o crescimento económico na Malásia. Também Ang e McKib-
bin (2007), nos seus primeiros estudos, analisaram se o desenvolvimento financeiro levou
ao crescimento económico ou vice-versa na Malásia, através de testes de cointegração e
Causalidade de Granger. Utilizando indicadores como agregado monetário M3 em rela-
ção ao PIB, crédito interno ao setor privado dividido pelo PIB, inflação e grau de abertura
ao exterior, concluíram que o aprofundamento financeiro foi um resultado do processo de
crescimento económico na Malásia. Os resultados apresentaram suporte para a hipótese
que o crescimento económico levou a um maior desenvolvimento financeiro, mas não
vice-versa.

Dos estudos empíricos de Yang e Yi (2008), que analisaram a relação causal entre de-
senvolvimento financeiro e o crescimento económico na Coreia do Sul, no período de
1971-2002, usando teste de super exogeneidade e tendo como variáveis a taxa de juro
real, investimento bruto, consumo do governo, exportação, importação e PIB real. O de-
senvolvimento financeiro é medido pelo rácio entre a soma dos empréstimos e descontos
de todas as instituições financeiras e o valor das transações de valores mobiliários (ações
e títulos) em relação ao PIB nominal. A taxa de juro real é calculada como o rendi-
mento nominal de obrigações de empresas menos a taxa atual da inflação. Concluíram
que existe uma causalidade unidirecional do desenvolvimento do sistema financeiro ao
crescimento económico. Defenderam também que a Coreia do sul devia dar prioridade às
políticas que permitem reformar o sistema financeiro, em vez do crescimento económico,
porque só uma decisiva e ritmo acelerado de reestruturação financeira pode garantir um
crescimento sustentável a médio ou longo prazo.

Utilizando indicadores como taxa de crescimento do PIB real per capita, crédito bancário
ao sector privado em relação de PIB, total dos depósitos dividido pelo PIB, Zhang et al.

(2012) examinaram a relação entre a intermediação financeira e crescimento económico
na China, usando dados de 286 cidades chinesas ao longo do período 2001-2006. Com
uma análise cross-section e estimador de GMM, concluíram que o desenvolvimento fi-
nanceiro exerceu um grande impacto positivo sobre o crescimento económico, pelo que
o tamanho e a profundidade do sector financeiro estimularam o crescimento económico.
Finalmente, Ma e Jalil (2008) testaram a hipótese de que taxa de crescimento do PIB é
dependente do desenvolvimento financeiro, juntamente com outras variáveis na China e
no Paquistão. Usando modelos com desfasamento distribuído auto-regressivo e indica-
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dores como crédito bancário ao sector privado em relação ao PIB, passivo bancário em
relação ao PIB, agregado monetário M2 em relação ao PIB, grau de abertura ao comércio
externo e taxa de crescimento do PIB real per capita. Concluíram que o desenvolvimento
financeiro é uma fonte de alto crescimento económico na China e no Paquistão. Por outro
lado, o sistema bancário ainda está sob um processo evolutivo, que envolve a persecução
de objetivos sociais, em vez de o único objetivo de maximização do lucro.

3.2 Abundância de Recursos Naturais e Crescimento Eco-
nómico

Alguns autores abordaram os efeitos da maldição da abundância de recursos naturais na
economia. Dentro deste contexto, Frankel (2011) desenvolveu um estudo sobre a maldi-
ção dos recursos naturais, procurando saber como muitas vezes os países com petróleo ou
outras riquezas naturais não conseguiram crescer mais rapidamente do que aqueles que
não o têm. E concluiu que os países são afetados por vários fatores, a saber: (1) volatili-
dade nos preços das commodities; (2) guerra civil; (3) desindustrialização, (4) instituições
fracas e corruptas, (5) epidemias; e a (6) doença holandesa1.

Boyce e Emery (2011) investigaram se há ou não uma correlação negativa entre o cresci-
mento económico e abundância de recursos naturais, no sentido de verificar a evidência
da maldição dos recursos naturais. Com dois modelos simples de recursos esgotáveis, de-
monstraram que a correlação entre o crescimento económico e a abundância de recursos
naturais pode ser negativa na ausência de mercado interno e elevadas falhas institucionais.
Por outro lado, os autores, usando dados em painel para os estados norte-americanos du-
rante o período 1970-2001, mostraram que a abundância de recursos está negativamente
correlacionada com as taxas de crescimento económico, mas positivamente correlacio-
nada com os níveis de rendimento.

Também Agnani e Iza (2011) analisaram a experiência de crescimento económico da
Venezuela durante o período de 1950-2006, um país de recursos petrolíferos abundan-
tes. Mostraram que, embora a Venezuela tenha uma economia abundante em petróleo,
o crescimento económico foi em grande parte devido à evolução do PIB não petrolífero
e o comportamento do sector não petrolífero em grande parte pode ser explicado pela
evolução da produtividade total dos fatores (PTF). Agnani e Iza (2011) calcularam as cor-

1De acordo Frankel (2011), doença Holandesa refere-se à relação entre a exportação de recursos naturais
e o declínio do sector manufatureiro. Pelo que abundância de recursos naturais gera vantagens comparativas
para o país que os possui, levando-o a se especializar na produção desses bens e a não se industrializar ou
mesmo a se desindustrializar – o que, a longo prazo, inibe o processo de desenvolvimento económico.
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relações entre as rendas do petróleo, a acumulação de capital físico e PTF no sector não
petrolífero, encontraram uma alta correlação positiva durante o período de bom desempe-
nho económico, mas uma correlação negativa no período de declínio económico.

Usando regressões cross-country para analisar a ligação entre a poupança, crescimento e
a hipótese da maldição dos recursos naturais, Atkinson e Hamilton (2003) encontraram
evidência de que a maldição pode ser uma manifestação da incapacidade dos governos
para gerir grandes receitas dos recursos de forma sustentável, sobretudo para impulsionar
a poupança e o crescimento económico. No mesmo sentido, Brunnschweiler (2008) re-
examina os efeitos da abundância dos recursos naturais no crescimento económico com
novas medidas de dotação de recursos e considerando o papel de qualidade institucional.
Encontrou uma relação empírica direta positiva entre abundância de recursos naturais e
o crescimento económico. Os resultados também mostram nenhuma evidência de efeitos
indiretos negativos dos recursos naturais através do canal institucional.

No geral, esta revisão aponta que o debate na literatura empírica continua em aberto,
relativamente à ligação entre o desenvolvimento do sector financeiro e o crescimento eco-
nómico, particularmente estudos que cobrem a economia de Angola, na medida em que
há uma ausência de estudos empíricos sobre a economia angolana relativamente a esta
problemática. Neste sentido, proporciona maior responsabilidade para este trabalho de
dissertação de mestrado.

Ainda no debate, Yang e Yi (2008) apontam outra fonte de dificuldade em estabelecer
uma relação causal entre crescimento económico e o desenvolvimento financeiro, que
tem haver com o nosso limitado entendimento de como e porque o aprofundamento fi-
nanceiro traz consigo mudanças no comportamento dos agentes económicos que acaba
por conduzir ao crescimento económico. Wachtel (2003) defende que os mecanismos es-
pecíficos que se relacionam com o desenvolvimento do setor financeiro a mudanças no
comportamento dos agentes económicos são ainda um mistério. Lucas (1988) conside-
rou que alguns economistas exageram no papel dos fatores financeiros no crescimento
económico.

Neste contexto, Krugman (1995) salienta que o desenvolvimento financeiro proveniente
de atividade financeira não regulada, pode ser um impedimento ao crescimento econó-
mico, devido às crises periódicas que o sistema financeira sofre. Por outro lado, Golds-
mith (1969) defende que o desenvolvimento financeiro proporciona um melhor monitora-
mento da qualidade do investimento e que permite um crescimento económico sustentá-
vel.

Finalmente, é importante dizer que a robustez de estudos relativamente à esta problemá-
tica podem ser limitados em termos de variáveis macroeconômicas e o período das séries
temporárias a utilizar.
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Capítulo 4

Metodologia

O objetivo do presente capítulo consiste em mostrar o método utilizado na dissertação
e que visa estimar e analisar a causalidade entre o desenvolvimento do sector bancário,
o rendimento de petróleo e o crescimento económico em Angola; Para tal, o capítulo 4
encontra-se dividido em três secções, sendo que na secção 4.1 é explicado o método de
estimação de causalidade de Granger, na parte 4.2 são definidas as variáveis do modelo,
e na última parte são especificados os modelos a considerar na estimação.

4.1 Método de Causalidade de Granger

Como mencionado anteriormente, o principal objetivo do presente trabalho é analisar a re-
lação causal entre a evolução do sector bancário, o rendimento do petróleo e o crescimento
económico em Angola durante o período 1995-2012, pelo que a possível metodologia a
utilizar é o Teste de Causalidade de Granger. Este método foi escolhido neste estudo em
detrimento de outras técnicas alternativas, pois a sua resposta é favorável para amostras
grandes e pequenas, por outro lado permite analisar necessariamente a causalidade entre
variáveis diferentes através de dados do passado e presente (Gujarati, 2000, p. 626). En-
quanto outros métodos como por exemplo o teste de causalidade de Sims (1972), (para
uma discussão mais pormenorizada dos dois testes veja-se Chamberlain, 1982) refere-se
ao facto de agregar observações de dados do passado, presente e futuro. Por exemplo,
assumindo que desejamos investigar se X causa Y através do teste de Sims, consideremos
o seguinte modelo:
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Yt = a+bkXt−k+bk−1Xt−k+1+ · · ·+b1Xt−1+b0Xt +g1Xt+1+g2Xt+2+ · · ·+gmXt+m+νt

(4.1)

Esta regressão inclui valores passados, correntes e futuro de X , onde k denota o número de
desfasagens e o m o número de valores do futuro que é a grande diferença econométrica
em relação ao teste de causalidade de Granger.

Relativamente ao teste de Causalidade de Granger: suponhamos que duas variáveis, di-
gamos, PNB e oferta monetária M, se afetem reciprocamente com desfasagens (distribuí-
das)1. É possível dizer então que moeda causa PNB (M→ PNB ou causalidade unidireci-
onal de M para PNB) ou que PNB “causa” M (PNB→M ou causalidade unidirecional de
PNB para M), ou que há realimentação entre as duas varáveis (M→PNB e PNB→M ou
causalidade bilateral) e por fim, independência, quando os conjuntos de coeficientes de
M e PNB não são estatisticamente significativos em ambas as regressões (Gujarati, 2000,
p. 626). A questão que levantaremos é se, estatisticamente, podemos detetar a direção de
causalidade (relação de causa e efeito). Os detalhes desta metodologia são os seguintes:

4.1.1 Teste de Dickey-Fuller (1981) ou Unit Root Test

Quanto aos testes econométricos utilizados neste trabalho, procuramos observar se as
séries temporais são ou não estacionárias. Neste sentido, usamos o teste de Dickey-Fuller
(1981) aumentado, para verificar a raiz unitária das séries. Para explicar o teste de Dickey-
Fuller, considere a seguinte regressão:

4Yt = α0 +βYt−1 +
n

∑
i=1

δi4Yt−1 +µt (4.2)

Onde 4Yté a primeira diferença de Yt , α0 é uma constante, β é o coeficiente do termo
defasado, n é o número de termos desfasados para assegurar que µt é ruído branco. Neste
trabalho usamos o critério de informação de Schwarz, ou seja, Schwarz Bayesian Crite-

rion (Schwarz information criterion). Finalmente, t representa o tempo ou tendência do
modelo de séries temporais.

Neste caso é possível testar diretamente as hipóteses:

1Se o modelo de regressão incluir não somente os valores correntes, mas também os defasados (passa-
dos) das variáveis explicativas.
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H0 : β = 0 (4.3)

H1 : β < 0

Se β for igual a zero, a hipótese nula indica que a série tem uma raiz unitária, logo a
série temporal é não estacionária (não se rejeita a hipótese nula). Por outro lado, se β

for menor que zero, significa que não existe raiz unitária (rejeita-se a hipótese nula). A
rejeição dessa hipótese implica que a série é estacionária.

4.1.2 Teste de Cointegração

Uma versão mais moderna do teste de causalidade de Granger, que permite que se identi-
fiquem possíveis relações de causalidade entre duas ou mais variáveis originárias de uma
mesma tendência de longo prazo, pode ser derivada do método de correção dos erros, pro-
posto por Engle e Granger (1987). O método de Engle e Granger modifica o teste padrão
de causalidade de Granger na medida em que incorpora um possível efeito de longo prazo
numa análise de curto prazo, o que é a essência da análise de cointegração.

De acordo Engle e Granger (1987), duas variáveis são cointegradas quando existe uma
relação de longo prazo ou relação de equilíbrio entre elas. Portanto, este trabalho realiza
análise de cointegração para determinar se um grupo de variáveis estacionárias em pri-
meira diferença e pertencendo à mesma ordem de estacionariedade são cointegradas ou
não. As técnicas mais amplamente utilizadas incluem método de duas etapas de Engle-
Granger (1987) e o teste de máxima verossimilhança baseada em Johansen (1988). Por-
tanto, apesar de ser um método simples e poderoso, o teste de Engle-Granger possui
várias deficiências (por exemplo, ver Greasley e Oxley, 2010). Em primeiro lugar, a nor-
malização (qual da variável é a variável dependente). Em segundo lugar, o teste só pode
identificar no máximo uma cointegração na relação entre as variáveis.

O procedimento de Johansen (1988) consegue superar essas deficiências, pelo que em-
pregamos o teste de Johansen para identificar a presença de relações de cointegração no
modelo. O procedimento considera série temporal não estacionária como um Vector Auto
– Regressivo (VAR) de ordem p, como segue:

Yt = A1Yt−1 +A2Yt−2 + · · ·+ApYt−p +BXt + εt (4.4)

Onde Yt é um k- vector de variáveis não estacionarias Integrada de ordem um, ou seja,
I(1), Xt é um d - vector das variáveis determinística, A1, A2,. . .,Ap e B são matrizes dos
coeficientes estimados e εt é um vector de inovações.
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Segundo Johansen e Juselius (1992), a hipótese nula a ser considerada é de que existam
pelo menos r vetores de cointegração, sendo a mesma representada por:

H0 : λi = 0 (4.5)

i = r+1, . . . ,n

ou seja, somente os primeiros r vectores (λ ) são diferentes de zero. A estatística do traço
τtraço (trace test) é representada matematicamente por:

τtraço =−2log(z) =−T
n

∑
i=r+1

log(1−λi) (4.6)

r = 0,1,2, . . . ,n−2,n−1

Onde z é a função de verossimilhança restrita maximizada e o teste da hipótese nula é
r = g vetores de cointegração, contra a hipótese alternativa de r ≤ 1. Por outro lado, o
teste de Maximum Eigenvalue é calculado utilizando a seguinte equação:

τmax =−T log(1−λr+1) (4.7)

Neste teste a hipótese nula de r = g das relações cointegrantes é testada contra a hipótese
alternativa de r+1 dos vetores cointegrantes.

4.1.3 Teste de Causalidade de Granger

O teste de causalidade de Granger, descrito por Gujarati (2000), identifica o quanto o
valor atual de uma variável Y pode ser explicado pelos valores de X adicionado pelos
valores anteriores de Y , e vice-versa. O modelo com possíveis pares de Y e X pode ser
representado da seguinte forma:

Yt = α0 +α1Yt−1 +α2Yt−2 + · · ·+αmYt−m +βpXt−p +βqXt−q + ε1t (4.8)

Xt = α0 +α1Xt−1 +α2Xt−2 + · · ·+αmXt−m +βpYt−p +βqYt−q + ε2t (4.9)

Onde α e β são os coeficientes, ε1t e ε2t são as perturbações e não tenham correlação.
Além disso, os termos defasados são selecionados pelo critério de informação de Schwarz
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(SIC) baseado no modelo de VAR. A hipótese nula para a equação 4.8 é de que a variável
X não causa no sentido de Granger a variável Y e a hipótese nula para a equação 4.9 é de
que a variável Y não causa no sentido de Granger a variável X .

4.2 Dados

4.2.1 Variáveis e fontes de dados

Os dados das séries temporais utlizadas na estimação encontram-se em dólares a preços
constantes, foram retiradas nas publicações do Banco Nacional de Angola (BNA) dis-
poníveis no seu website2 e na base de dados Financial Structure dataset disponível no
website do Banco Mundial3 (ver anexo 1). Em função da característica da economia, do
sistema financeiro angolano e do período em análise, a amostra utilizada é composta por
dados anuais e incidirá sobre as seguintes variáveis:

1. Sector bancário - agregado monetário M2 em relação ao PIB: mede a participação
do sistema financeiro no produto. Utilizamos este indicador em detrimento de vá-
rios outros usados na literatura, porque por um lado, segundo Outreville (1999), o
rácio M2/PIB mede o grau de monetização na economia. Ainda Outreville (1999),
defende que este agregado monetário é mais abrangente e muitas vezes interpretado
como uma medida adequada para avaliar o desenvolvimento, a profundidade e a di-
mensão do sector financeiro, independentemente de não considerar toda a extensão
da intermediação financeira. De acordo Carlin e Soskice (2006), M2 corresponde
o M1 (os ativos financeiros que realizam a função de meio imediato de pagamento:
circulação monetária, mais depósitos à ordem e equiparados) e os ativos financeiros
dotados de elevada liquidez que, embora não constituam meios imediatos de paga-
mento, desempenham cabalmente as restantes funções monetárias (designadamente
a de reserva de valor). Por outro lado, é o único para o qual há dados disponíveis
no período em análise.

2. Crescimento económico - PIB real per capita: é o produto interno bruto dividido
pela população durante um determinado período de tempo, normalmente um ano.
O PIB é a soma do valor acrescentado bruto por todos os produtores residentes na
economia mais os impostos de produtos e menos quaisquer subsídios não incluídos

2Publicações que facultam dados estatísticos relativos ao agregados Monetários e crédito a economia,
http://www.bna.ao/

3Base de dados que reúne elementos da contabilidade nacional e financeira dos países. Permitindo a sua
consulta pública em http://data.worldbank.org/country/angola.
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no valor dos produtos4. É calculado sem fazer deduções para depreciação de ativos
fabricados ou de esgotamento e a degradação dos recursos naturais.

3. Crescimento económico não petrolífero – PIB real percapita não petrolífero: é o
produto interno bruto da atividade económica não petrolífera dividido pela popula-
ção durante um determinado período de tempo, normalmente um ano.

4. Sector Petrolífero – rendimento de petróleo: é a diferença entre o valor de produção
de petróleo bruto a preços mundiais e os custos totais de produção5. É usado como
variável nesta dissertação, porque é um dos sectores mais relevante da economia an-
golana e é utilizada como variável intermitente na relação entre o desenvolvimento
financeiro em Angola e o crescimento económico nas últimas décadas.

4.3 Especificação do Modelo

O presente estudo tem como ponto de partida o artigo de Odhiambo (2008) e Raz (2013)
em que os autores analisam a relação causal tri-variada entre o desenvolvimento finan-
ceiro e o crescimento económico. Para tal, nesta dissertação utilizamos um quadro de
causalidade tri-variada para examinar a causalidade entre desenvolvimento financeiro, e
crescimento económico em Angola introduzindo o rendimento do sector petrolífero como
variável intermitente desta relação, dada a sua importância e relevância na economia an-
golana. O teste de causalidade de Granger tri-variada pode ser expresso da seguinte forma:

Y/Nt = λ0 +
m

∑
i=1

λ1iY/Nt−i +
n

∑
i=1

λ2iM2/PIBt−i +
n

∑
i=1

λ3iRPt−i +µt (4.10)

M2/PIBt = θ0 +
m

∑
i=1

θ1iY/Nt−i +
n

∑
i=1

θ2iM2/PIBt−i +
n

∑
i=1

θ3iRPt−i + εt (4.11)

RPt = γ0 +
m

∑
i=1

γ1iY/Nt−i +
n

∑
i=1

γ2iM2/PIBt−i +
n

∑
i=1

γ3iRPt−i +νt (4.12)

Onde:

M2/PIBt = Aprofundamento financeiro – variável do sector bancário.

Y/Nt = PIB real per capita (PIBPC) – variável do crescimento Económico.

4Definição baseado em: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
5Baseado em http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS
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RPt =Rendimento do Petróleo – variável do sector petrolífero.

µt ,εte νt = Mutuamente não correlacionados resíduos de ruído branco.

Quando analisamos a relação de causalidade entre o desenvolvimento financeiro, ren-
dimento de petróleo e o crescimento da economia não petrolífera, o modelo pode ser
expresso da seguinte forma:

PIBPCnpt = δ0 +
m

∑
i=1

δ1iPIBPCnpt−i +
n

∑
i=1

δ2iM2/PIBt−i +
n

∑
i=1

δ3iRPt−i +µt (4.13)

M2/PIBt = β0 +
m

∑
i=1

β1iPIBPCnpt−i +
n

∑
i=1

β2iM2/PIBt−i +
n

∑
i=1

β3iRPt−i + εt (4.14)

RPt = γ0 +
m

∑
i=1

γ1iPIBPCnpt−i +
n

∑
i=1

γ2iM2/PIBt−i +
n

∑
i=1

γ3iRPt−i +νt (4.15)

Onde:

M2/PIBt = Aprofundamento financeiro – variável do sector bancário.

PIBPCnpt =PIB real per capita não petrolífero – variável do crescimento da economia
não petrolífera.

RPt =Rendimento do Petróleo – variável do sector petrolífero.

µt ,εte νt = Mutuamente não correlacionados resíduos de ruído branco.

Segundo Odhiambo (2008), estudos anteriores têm demonstrado que, para além da meto-
dologia utilizada para examinar a ligação entre desenvolvimento financeiro e crescimento
económico, a direção de causalidade é bastante sensível à escolha de variáveis. Além
disso, verificou-se na literatura que a clareza da causalidade entre as variáveis podem ser
diferentes de país para país e ao longo do tempo. Por outro lado, alguns estudos empíri-
cos tem demonstrado que a causalidade entre desenvolvimento financeiro e crescimento
económico poderia ser largamente influenciada pela omissão de uma terceira variável im-
portante que afeta tanto crescimento económico e desenvolvimento financeiro no modelo
de causalidade (Odhiambo, 2008).

Por esta razão, em função das características e especificidade da economia de Angola,
escolhemos a variável rendimento do petróleo como terceira variável capaz de influenciar
esta relação de causalidade entre a evolução do sector bancário e o crescimento económico
de Angola.
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Capítulo 5

Resultados Empíricos e Discussões

O principal objetivo deste capítulo consiste em mostrarmos os resultados das estimações
desenvolvidas, encontrando-se dividido em quatro partes. Na primeira parte mostram-se
os resultados dos testes de Dickey-fuller aumentado (ADF) das séries temporais, sendo
que na segunda se abordam os testes de cointegração, na terceira parte os testes de Cau-
salidade de Granger e por último apresentamos as discussões.

Cabe referir que todas as estimações foram desenvolvidas com recurso ao software eco-
nométrico Eviews 7.1 ( anexos 3, 4, 5 e 6).

5.1 Análise dos Resultados de testes de Unit Root (ADF)

Antes de executar o teste de causalidade na dissertação, examinamos a estacionariedade
de cada série temporal das variáveis aprofundamento financeiro (M2/PIB), rendimento do
petróleo (RP), crescimento económico (PIBPC) e crescimento da economia não petrolí-
fera (PIBPCnp) através do teste de raiz unitária, usando o teste de Dickey-Fuller aumen-
tado (ADF). No teste usou-se valores críticos de nível de significância de 5%, baseado em
Mackinnon (1996). Os resultados dos testes de estacionariedade em nível apresentados
na tabela 5.1, mostram que a hipótese nula da presença de raiz unitária não é rejeitada
para todas as variáveis e podemos confirmar que as séries temporais de cada variável são
não estacionárias em nível.

34



Tabela 5.1: Teste de Dickey-Fuller aumentado ADF (em nível) ou Unit Root Test

Angola Unit root test

Variáveis Testes Estatísticos Valores Críticos P-values Decisão Resultados

M2/PIB - 2.6146 - 3.7105∗∗∗ 0.2786 Não rejeita a H0 Não estacionária

PIBPC - 2.8810 - 3.7332∗∗∗ 0.1930 Não rejeita a H0 Não estacionária

PIBPCnp - 2.2791 - 3.7105∗∗∗ 0.4217 Não rejeita a H0 Não estacionária

RP - 2.5691 - 3.7105∗∗∗ 0.2960 Não rejeita a H0 Não estacionária

Nota: 1) ∗∗∗Não rejeita-se a hipótese nula ao nível de significância de 5%.
2) As defasagens foram selecionadas usando o critério de informação de Schwarz.
3) Fonte: Construído pelo autor com base nos resultados do Eviews (Ver anexo 3).

Entretanto, no segundo passo desenvolvemos as primeira diferenças afim de realizarmos
testes fixos em variáveis diferenciadas. Os resultados apresentados na tabela 5.2 mostram
que, após a primeira diferença rejeitamos a hipótese nula da existência de raiz unitária
pelo que confirma-se a estacionariedade das séries temporais das variáveis. Neste sentido,
podemos concluir que todas as variáveis são integradas de uma ordem, I (1).

Tabela 5.2: Teste de Dickey-Fuller aumentado ADF (Primeira Diferença) ou Unit Root Test

Angola Unit root test
Variáveis Testes Estatísticos Valores Críticos P-values Decisão Resultados

M2/PIB - 4.3436 - 3.7332∗∗∗ 0.0176 Rejeita a H0 Estacionária
PIBPC - 3.5568 - 3.0656∗∗∗ 0.0200 Rejeita a H0 Estacionária

PIBPCnp - 5.2633 - 3.7332∗∗∗ 0.0036 Rejeita a H0 Estacionária
RP - 4.9237 - 3.7332∗∗∗ 0.0064 Rejeita a H0 Estacionária

Nota: 1) ∗∗∗Rejeita-se a hipótese nula ao nível de significância de 5%.
2) As defasagens foram selecionadas usando o critério de informação de Schwarz.
3) Fonte: Construído pelo autor com base nos resultados do Eviews (Ver anexo 4).

5.2 Análise dos Resultados de testes de Cointegração

Depois de confirmarmos que todas as variáveis incluídas no teste de causalidade são inte-
gradas de ordem 1, o próximo passo é testar a existência de uma relação de cointegração
entre elas. Na hipótese nula afirma-se que não há cointegração. Assim, se a hipótese
nula é rejeitada de forma significativa, então é confirmada a presença de cointegração.
Além disso, este teste utiliza um modelo de estimação baseado no VAR (Vetor Auto-
Regressivo), a fim de encontrar uma apropriada estrutura de desfasagens e utilizamos o
critério de informação de Schwarz (SIC) para selecionar as desfasagens.

Para este fim, o estudo utiliza o procedimento de teste de cointegração de Johansen e
Juselius (1992). Se for detetada a cointegração entre as variáveis, então, não se pode
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descartar a existência de causalidade entre elas. Como mostra a tabela 5.3, o teste do traço
estatístico (trace test) indica ao nível de significância de 5% a existência de relações de
cointegração (3 equações cointegradas) entre as variáveis, pelo que rejeitamos a hipótese
nula da não existência de cointegração entre as variáveis.

Tabela 5.3: Teste de Cointegração (Trace Test)

Hipótese. Johansen test
Nº de EC Trace statistic (τtrace) Valores Críticos P-values Resultados

None∗ 76.3695 47.8561 0.0000 Rejeita a H0

At most 1∗ 37.1612 29.7971 0.0059 Rejeita a H0

At most 2∗ 17.1034 15.4947 0.0284 Rejeita a H0

Nota: 1) ∗denota-se a rejeição da hipótese nula ao nível de significância de 5%.
2) Com tendência determinística.
3) O Trace test indica 3 equações cointegradas ao nível de significância de 5%.
4) Fonte: Construído pelo autor com base nos resultados do Eviews (Ver anexo 5).

Este resultado é contraditório ao teste de Maximum Eigenvalue apresentado na tabela 5.4,
que indica apenas uma equação cointegrada entre as variáveis ao nível de significância
de 5%. No entanto, de acordo com Johansen e Juselius (1992), se houver conflito entre
estes testes, em seguida, o teste de traço estatístico (trace test) é o mais preferível para
inferências, pelo que mostra maior robustez. Neste trabalho, escolhemos o teste de traço
estatístico que apresenta 3 equações cointegradas. Em outras palavras, a presença de
cointegração sugere uma relação no longo prazo entre as variáveis, do desenvolvimento
financeiro, crescimento económico, rendimento de petróleo e o crescimento da economia
não petrolífera.

Tabela 5.4: Teste de Cointegração (Maximum Eigenvalue Test)

Hipótese. Johansen test

Nº de EC Maximum eigenvalue statistic (τmax) Valores Críticos P-values Resultados

None∗∗ 39.2084 27.5843 0.0010 Rejeita a H0

At most 1 20.0577 21.1316 0.0701 Não rejeita a H0

At most 2 13.4387 14.2646 0.0672 Não rejeita a H0

Nota: 1) ∗∗denota-se a rejeição da hipótese nula ao nível de significância de 5%.
2) Com tendência determinística.
3) O Maximum eigenvakue test indica uma equação cointegrada, ao nível de significância de 5%.
4) Fonte: Construído pelo autor com base nos resultados do Eviews (Ver anexo 5).
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5.3 Análise do Teste de Causalidade de Granger

Tabela 5.5: Resultado do Teste de Causalidade de Granger

Causalidade F- Estatístico P-values Hipótese Nula Resultados

Causalidade tri-variada entre M2/PIB, PIBPC e RP

RP⇒M2/PIB 13.5568 0.0011∗∗∗ RP não causa - Granger M2/PIB Rejeita a H0

RP⇒ PIBPC 4.96859 0.0290∗∗∗ RP não causa - Granger PIBPC Rejeita a H0

PIBPC⇒M2/PIB 4.32146 0.0412∗∗∗ PIBPC não causa - Granger M2/PIB Rejeita a H0

PIBPC⇒ RP 10.1941 0.0031∗∗∗ PIBPC não causa - Granger RP Rejeita a H0

M2/PIB⇒ PIBPC 0.30216 0,7452∗∗∗ M2/PIB não causa - Granger PIBPC Não rejeita a H0

M2/PIB⇒ RP 0.53325 0,6011∗∗∗ M2/PIB não causa - Granger RP Não rejeita a H0

Causalidade tri-variada entre M2/PIB , PIBPCnp e RP

M2/PIB⇒ PIBPCnp 2.4644 0.1305∗∗∗ M2/PIB não causa - Granger PIBPCnp Não rejeita a H0

M2/PIB⇒ RP 0.5333 0.6011∗∗∗ M2/PIB não causa - Granger RP Não rejeita a H0

PIBPCnp⇒M2/PIB 7.0541 0.0107∗∗∗ PIBPCnp não causa - Granger M2/PIB Rejeita a H0

PIBPCnp⇒ RP 3.7159 0.0585∗∗∗ PIBPCnp não causa - Granger RP Não rejeita a H0

RP⇒M2/PIB 13.5568 0.0011∗∗∗ RP não causa - Granger M2/PIB Rejeita a H0

RP⇒ PIBPCnp 5.7979 0.0191∗∗∗ RP não causa - Granger PIBPCnp Rejeita a H0

Nota: 1) ∗∗∗ao nível de significância de 5%.
2) Elaborado pelo autor em função dos resultados do Eviews (ver anexo 6).

Finalmente, depois de obtermos a relação de longo prazo entre as variáveis de desenvol-
vimento financeiro, crescimento da economia não petrolífera, rendimento do petróleo e
crescimento económico geral através da existência de cointegração, a dissertação analisa
o teste de Causalidade de Granger de modo a determinar a direção de causalidade nas
relações entre as variáveis. Os resultados do teste de Causalidade de Granger tri-variada
apresentados na tabela 5.5, mostram:

• Rejeitamos a hipótese nula de que RP não causa PIBPC ou PIBPC não causa RP,
na medida em que há um fluxo de causalidade bidirecional partilhada entre o PIB
per capita e o rendimento de petróleo no período em análise, pelo que ambos são
estatisticamente significativos nas estimações;

• Rejeitamos a hipótese nula de que RP não causa M2/PIB, mas não rejeitamos a
hipótese de que M2/PIB não causa RP, dado que existe uma causalidade unidireci-
onal de rendimento do petróleo (RP) para a variável a agregado monetário M2 em
relação ao PIB (M2/PIB) e não há o inverso;

• Rejeitamos a hipótese nula de que PIBPC não causa M2/PIB, mas não rejeitamos a
hipótese de que M2/PIB não causa PIBPC, pelo que há uma relação causal de um
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sentido, isto é, do PIB per capita para a variável agregado monetário M2 em relação
ao PIB (M2/PIB), mas no sentido inverso não acontece.

Os resultados do teste de Causalidade de Granger tri-variada entre M2/PIB, RP e PIBPCnp

apresentados na tabela 5.5, mostra:

• Não rejeitamos a hipótese nula que indica M2/PIB não causa PIB real per capita
não petrolífero (PIBPCnp), na medida em que o seu p-value não é estatisticamente
significativo, mas rejeitamos a hipótese de que PIBPCnp não causa M2/PIB;

• Rejeitamos a hipótese nula de que rendimento do petróleo (RP) não causa M2/PIB,
pelo que o seu p-value é altamente significativo, mas não rejeitamos a hipótes que
indica M2/PIB não causa RP;

• Não rejeitamos a hipótese nula que indica PIB real per capita não petrolífero (PIBPCnp)

não causa rendimento de petróleo (RP), na medida em que o seu valor probabilís-
tico é estatisticamente insignificativo, mas rejeitamos a hipótese de que rendimento
de petróleo (RP) não causa PIBPCnp.

5.4 Discussões

Relativamente aos resultados do teste de causalidade como mostra a tabela 5.5, prova que
o sector petrolífero tem sido o grande motor do crescimento económico angolano, com o
seu valor agregado ainda a corresponder em média a cerca de 50% do PIB no período em
análise. Esta contribuição é feita diretamente pelo valor que anualmente se acrescenta,
mas igualmente de uma forma indireta, porquanto mais de 50% dos investimentos públi-
cos são financiados pelas receitas geradas com a exploração do petróleo (CEIC, 2012).

Do total da extração de petróleo, mais de 97% direcionam-se para o mercado externo,
perdendo-se algumas oportunidades de desenvolver internamente indústrias pesadas e li-
geiras de maior valor agregado nacional e com posição na cadeia de valorização dos re-
cursos naturais (CEIC, 2012).

Os resultados indicam também a existência de um fluxo causal unidirecional, isto é, do
crescimento económico para a evolução do sector bancário angolano. A dinâmica da
economia angolana propiciou ambiente favorável ao desempenho do sector bancário, em
que este evidenciou maior poder de captação de depósitos para atender à procura pelo
crédito tradicional, o que contribuiu para a melhoria do rácio de cobertura do crédito
pelos depósitos e dos níveis de liquidez do sistema bancário. Este resultado pode ser
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sustentado pela teoria abordada por Patrick (1966), ao estudar a Demand-following e a
Supply-leading1. O sector bancário não foi capaz de canalizar estes recursos financeiros
para a economia em geral.

Analisando separadamente a relação causal de um modelo tri-variado entre o desenvol-
vimento do sistema bancário, PIB petrolífero e o crescimento da economia não petro-
lífera em Angola, verificamos que o desenvolvimento financeiro não foi suficiente para
impulsionar o crescimento da atividade económica não petrolífera, bem como atividade
petrolífera. E o inverso a causalidade é bastante robusta, pelo que indica uma maior pro-
babilidade do crescimento da atividade não petrolifera e da atividade petrolífera causarem
o desenvolvimento financeiro em Angola (Demand-following).

Por outro lado, constatamos que o PIB petrolífero causou o crescimento da economia não
petrolífera, pelo que a dinâmica da atividade económica não petrolífera foi o resultado do
bom desempenho do setor petrolífero de Angola nas últimas décadas.

Em suma, o rendimento do sector petrolífero foi à chave de um crescimento económico
acentuado da economia angolana no período em análise e este por sua vez estimulou
consideravelmente o desenvolvimento do sistema bancário.

1Demand-following é um fenómeno em que a criação de instituições financeiras modernas e de seus
serviços financeiros é em resposta a procura por estes serviços por parte dos investidores e poupadores na
economia real, ou seja, o crescimento económico impulsiona o desenvolvimento da intermediação finan-
ceira. Quanto mais rápido for o crescimento agregado, maior será a procura das empresas por recursos de
terceiros e a procura por intermediação financeira. Por isso, a falta de instituições financeiras nos países
subdesenvolvidos é um indicativo da falta de procura por seus serviços. E a Supply-leading consiste na
criação de instituições financeiras e na oferta de seus serviços, gerando oportunidades para os poupadores
e investidores e, com isso, impulsionando o crescimento económico.
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Capítulo 6

Conclusão e Implicações de Políticas

Este trabalho investigou a relação causal entre a evolução do sector bancário, rendimento
de petróleo e crescimento económico em Angola durante o período de 1995-2012, usando
uma estrutura de causalidade tri-variada.

Levando em conta as características da economia angolana, introduzimos o indicador ren-
dimento do petróleo como variável intermitente e original nesta problemática, na medida
em que a maioria dos estudos anteriores na literatura são baseados principalmente em
dados de modelos bi-variados, isto é, entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento
económico. Em outras palavras, a inovação na introdução de uma terceira variável que
afeta tanto o desenvolvimento financeiro e crescimento económico num sistema de cau-
salidade bi-variada não só pode trazer o peso de um sector estratégico de uma economia,
mas também pode alterar a direção da causalidade entre o desenvolvimento financeiro e o
crescimento económico, bem como a magnitude das estimativas.

Neste trabalho em linha de conclusão, foram identificada no sentido de Granger, ao nível
de significância de 5%, os seguintes resultados empíricos: (1) a existência de causalidade
bidirecional entre o rendimento do petróleo e o crescimento económico, pelo que no pe-
ríodo em análise em média 50% do PIB dependeu do sector petrolífero. Por outro lado,
os resultados também apontam que o elevado rendimento do petróleo causou o desenvol-
vimento financeiro em Angola e não o inverso; (2) há uma relação causal de um sentido
(unidirecional), isto é, do crescimento económico para o desenvolvimento financeiro an-
golano, mas no sentido inverso não acontece. Este resultado está em linha com os estudos
desenvolvidos por Hassan et al. (2011), segundo a qual os países da África subsaariana
com baixo nível de poupança e sistemas financeiros subdesenvolvidos não causam cres-
cimento económico, mas sim, a causalidade é no sentido do crescimento económico para
o desenvolvimento financeiro na medida em que são países altamente especializados na
exportação de matérias-primas.
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Quando foi analisado a relação causal em modelo tri-variado entre o desenvolvimento fi-
nanceiro, rendimento de petróleo e o crescimento da economia não petrolífera, verificou-
se que o desenvolvimento do sistema bancário não causou o crescimento da atividade
económica não petrolífera, bem como o PIB petrolífero em Angola. No entanto, o cresci-
mento económico não petrolífero e o rendimento petrolífero impulsionaram o desenvol-
vimento do sistema bancário. Por outro lado, o rendimento de petróleo causou o cres-
cimento da atividade não petrolífera. O estudo adverte que qualquer argumento de que
o desenvolvimento financeiro inequivocamente leva ao crescimento económico deve ser
tratado com extrema cautela.

Portanto, para combater a dependência da economia daquilo que os angolanos chamam
de “petrodólares” tornando-a menos vulnerável aos choques externos e garantindo cresci-
mento económico sustentado que permite um desenvolvimento financeiro, que no longo
prazo financia de forma eficiente a economia, é necessário implementar políticas macroe-
conómicas (Pró-crescimento) robustas que promovem a reestruturação e a diversificação
da economia, canalizando os rendimentos do petróleo para sectores não petrolífero da
economia angolana.

Finalmente, é importante dizer que a robustez deste estudo é limitada em termos de variá-
veis macroeconómicas e o período das séries1, em função das dificuldades de obtenção de
dados. Portanto, mais pesquisas empíricas devem ser desenvolvidas através de outras va-
riáveis, como inflação, taxa de juros, taxa de poupança, a taxa de investimento estrangeiro,
taxas de câmbio, taxa de escolaridade, e assim por diante, a fim de estudar a causalidade
entre a evolução do sector bancário angolano, rendimento do petróleo e o crescimento
económico em Angola, pelo que deixamos em aberto para futuras investigações.

1Na maioria dos estudos na literatura sobre a problemática, as séries temporais são superiores a 20 anos,
pelo que difere do nosso estudo.
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Anexos

Anexo 1 - Fontes de Dados

Os dados são oriundos de diversas bases de dados. Para aqueles relacionados ao sistema
bancário angolano a fonte foi o BNA (Banco Nacional de Angola) e ao relacionados ao
rendimento de petróleo e PIB real per capita, as bases de dados utilizadas foram a do
Banco Mundial e o INE (Instituto Nacional de Estatística de Angola). Os mesmos estão
disponíveis nos seguintes website:

• Banco Mundial, disponível em http://databank.worldbank.org/data/home.aspx. Ace-
dido em 10 de Novembro de 2013.

• Base de dados Financial Structure dataset da autoria dos pesquisadores Asli Demirgüç-
Kunt, Thorsten Beck e Ross Levine, disponível no site do Banco Mundial, em
http://go.worldbank.org/X23UD9QUX0.

• BNA (Banco Nacional de Angola), disponível em http://www.bna.ao/, acedido em
12 de Novembro de 2013.

• INE de Angola, base de dados estatísticos. http://www.ine.gov.ao, Acedido em 3
de outubro de 2013.

As informações que constam da caracterização do sector bancário angolano fazem parte
das publicações do BNA-Banco Central de Angola (disponível em http://www.bna.ao/,
acedido em 12 de Novembro de 2013), Deloitte Angola (Banca em análise, 2013) e
KPMG Angola (Análise ao Sector Bancário Angolano, 2013). Por outro lado, as infor-
mações que constam do enquadramento económico e geográfico de Angola fazem parte
das publicações do Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial de Angola
(Indicadores Estatísticos), ( http://www.mpdt.gov.ao/, acedido em 3 de outubro de 2013),
e do CEIC (Centro de Estudo e Investigação Científica – Relatório económico de Angola,
2012) da Universidade Católica de Angola.
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Anexo 2 - Ilustra o crescimento dos meios de pagamentos eletrônicos no sistema ban-
cário angolano (em alguns anos do período analisado), em termos de cartões eletrônicos
(cartões válidos e cartões vivos), rede de terminais, transações em TPA (Terminais de Pa-
gamentos Automáticos) e transações em ATM (caixas automáticas), pelo que observou-se
uma forte ascensão no mercado financeiro angolano.

FIGURA A2 - Cartões

Fonte: Construído pelo autor com base nos dados da Empresa Interbancária de serviços(EMIS).
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FIGURA B2 - Rede de Terminais

Fonte: Construído pelo autor com base nos dados da Empresa Interbancária de serviços(EMIS).

FIGURA C2 - Transações em Caixa Automáticas (ATM)

Fonte: Construído pelo autor com base nos dados da Empresa Interbancária de serviços(EMIS).
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FIGURA D2 - Transações em TPA

Fonte: Construído pelo autor com base nos dados da Empresa Interbancária de serviços(EMIS).
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Anexo 3 – Teste de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado (em Nível)

O anexo 3, Ilustra o primeiro passo na busca da comprovação de causalidade entre as
variáveis estudadas, aplicou-se o teste ADF de raiz unitária em nível para as variáveis
envolvidas, a fim de verificarmos se as séries temporais são estacionárias. Os resultados
encontrados estão nas figuras (A3, B3, C3 e D3) a seguir:

FIGURA A3 - Série temporal de M2/PIB
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FIGURA B3 - Série temporal de PIBPC
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FIGURA C3 - Série temporal de RP
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FIGURA D3 - Série temporal de PIBPCnp
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Anexo 4 – Teste de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado (Primeira Diferença)

Depois de constatarmos a não estacionariedade das séries temporais, aplicou-se o teste
ADF de raiz unitária em primeira diferença para as variáveis envolvidas, a fim de estacio-
narizarmos as séries temporais. Os resultados encontrados estão nas figuras (A4, B4, C4
e D4) a seguir:

FIGURA A4 - Série temporal de (M2/PIB)
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FIGURA B4 - Série temporal de PIB per capita (PIBPC)
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FIGURA C4 - Série temporal do Rendimento de Petroleo (RP)
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FIGURA D4 - Série temporal de (PIBPCnp)
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Anexo 5 – Teste de Cointegração de Johansen

Com as séries estacionadas em primeira diferença e pertencendo à mesma ordem de esta-
cionariedade, verificou-se a existência ou não de cointegração através de testes de Johan-
sen. Os resultados encontrados na figura A5, comprova a existência de cointegração entre
as variáveis.

FIGURA A5 - Trace test e Maximum Eigenvalue Test
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Anexo 6 – Teste de Causalidade de Granger

Teste de causalidade de Granger no intuito de verificar a direção da causalidade, em
modelo tri-variado entre o desenvolvimento do sistema bancário (M2/PIB), o rendi-
mento de petróleo (RP) e o crescimento económico (PIBPC), como ilustra a figura
A6 e a causalidade em modelo tri-variado entre o desenvolvimento do sistema bancá-
rio (M2/PIB), rendimento de petróleo RP e o crescimento da atividade económica não
petrolífera (PIBPCnp), como mostra a figura B6.

FIGURA A6 - Teste do Modelo Tri-variado entre (M2/PIB, RP e PIBPC)

FIGURA B6 - Teste do Modelo Tri-variado entre desenvolvimento financeiro, rendimento de
petróleo e o crescimento da economia não petrolífera.
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