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Angola
Forma d’Estat: República semipresidencialista

Capital: Luanda

Idioma oficial: Portuguès 

Població: 31 milions d’habitants (2019) 

Moneda: Kwanza (AOA)

Tipus de canvi:  1 EUR = 540,82 AOA (31/12/2019)  
1 USD = 482,23 AOA (31/12/2019) 

PIB: 91 milers de milions $ (0,1% del PIB mundial)

PIB per capita: 3.038 $ (6.752 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 177 millor país del món de 190  
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Catòlica: 41,1% 



Angola

Previsions
econòmiques

•  El 2019, l’economia angolesa es va contraure 
per quart any consecutiu. La producció de pe-
troli més baixa del previst a causa de la persis-
tent manca d’inversió al sector i l’esgotament 
dels jaciments petrolífers ha continuat afectant 
l’economia. Malgrat això, l’economia es recupe-
rarà una mica el 2020 i el 2021, gràcies a la millo-
ra prevista del sector petrolier i no petrolier i a 
l’impacte positiu de les reformes derivades de 
l’acord amb l’FMI. Tanmateix, encara hi ha al-
guns reptes importants: la volatilitat dels preus 
del petroli, la consolidació fiscal continuada i el 
deteriorament de l’entorn internacional.
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Política  
econòmica

•  La caiguda de la producció i els preus del petroli, 
i la disponibilitat limitada de reserves internacio-
nals, van provocar una considerable depreciació 
del kwanza el 2019. Aquesta forta depreciació 
va coincidir amb un tipus de canvi més flexible  
amb l’ajut dels 3.700 milions de dòlars de suport 
financer de l’FMI el desembre del 2018 i el pro-
pòsit de reduir la bretxa amb el mercat informal 
fins a aproximadament un 20%. En el període 
2020-2021, es preveu que el kwanza continuï 
perdent valor, tot i que a un ritme més lent. La 
caiguda es veu esmorteïda per les mesures que 
pren el banc central (per exemple, un alt índex 
de reserves obligatori en moneda nacional) i pel 
fet que ja s’han produït ajustos competitius im-
portants. El tipus de referència es mantindrà 
probablement a nivells alts, tenint en compte 
que s’espera una inflació més elevada.
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•  Angola s’enfronta a un alt nivell de deute públic 
respecte al PIB, per damunt del llindar de soste-
nibilitat per a economies emergents similars. 
L’elevat endeutament públic, juntament amb la 
implementació del programa de l’FMI, exigirà 
una consolidació fiscal el 2020 i el 2021. A més, 
s’haurien de fer més esforços per diversificar la 
base imposable (davant la previsió de menors 
ingressos procedents d’impostos sobre el petro-
li), fixar prioritats per a la despesa pública, elimi-
nar les subvencions als combustibles i saldar els 
deutes. Mentrestant, s’espera que el 2022 con-
clogui la privatització de 195 empreses públi-
ques. Per assolir nivells de deute sostenibles, és 
imprescindible diversificar l’economia més enllà 
del sector petrolier, fomentar l’activitat del sec-
tor privat i atreure inversions estrangeres. 

•  Malgrat la tendència decreixent que ha impe-
rat fins al 2019, la inflació probablement aug-
mentarà el 2020 a causa de l’impacte tardà de la 
devaluació de la moneda, la introducció de la 
segona fase de l’IVA, l’augment de tarifes en 
alguns serveis públics i la retirada de subvenci-
ons a determinats productes (petroli i derivats). 
La pressió a l’alça de la inflació hauria de dismi-
nuir després del 2020, atès que els ajustos de 
la política canviària reduiran el seu impacte, i 
la demanda interior, previsiblement, es man-
tindrà continguda.
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Condicions 
financeres

•  Al sector bancari, la taxa de morositat ha repun-
tat profusament fins al 29,4% del maig del 2019 
(davant del 13,1% al final del 2016). Això reflec-
teix el creixement econòmic negatiu, l’escasse-
tat de divises i la forta depreciació del kwanza. 
D’acord amb el pacte amb l’FMI, el BNA va con-
cloure la revisió de la qualitat d’actius (AQR) de 
13 bancs. El banc central considera que el siste-
ma bancari és en general resistent, i només dos 
bancs registren dèficit de capital. Després de la 
valoració, els bancs mal capitalitzats hauran de 
presentar un pla per recaptar capital. Els bancs 
s’hauran de recapitalitzar abans del juny del 
2020.  
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Perspectives 
a llarg termini

•  La perspectiva de creixement econòmic a llarg 
termini és lleugerament més favorable que a 
curt termini. Aquestes perspectives es basen 
en el creixement i rejoveniment de la població 
en els darrers anys i en el dinamisme d’alguns 
sectors de l’economia, que han mostrat gran 
resiliència els darrers anys. Es preveu que l’ac-
tual intervenció de l’FMI sigui més efectiva 
que l’anterior, en vista de l’aparent compromís 
del govern amb el canvi de l’estructura econò-
mica actual i la diversificació econòmica més 
enllà del petroli.  
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•  El deute extern va assolir un punt àlgid el 2019. 
Aquesta evolució s’explica per la baixada del 
preu i la producció del petroli, que va reduir els 
ingressos per exportacions durant els darrers 
anys. L’augment del deute extern també s’expli-
ca per la depreciació de la moneda nacional i la 
dependència dels préstecs estrangers per finan-
çar els projectes d’inversió pública. Els principals 
riscos relacionats amb el deute extern són la de-
preciació addicional del kwanza, un creixement 
econòmic més feble del previst, variacions en el 
preu del petroli als mercats internacionals i la 
restricció de les condicions financeres. 

•  Els riscos de regressió en aquest context són 
considerables i estan relacionats essencialment 
amb l’alta dependència del petroli, l’oposició a 
l’aplicació de reformes i l’escassa qualificació de 
la població. Per prevenir aquests riscos, el go-
vern haurà d’invertir substancialment en edu-
cació, sanitat i infraestructures.  

Situació  
política

•  La presidència de João Lourenço, que va co-
mençar el 2017, està generant canvis concrets i 
molt necessaris al país després del règim més 
immobilista de l’anterior president, José Eduar-
do dos Santos (1979-2017). Aquests canvis in-
clouen el creixement no relacionat amb el pe-
troli i l’avanç de les reformes estructurals, 
sobretot pel que fa a la governança i a la millo-
ra de la qualitat institucional. Tot i que aquesta 
estratègia sembla gaudir de suport intern, no 
es pot descartar el risc de regressió política.     

•  El nou Govern s’enfronta decididament als rep-
tes econòmics i estructurals del país. L’acord 
amb l’FMI i el Banc Mundial és un bon exemple 
d’aquesta estratègia que pretén promoure un 
creixement més inclusiu i millorar la governan-
ça. Això inclou una política de tipus de canvi 
més flexible, mesures importants de consolida-
ció fiscal (supressió de subvencions als combus-
tibles, implantació de l’IVA, etc.) i accions per 
millorar la salut del sector bancari.
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Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

B- 11/08/17 Negativa

B3 27/04/18 Estable

B 23/09/16 Negativa

Riscos

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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PUNTS FORTS

•  Població jove. 
•  Recursos naturals. 
•  Impuls de reformes positiu.  

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•  Nivell educatiu baix.  
•  Dèficit d’infraestructures.  
•  Baixa qualitat institucional.  
•  Alta concentració d’empreses públiques  

en alguns sectors.
   

Sectors 
principals

EXPORTADORS
•   Petroli i derivats, diamants i agricultura.

IMPORTADORS

•  Maquinària, matèria primera, articles d’acer  
i d’alumini, electrònica i vehicles.

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la  
Internacionalització 
Empresarial
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SUBPILARSPILARS

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Indica que el país no té “grau d’inversió”. 

CURT TERMINI

•  Taxa d’inflació  -            +
•  Preu i capacitat de producció  

de petroli més baixos del previst   
•  Sector financer   -            +
•  Oposició a la implementació  

de reformes  

LLARG TERMINI

•  Gran dependència  
del sector energètic 

•  Colls d’ampolla productius -            +

•  Pobresa i descontentament  
social 

•  Risc polític -            +

-            +

-            +

-            +

-            +

Classificació del risc  
del crèdit de l’OCDE 

(de 0 a 7, essent 0 el millor)

6
7
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Inversions El 2018, el flux d’inversió estrangera directa a 
Angola va continuar sent negatiu (–6.800 milions 
de dòlars) a causa de les transferències de les 
companyies petrolieres a les empreses matriu i 
a la caiguda de la producció de petroli. Als úl-
tims anys, Angola ha sigut el quart receptor 
d’inversió estrangera més gran del continent 
africà (representa un 6,9% del total de la seva 
IED), per darrera de Sud-àfrica, Nigèria i Kènia. 
També ocupa la quarta posició al rànquing de 
percepció dels inversors com a lloc més atractiu 
del continent. Els principals països inversors en 
el mercat angolès són Portugal, Països Baixos, 
Sud-àfrica i Xina. Espanya és el setè principal in-
versor i cada any augmenta el seu volum d’in-
versions com a conseqüència del potencial 

d’Angola i les excel·lents relacions polítiques, 
econòmiques i comercials que mantenen amb-
dós països. El 2018, el govern va crear un pla 
d’ajuda per fomentar la producció, la diversifi-
cació d’exportacions i la substitució d’importa-
cions (PRODESI), que inclou set iniciatives clau 
dirigides a reduir les importacions, augmentar 
l’autosuficiència i diversificar les exportacions 
d’Angola per tal de fer minvar la dependència 
històrica del petroli. Una de les iniciatives més 
interessants és la que aspira a millorar l’entorn 
empresarial i, entre altres qüestions, a expandir 
el comerç exterior, la qual cosa facilita les condi-
cions econòmiques que atrauen la inversió es-
trangera i estimulen la connexió de negocis lo-
cals amb consumidors globals.

Establiment SOCIETAT LOCAL
A Angola hi ha cinc tipus de societat:  
• Societat per quotes (semblant a la societat de 

responsabilitat limitada espanyola): per po-
der-se constituir calen com a mínim dos socis, 
un valor mínim del capital social de 752 euros 
i un valor mínim de cada quota de 75,2 euros. 

• Societat anònima: el capital social no pot ser 
inferior als 15.054 euros i ha d’estar dividit 
en accions del mateix valor, que ha de ser de 
com a mínim 3,7 euros. Hi ha d’haver al-
menys cinc socis. 

• Societat en nom col·lectiu.
• Societat en comandita.
• Sucursal.
Els angolesos poden constituir una companyia 
sense cap tipus de restricció. Les més comunes 
són la societat anònima i la societat per quo-
tes; per a les empreses estrangeres, les sucur-
sals. El procés de constitució d’una societat és 
llarg i molt burocratitzat.

SUCURSAL
Els inversors estrangers estan autoritzats a crear 
empreses amb el 100% de capital estranger, 
tret dels sectors petrolífers i de diamants. A 
Angola, la sucursal és la forma més comuna i 
dinàmica de representació d’una societat de 
dret estranger i permet a l’inversor exercir l’ac-
tivitat comercial en les mateixes condiciones 
que una empresa de dret angolesa, malgrat no 

tenir personalitat jurídica, ja que tenen l’esta-
tus d’entitat local dependent de l’empresa ma-
triu, que és la responsable del desenvolupa-
ment de l’activitat de la sucursal. Perquè es 
pugui crear es requereix l’autorització de 
l’Agència de Foment d’Exportacions i Inversions 
d’Angola (ANIP).

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Es pot fer servir únicament durant la prepara-
ció i proposta del projecte que l’empresa es-
trangera portarà a terme al país, i ha de ser 
aprovada pel Banc Nacional d’Angola (BNA). 
A més, té prohibit rebre ingressos tant en mo-
neda nacional com estrangera i la pràctica 

d’actes mercantils per compte propi, tret de 
la compra o lloguer d’un establiment per rea-
litzar la seva activitat, i ha de tenir com a mà-
xim 6 treballadors, dels quals, com a mínim el 
50% han de ser angolesos.  

El sistema fiscal d’Angola és semblant al dels paï-
sos del sud d’Àfrica; està configurat de manera 
estatal, tret d’algunes taxes municipals. Els seus 
impostos principals són:
• Impost sobre societats: grava tots els ingressos 

que es generen per portar a terme una activi-
tat al país. Hi ha un tipus de gravamen estàn-
dard del 35% (sector industrial i serveis) i del 
20% (agricultura, ramaderia, silvicultura). To-
tes les empreses angoleses i estrangeres im-
plantades al país (sucursals) tenen l’obligació 
de pagar-lo. A més, els beneficis distribuïts en-
tre els accionistes de les empreses estan subjec-
tes a un gravamen del 15% respecte a aquests 
guanys.

• Impost de la renda: grava les rendes del treball 
tant si s’exerceix per compte propi o d’altri, 
tret de les indemnitzacions d’acomiadament, 

vacances, pagues extraordinàries i baixes per 
malaltia. El tipus de gravamen varia del 17% al 
52%, segons els ingressos obtinguts. 

• Impost sobre el consum: varia segons el pro-
ducte o servei. Tenen un tipus de gravamen 
del 5% els serveis de telecomunicacions, con-
sum d’aigua o energia, serveis de consultoria 
(fiscal, financera, comptable, etc.), serveis por-
tuaris, aeroportuaris i despatxants, seguretat 
privada, gestió immobiliària, esdeveniments 
culturals, esdeveniments esportius i actes rela-
cionats amb el transport ferroviari, aeri i per 
carreteres. Es graven amb un tipus del 10% 
tots els serveis relacionats amb el sector turís-
tic, que inclou l’hostaleria, la restauració i simi-
lars, i la distribució de maquinària i equipa-
ment, independentment del sector econòmic 
en què s’utilitzin.

Fiscalitat
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ZONA FRANCA
Al país no hi ha cap zona franca.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
La llei no regula la necessitat d’un soci local per 
desenvolupar una activitat econòmica al país. 
Estan prohibides les activitats en el sector dels hi-

drocarburs i per a l’extracció i comercialització de 
diamants. 

ZONA FRANCA
Malgrat que no té cap zona franca, sí que ha liberalitzat considerablement el seu règim de co-
merç exterior els últims anys. Per tant, per exemple, els drets de duana són relativament baixos 
(5%-10%).

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
Com a país en vies de desenvolupament des del 
febrer del 2001, forma part de la iniciativa comu-
nitària “Everything but Arms” (EBA), dins el 
marc del Sistema Generalitzat de Preferències, 

cosa que permet que alguns dels seus produc-
tes accedeixin als mercats de la UE lliures de 
quotes i aranzels.

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Actualment pertany a:
•  La Comunitat Econòmica dels Estats de l’Àfrica 

Central (CEEAC).
•  La Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfri-

ca Austral.
•  El Tractat de Lliure Comerç Tripartit (COMESA - 

EAC - SADC).
•  El Mercat Comú de l’Est i Sud d’Àfrica (CO-

MESA).
•  El Sistema de Preferències Generalitzades (SPG).
•  La Llei de Creixement i Oportunitat a l’Àfrica 

(AGOA).

Les relacions comercials de la UE amb Angola es 
duen a terme per mitjà dels Acords d’Associació 
Econòmica (EPA, en anglès), que es van començar 
a negociar el 2002. La UE li concedeix plena lliber-
tat d’accés al seu mercat i té l’objectiu de liberalit-
zar el 80% de les transaccions comercials amb 
Angola en els pròxims cinc anys.
El país està preparant tots els requisits i condici-
ons per adherir-se l’any 2017 a la Zona de Lliure 
Comerç de la Comunitat de l’Àfrica Meridional 
per al Desenvolupament (SADC), que és la princi-
pal unió duanera del sud d’Àfrica, formada per 
Sud-àfrica, Botswana, Namíbia, Lesotho i Swazi-
làndia.

Condicions 
aranzelàries

CULTURA EMPRESARIAL
A l’hora de fer negocis a Angola és important 
que es comencin a través de locals oficials. Els 
angolesos acostumen a ser formals a l’hora de 

fer negocis, tot i que s’ha de tenir en compte 
l’enorme corrupció que existeix al país. Valoren 
la confiança, el contacte visual i el respecte.

Negociació  
i protocol
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•  Expo TIC.
• Proyekta.
• Expo Trans.

• Agro Angola.
• Expo Uige.
• Flida.

Fires clau

Webs  
d’interès

•  Invertir a Angola: http://www.investinangola.org/
•  Cambra de Comerç d’Angola: http://www.ccia.ebonet.net/
•  Centre de Suport Empresarial: http://caeangola.com/pt/home/
•  Servei Nacional de Duanes: http://www.parlamento.ao/
•  Agència de foment d’exportacions i inversions d’Angola: http://www.mirex.gov.ao/

Mitjans de  
cobrament i 
pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Les operacions no avalades per un crèdit docu-
mentari irrevocable, amb finançament mitjan-
çant la garantia del Ministeri de Finances d’An-
gola o mitjançant el suport oficial d’una ECA 
(Agència de Crèdits a l’Exportació), comporten 

un risc de cobrament considerable. Sobretot 
quan el pagament es fa en moneda local, atès 
que la conversió a USD o EUR i la posterior repa-
triació impliquen un procés tortuós a causa de 
l’escassetat de divises al país.

MITJANS DE PAGAMENT
El mètode més comú i segur de pagament entre companyies angoleses i estrangeres és el crèdit 
documentari.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
Les transaccions internacionals estan subjectes a la 
fluctuació dels mercats i, per tant, és convenient 
assegurar-les amb assegurances de tipus de can-
vi. A més, Angola presenta una alta inflació i una 

certa inestabilitat de la fluctuació de la seva mo-
neda a causa de la seva dependència, tant del 
preu del petroli com dels països del seu entorn.

L’oficina de CaixaBank més propera és la de Sud-àfrica.CaixaBank
al país



 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

CaixaBank  
al món

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


