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Samora Machel critica
economia moçambic ana, {,ot,
O PRESIDENTE da República
Popular de Moçambique, Samora
Machel fez esta semana uma forte
crítica à forma como a economia
do pais ë planificada e dirigida. O
dirigente moçambicano expôs a
crise económica que a RPM atra-
vessa ao falar na ll.r Sbssão da
Assembleia Popular que durante
tês dias esteve reunida no Mapu-_
to, reunindo 200 deputados vindos
de todo o país.

. Num improviso no fïnal do de-
9?!e para aprovação do plano eco.
nômico para este ano, Samca
Machel criticou duramente a for-
ma como a economia ê dirigida a
partir de gabinetes da capital.

<<O melhor economistr - disse
entâo - tlcr nos gabihetes, nlo
vd ro smpo; nÕovri'à fâbrtcr. O
lgrônomo, especirllstr do milho,
do arr@, do tebaco, fice na plsni-
ficlrção, não vai ro csmpo. O geô
logo, não vai ao lerreno. Este ê a
contrtdiç{o.D

Mais tarde, no seu discurso de
encerramento da Assembleia Po-
pular, o Presiderite moçambicano
afirmou:

<Conquistómolt o poder poltti-
co, mrs ainda nlo temc o poder
cconômlco>r, adiantando que o
<<eÍlstrmento dos quedros da rer-
Itdade descnvolve o reclsmo, o tú-
balismo e o regionallsmo>, bem

como a <estrrtificação da sociedr-
de lnoçambicana.>r

Samora Machel classificaria de-
pois as <<acções miliúarns confia o
brnditismo armado> (referência
aos grup6 que lutam contra o re-
gime moçambicano) como bem
sucedidas nos ültimos meses. Ma-
chel admitiu no entanto que se he-
sita <em punir os perturbadores
da ordem social>>.

<A acção das nossas estrutures
ê nlo sô fracâr como chegámos ro
cúmulo de dificultar a particl-
paçâo popular no proeesso de pu-
nição dos exploradores>, adiantou
numa referência ao aumento signi-

ficativo do mercado negro do
país.

As suas duas intervenções, no
improviso a respeito do Plano e
no discurso de eÍrcerramento da
I l.r Sessão da Assembleia Popu-
lar, criaram uma enorme expecta-
tiva entre quadros do partido e do
Exhcito que se vêm mostrando
bastante preocupados com o agra-
vamento da situação económica
em Moçambique - que, na opi-
nião de Samora Machel, passa por
um (momento cútico>.

<Consciente ou lnconscleúe-
nente decide-se o futuro dl nosr
vldr, do nosso Estrdo de operb
rios e camponeges.D


