
Inflação

Preços
deixaram
de cair.
Isso é bom
ou mau?
Decisões cio Governo e

regyiadores ajydaram
a tratar subida»



CONJUNTURA

Preços quase
ijão crescem.
E bom ou mau?
Os dados do INE indicam que a inflação baixou com a ajuda
de decisões políticas e dos reguladores. Por um lado, é bom

para o rendimento disponível. Mas penaliza os endividados.
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No
ano passado, a

taxa de inflação
em Portugal ficou-

se pelos 0,3%,
confirmou ontem

o Instituto Nacional de Estatísti-
ca (INE). É o valor mais baixo
desde 2014, quando entrou em
terreno negativo, e deverá ficar 0,9

pontos percentuais aquém da va-

riação média dos preços na zona
curo. Porque é que os preços cres-

cem devagar? E isso é bom, ou
mau?

Comparando com 2018, o

crescimento dos preços foi me-
nos acentuado no ano passado:

passou de 1%, para 0,3%. O
abrandamento, ainda que numa
dimensão menor, também se ve-
rifica excluindo do cálculo os

agregados referentes aos produ-
tos alimentares não transforma-

dos, e aos bens energéticos, que
são os mais voláteis e mais in-
fluenciados pelos mercados in-
ternacionais a inflação subja-
cente passou de 0,7% em 2018,

para 0,5% em 2019.
O INE adianta quais foram as

categorias de produtos que mais
contribuíram para a descida: re-

dução dos preços no vestuário e

calçado, da eletricidade, das co-

municações e dos transportes.
Ou seja, foram sobretudo me-

didas de política ou decisões dos

reguladores o que, à primeira vis-

ta, parece indicar que a inflação
está baixa, mas pelos bons moti-
vos - os que visam proteger ou fa-

vorecer os consumidores - e não

pelo enfraquecimento generaliza-
do da conjuntura económica.

Mas a leitura não é assim tão

simples, alertam os economistas
ouvidos pelo Negócios. "Seria pior
sinal se fosse por razões de abran-
damento económico", começa por
reconhecer António da Ascensão

Costa, professor do ISEG, mas
não é positivo, assegura.

José Castro Caldas, investiga-
dor da Universidade de Coimbra,
lembra que a inflação está assim

tão baixa porque o pano de fundo

é um cenário em que o crescimen -

to dos salários não está a acompa-
nhar o aumento do emprego. Ou

seja, do ponto de vista das famílias,

não há só bons motivos para os

preços estarem a subir devagar.
Mais: esta inflação baixa ve-

rifica-se ao mesmo tempo que o

Banco Central Europeu aplica
uma política monetária muito

expansionista, o que demonstra

que "os mecanismos de transmis-

são não estão a funcionar", soma
o economista, sublinhando como
a taxa de inflação está neste mo-
mento "muito longe do objetivo".

êé
O Estado, as pessoas
e as empresas, todos
os endividados,
beneficiariam de
mais um bocadinho
de inflação.
JOSÉ CASTRO CALDAS

Economista e investigador
na Universidade de Coimbra

Pelo menos as

consequências são boas?
A resposta também não é direta.
Há aspetos positivos e negativos



de ter uma i nflação assim tão bai-
xa. Por um lado, "ter uma inflação
baixa ajuda a recuperar a compe-
titividade", frisa Pedro Braz Tei-
xeira, economista e diretor do ga-
binete de estudos do Fórum para
a Competitividade. Isto é mais evi-

dente quando a inflação em Por-

tugal também é mais baixa do que
a média da zona curo, como foi o

caso em 2019.
Além disso, permite que as fa-

mílias tenham "mais rendimento

disponível" do que teriam, se os

preços estivessem a subir mais de-

pressa. Para o economista, esta in-

flação baixa funciona como uma
espécie de compensação: os salá-
rios sobem pouco, mas as famílias
não perdem poder de compra de
forma significativa.

Mas António da Ascensão
Costa e Castro Caldas vêem mais
inconvenientes do que vantagens
numa inflação tão baixa. "Convi-
nha-nos que a inflação fosse um

pouco mais alta, pela problemáti-
ca da dívida," defende Ascensão

Costa, lembrando que os rácios de

endividamento ficariam benefi-
ciados nesse caso. "O Estado, as

pessoas e as empresas, todos os

endividados, beneficiariam de
mais um bocadinho de inflação",
corrobora Castro Caldas, argu-
mentando que a dívida não sofre

inflação e que por isso perde valor
relativo à medida que os preços
aumentam. ¦

Ter uma inflação
baixa ajuda
a recuperar
competitividade
na economia.
PEDRO BRAZ TEIXEIRA

Economista e diretor do

gabinete de estudos do

Fórum para a Competitividade

Referência para
salários e pensões

Nas discussões que prepararam a

apresentação da proposta de orça-
mento do Estado para 2020, o Go-

verno revelou que, ao contrário do

que era habitual, pretende ter como

referência para os aumentos sala-

riais da Função Pública a inflação
registada no ano anterior, e não a es-

perada. 0 valor comunicado pelas

Finanças foi de 0,3%, um indicador
distinto do que é utilizado para as

pensões, que o Governo nunca justi-
ficou. É o que corresponde ao IHPC

médio de 12 meses de novembro,

que não se alterou em dezembro. No

caso das pensões, o valor tido de re-

ferência para os aumentos é a infla-

ção média sem habitação em no-

vembro: foi de 2,22 em dezembro

(2,24 em novembro), diferença que
só teria ligeiros efeitos sobre as pen-
sões superiores a 878 euros.

GRÁFICOS

Como evoluíram
os preços em Portugal
e na Zona Euro?

A economia nacional destaca-se por ter preços a crescer mais deva-

gar do que a média da zona curo. 0 vestuário e o calçado deram o
maior contributo para a contenção do indicador. Mas houve mais.

PORTUGAL FICA ABAIXO DA MÉDIA
Taxa de inflação média dos últimos 12 meses, em %

A zona curo registou em novembro uma taxa de inflação média dos
últimos 12 meses de 1,2% - bem acima do valor de Portugal, que já
era de 0,3%. A expectativa é que se mantenha em dezembro.



VESTUÁRIO AJUDA A CONTER PREÇOS
Taxa de variação média de 2019, %

Os preços do vestuário e do calçado caíram 3% em 2019 e deram
um forte contributo para o total do índice. Somam-se as quedas
dos preços das comunicações e de manutenção da habitação.

-3%
VESTUÁRIO
É a quebra
dos preços do
vestuário e

calçado. É a classe
de produtos com
comportamento
mais negativo.

+2%
ÁLCOOL E TABACO
É a subida dos

preços das bebidas
alcoólicas e do
tabaco. É o maior
aumento registado,
por classes
de produtos.




