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CRESCIMENTO DOS PRECOS. 

Joao Ferreira do Amaral(*) 

lntrodu~ao 

As decisoes do Conselho Europeu realizado em Bruxelas em Fevereiro 
de 1988 consagram um aumento muito substancial dos financiamentos estru
turais comunitarios postos a disposi<;:ao das regioes mais desfavorecidas da 
Comunidade. 

Portugal e considerado uma regiao em atraso de desenvolvimento, pelo 
que ate 1992 a nossa economia vai beneficiar de um valor muito elevado de 
financiamentos comunitarios, que se poderao estimar entre 850 e 1000 mil hoes 
de contos a pre<;:os de 1988. 

Estes financiamentos irao dar origem a um aumento da procura interna, 
na medida em que, segundo as regras comunitarias, deverao levar a realiza
<;ao de investimentos que de outra forma, por dificuldades financeiras, nao se 
realizariam. Por consequencia, pode par-se a questao de saber ate que ponto 
nao introduzirao estes financiamentos desequilfbrios e tensoes acrescidas da 
procura sobre a oferta, podendo levar inclusivamente a efeitos negatives sobre 
a balan<;:a de transac<;:oes correntes (BTC) ou a aumentos das tensoes infla
cionistas. 

0 objective do presente trabalho e o de tentar avaliar alguns destes efei
tos, tomando como base os valores constantes do cenario macroecon6mico 
das Grandes Op<;:oes do Plano para 1989-1992. 

Os efeitos sobre a BTC serao avaliados exclusivamente atraves dos efei
tos rendimento e os efeitos sobre o fndice geral de pre<;:os apenas atraves do 
aumento de custos do capital. 

1 - Efeitos sobre a BTC 

Estes efeitos podem ser apreciados, ainda que de forma muito simplifi
cada, atraves da utiliza<;:ao de um modelo agregado do tipo keynesiano, uma 
vez, que conforme se referiu acima, serao apenas os efeitos rendimento que 
estarao em causa. 

Consideremos entao o modelo simples 

Y=C+I+E- M 

(*7 Professor associado do ISE. 
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on de 
C = consumo privado e publico; 
I= investimento; 
E = exporta<;:oes; 
M = importa<;:oes; 
Y=PIB; 
C = C ( Y) 1 > dC > O· 

dY ' 

M = M (Y) dM 
dY > O. 

Vamos admitir, em primeiro Iugar, que os fundos estruturais s6 tem 
impacte directo sobre o investimento, o que nao corresponds inteiramente a 
verdade, uma vez que as verbas do Fundo Social Europeu se destinam, como 
se sabe, na sua maior parte, a financiar despesas de forma<;:ao profissional. 
Mais adiante consideraremos explicitamente esta situa<;:ao. 

Por outro lado, convem referir que iremos proceder a uma analise em ter
mos de estatica comparada. lsto e, admitimos uma situa<;:ao «inicial» que seria 
a correspondents ao funcionamento da economia «sem fundos» e tomaremos 
esta situa<;:ao para compara<;:ao de uma situa<;:ao «Com fundos» em que s6 varia 
directamente o investimento. 

Temos, assim, «sem fundos» 

Y=C(Y)+f+E-M(Y) 

com as exporta<;:oes consideradas ex6genas, tal como o investimento. 
Ou seja, 

Y- C (Y).+ M (Y) = i + E 

Existindo uma varia<;:ao ill induzida pela entrada de fundos F, se ill= (3 F, 
em que (3 e um parametro a ser discutido mais adiante, teremos aproximada
mente: 

dY 1 
il Y=-dt ill= ·(3 F 

dC dM 
1--+-

dY dY 

0 efeito sobre a BTC sera positivo se il M < F (uma vez que os fundos 
F sao contabilizados como entradas na BTC), ou seja, se 

isto e, se 
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dM/dY 
----(3 < 1 

dC dM 
1 - dY+ dY 

dM dC 
-((3-1) <1 -
dY dY 



0 efeito estara assim dependente de qual o valor do parametro (3. A Comis
sao das Comunidades aponta para que (3 esteja proximo de 1, ou seja, que o 
esforc;:o de fundos se repercuta inteiramente no acrescimo de investimento. 
E o que se chama o princfpio de adicionalidade macroecon6mica C). Neste 
caso, (3 - 1 = 0, e obviamente os efeitos sabre a balanc;:a serao positives desde 
que se consiga manter a propensao marginal ao consume total menor que a 
unidade. 

Como e evidente, esta conclusao refere-se apenas a efeitos rendimento. 
Seria precise outro tipo de analise - que nao faremos - para apreciar as 
eventuais consequencias negativas da entrada dos fundos sabre as exporta
c;oes atraves de um possfvel efeito de apreciac;:ao da moeda. 

Podemos agora estudar o segundo caso, ou seja, aquele em que 
F = F1 + F2 , onde F1 serao os fundos com impacte directo no investimento 
(FEDER, FEOGA-Orientac;:ao, PEDAP, PEDIP) e F2 os financiamentos do FSE, 
que tem, principalmente, impacte directo sabre o rendimento, uma vez que vao 
aumentar os rendimentos dos formandos e formadores de acc;:oes de forma
c;ao profissional. Tem-se, assim, «com fundos» 

Y=C+a(Y+F2)+1+(3F1 +.E-M(Y)O <a <1 

onde se considerou, para simplificar, uma fun<;:ao consume linear. Tem-se, apro
ximadamente, 

~ Y= {3F1+o:F2 

dM 
(1 -o:)+ dY 

e o efeito sabre a balanc;:a sera positive se 

ou seja, se 

dM 

dY 

dM /] F1 + 0: F2 F F 
--'--'---"dM~ . < 1 + 2 

dY (1-a) +dY 

Mais uma vez, se (3 :::; 1, o efeito sabre a balan<;:a sera positive, desde 
que a < 1. Mas sera (3 :::; 1? De acordo com o princfpio de adicionalidade, tal 
como acima se indicou, tem-se 

~I= (3 F1 

(1) Tomaremos {3 = 1 sem discutirmos a pertinencia do principia. Por outro lado, convem 
referir que, em rigor, a adicionalidade se reporta ao acrescimo de fundos e nao a sua totalidade, 
o que implicaria em {3 < 1. Nesta analise, contudo, por dificuldade de avaliar a situa<;:ao entre 
1986 e 1988 consideramos uma hip6tese mais desfavoravel, ou seja, a adicionalidade referida 
a totalidade dos fundos. 
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pelo que 

Entao, o efeito sabre a BTC sera positivo se 

ou seja, se 

lnteressa, pais, verificar se para a economia portuguesa os valores verifi
cam ou nao esta desigualdade. 

Do documento das Grandes Op<(oes do Plano para 1989-1992 podem 
retirar-se os valores previstos para a entrada de fundos naquele perfodo. Tem
-se, para os quatro anos de 1988, F1 + F2 = 850 milhoes de cantos, com 
F2 = 225 mil hoes de cantos. Par outro lado, ~ M = 690 e ~ Y = 1006, e, par 
consequencia, o efeito sabre a BTC sera positivo se 

1-a 
-- > 0,183 

a 

ou seja, se 

a< 0,845 

Como ~ C = 599, tem-se que o valor de implfcito nas GOP e de 

a=~= 599 
=049 

11Y+F2 1231 ' 

pelo que se podera concluir que com o valor da propensao marginal a impor
tar e de progressao marginal a consumir implfcitos nas GOP o efeito sabre 
a BTC da entrada de fundos comunitarios e positivo. 

Podera, no entanto, par-se a questao de saber se a propensao marginal 
a consumir implfcita nas GOP nao sera demasiado baixa. Contudo, mesmo que 
tal fosse o caso, o valor de 0,845 sera sempre, certamente, superior ao valor 
da propensao marginal ao consumo. Em rela<(ao ao valor da propensao margi
nal a importar (0,69) ele e ja elevado, principalmente quando se tenha em conta 
que as importa<(oes representavam, em 1988, 42% do PI B. Par consequen
cia, e de admitir que nao existam efeitos rendimento lfquidos negatives em rela
<(ao a BTC. 
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2 - Efeitos sobre os pregos 

Os efeitos sobre os prec;:os sao, obviamente, muito diffceis de avaliar sem 
um modelo de equilfbrio geral. No entanto, uma forma possfvel de tentar obter 
uma indicac;:ao sobre o efeito de prec;:os a nfvel agregado sera o de considerar 
a equac;:ao 

pY= WL +apK 

em que p e o fndice de prec;:os implfcito no PIL, Yo PIL a prec;:os de um dado 
ano, a a taxa de lucro, W o salario medio, corrigido pela remunerac;:ao do 
emprego por conta propria e L o nfvel de emprego. Tem-se 

p=--
K 

1-ay 

w 
y 

L 

0 impacte dos financiamentos comunitarios (que tem efeito, fundamen
talmente, no stock de capital) podera ser visto atraves do impacte sobre 

~, ou seja, sobre o coeficiente capitallproduto. Consideraremos que este 

impacte nao afecta no curto prazo ~. ou seja, a produtividade media nem o 
L 

salario nominal medio W. Um maior coeficiente capitallproduto significa, obvia
mente, uma maior pressao sobre os custos. 

Com estas hip6teses, pode escrever-se 

Kt+1 = Kt+ lt+1- rKt 

onde It e o investimento bruto, r a taxa de amortizac;:ao e It+ 1 - rKt o inves
timento lfquido. 

Para efeitos de custos, ou seja, para analisar o impacte sobre os prec;:os, 
havera que contar que uma parte «h» do investimento lfquido e cofinanciada 
pela Comunidade, pelo que nao tera de ser remunerada. Assim, para efeitos 
de determinac;:ao de pressao sobre os custos, a equac;:ao que interessa consi
derar e a seguinte 

(1) Kt+ 1=Kt+(1-h)(lt+ 1-rKJ 

Se i for a taxa de crescimento do investimento bruto, ou seja, se It= 10 

(1 + t/, tem-se, resolvendo a equac;:ao (1) 
1 _ [1 - (1 ~h) r] t 

1 +I 
Kt = [1 - (1 -h) r]t K 0 + (1 -h) (1 + i)t -----''---------=-- 1

0 
1-(1-h)r 

1------'---
1 +i 
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Se (3 for a taxa de crescimento do PIL, ou seja, se Y1 = Y0 (1 + (3) 1, obte
mos a seguinte expressao para o coeficiente capital/produto 

K 1 = [1- (1- h) r]1 
Ko + (1 _h) (~)I 

Yt 1+!3 Y0 1+13 

t 
1 - [1 - (1 ~h)'] 

1 +1 10 

1 -(1 -h)r Y0 1-----
1+i 

Para se ter Kt+ 
1 ~ Kt ou seJ·a, um coeficiente capital/produto y1+ 1 :« y

1 
• cres-

cente ou decrescente, tera de ser, ap6s alguma manipulac;:ao algebrica, 

(2) 
[1 - (I - h) rJl (1 -h) (1 + 1) 10 

[1 - (1 -h) r]
1 [(3 + (1 - h) r] + (i- i3) (1 + 1)' S [i + (1 -h) r] [!3+ (1 -h) r] Ko 

0 primeiro membra e decrescente pois i > (3, isto e, 0 investimento brute 
cresce mais rapidamente que o PIL. Portanto, se a desigualdade « < » se veri
ficar t = 0, verificar-se-a para todos os t e o coeficiente capital/produto sera 
crescente. No caso de se verificar a desigualdade « > » para t = 0 havera um 
perfodo limitado em que o coeficiente sera decrescente uma vez que o pri
meiro membra de (2) tende para 0 quando t-oo. 

lnteressa, portanto, verificar o que sucede quando t = 0; tem-se, tomando 
(2) para t = 0 

(1 - h)(1 - 1) 10 
~ --

(1- h) r+i :;::; [i+(1- h) r] [13+(1- h) r] Ko 

ou seja, 
lo 

(1 +i)--- r- f) 
Ko 

lo 
(1 +1)---r 

Ko 

No nosso caso, h = 11 %, :
0 
= 0,088, i = 0,0775, (3 = 0,04, pelo que 

to 
(1 +1)---r' -(3 

Ko 
h=--------

to 
(1 +1)--- r 

Ko 

se r = 0,05. Com 0,095;::: r ;;:: 0,05 tem-se 
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lo 
(1 + i)--- r- f) 

Ko 
h;:;:--------

lo 
(1 +1)---r 

Ko 



pelo que e provavel que o coeficiente capital/produto seja aproximadamente 
constante ou se torne crescente apenas a partir de um prazo relativamente 
Iongo n. ou seja, e provavel que nao se fa<;:a sentir significativamente a pres
sao sabre os custos no sentido em que aqui foi considerada. lsto nao quer 
dizer que nao se possam criar tensoes inflacionistas. Elas podem surgir devido 
a pressoes da procura e nao dos custos (o que nao foi analisado neste traba
lho) e tambem devido a estrangulamentos sectoriais, repercurtindo-se depois 
no resto da economia. Neste ultimo caso, um exemplo e o da constru<;:ao civil, 
que sofre ja uma grande pressao da procura e que apresenta um crescimento 
rapido dos pre<;:os. No entanto, e tambem um sector para o qual nao e muito 
de prever uma repercussao rapida sabre o resto da economia. 

Conclusoes 

De toda esta analise, reconhecidamente muito simplificada, podera 
concluir-se que ceteris paribus nao existem razoes para crer que a plena utili
za<;:ao dos fundos estruturais comunitarios de origem a maiores defices na 
balan<;:a de transac<;:oes correntes ou a pressoes nos pre<;:os pelo lado dos 
custos. 

No entanto, podera existir o risco de ocorrencia de um maior ritmo de 
infla<;:ao pelo lado da procura, embora este seja, em nosso entendimento, lar
gamente compensado pelas consequencias estruturais positivas (nao analisa
das neste trabalho) que uma boa aplica<;:ao dos fundos certamente trara. 
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(1) Efectivamente, nao parece de admitir que o valor de r seja muito inferior a 0,05. 
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