A Bolha Especulativa da Produção Industrial Portuguesa
O índice de preços na indústria portuguesa de bens de consumo têm registado uma subida
bem acima da inflação para o mesmo período. No gráfico vemos que a partir de Outubro de
2005 a subida da variação dos preços dos bens de consumo produzidos em Portugal têm
registado valores que dobram os da inflação para os mesmos períodos.
A explicação para este facto é de que os preços praticados pela indústria portuguesa no
mercado interno nacional são uma bolha especulativa, semelhante a bolha do imobiliário.
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Gráfico 1- Índice de preços de produção de bens e a variação do índice de preços ao consumidor (Fonte INE 2012)
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Taxa de Variação da Inflação
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Em 2008 a descida abrupta da taxa de inflação regista o desinvestimento no imobiliário,
registando o rebentar da bolha deste sector. No entanto o índice de preços da produção
industrial contínua em subida acentuada;

A subida do índice de preços da produção industrial de bens de consumo foi alimentada com
recurso ao crédito, que registou um crescimento explosivo como se pode verificar no gráfico 2;
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Gráfico 2- Crédito concedido á economia nacional, tendo por base o ano de 2005 (Fonte: INE 2012)
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O corte no crédito por parte das entidades financeiras força a descida dos preços dos bens
industriais pois as famílias e empresas deixam de ter liquidez para adquirir os produtos ao
preço de uma economia fortemente financiada.
A consequência para as empresas não podia ser pior;
Além de verem o crédito bancário fortemente limitado, são obrigadas a baixar receitas,
baixando o preço dos seus produtos, pois existe um mercado cada vez mais pequeno de
clientes dispostos a pagar pelos preços cobrados até aqui.
As consequências são a queda acentuada dos preços na indústria nacional, com a consequente
descida de salários e despedimentos, facto registado todos os dias nos noticiários nacionais e
que por estas razões além de continuar se vai acentuar, obrigando mesmo á descida dos
salários reais no sector privado nacional.
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