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Economistas estimam que IVA zero nos
bens essenciais teria impacto reduzido na

in�ação em Portugal

Em teoria, medida similar à espanhola poderia baixar a
variação do Índice de Preços no Consumidor em cerca de 0,7
pontos percentuais no mês em que fosse implementada, e em

1,1 pontos se a medida fosse mais abrangente
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Produção hidroelétrica em Portugal alcançou novo máximo
histórico a 4 de janeiro

Luís Paixão Martins
Porque mentem as sondagens

Filha de Jack White junta-se ao pai para tocar baixo em êxito dos
White Stripes: veja as fotos e o vídeo

 Ubcom entra no negócio da cibersegurança em Portugal

medida foi anunciada pelo Governo espanhol na reta final
de 2022 e entrou em vigor com o arranque de 2023:
visando apoiar as famílias, a taxa do IVA (Imposto sobre o

Valor Acrescentado) em alimentos considerados de primeira
necessidade passou de 4% para zero. O impacto efetivo sobre a
evolução dos preços no país vizinho é ainda uma incógnita. Só
no final de janeiro, com a divulgação dos primeiros números
sobre a inflação, será possível retirar conclusões. Mas, o debate
está lançado, incluindo em Portugal. Qual seria o impacto na
inflação portuguesa da adoção do IVA zero nos bens essenciais?
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Em teoria, uma medida similar à espanhola poderia baixar a taxa
de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC)
em cerca de 0,7 pontos percentuais no mês em que fosse
implementada, e em cerca de 1,1 pontos percentuais se a medida
fosse mais abrangente. Só que isso exige que a baixa do imposto
fosse totalmente refletida nos preços de venda ao consumidor,
cenário em que os economistas ouvidos pelo Expresso não
acreditam. Avisam que o impacto na inflação seria pequeno e
pontual, e que há outras medidas mais eficientes para apoiar as
famílias de menores rendimentos.

A redução para zero da taxa do IVA em Espanha incidiu sobre
produtos alimentares considerados de primeira necessidade,
como o pão, o leite, o queijo, os ovos, a fruta, os legumes e
leguminosas, as batatas e os cereais. Além disso, a taxa deste
imposto baixou para metade, passando de 10% para 5%, no caso
do azeite e das massas.

Olhando para o cabaz de consumo que serve de referência ao
Instituto Nacional de Estatística (INE) para o cálculo do IPC em
Portugal, "se considerarmos as categorias equiparadas à medida
espanhola temos o pão e cereais; leite, queijo e ovos; óleos e
gorduras alimentares; frutas, e produtos hortícolas", que
representam, em conjunto, 11,4% no IPC, nota Tiago Correia,
economista do BPI. Se adicionarmos outras duas categorias do
IPC que também se referem a bens essenciais - carne; e peixe,
crustáceos e moluscos - chegamos a um peso total no IPC de
18,9%.

Qual seria o impacto na inflação portuguesa de baixar para zero o
IVA nestes bens? “Os bens essenciais já pagam a taxa de IVA
reduzida, de 6%", aponta Pedro Brinca, professor da Nova SBE.
Assumindo que todos os produtos incluídos nas referidas
categorias do IPC estão sujeitos a essa taxa reduzida - o que, na
realidade, pode não acontecer a 100% - e “se a descida do IVA se
repercutir inteiramente no preço dos bens perante o



consumidor, estaríamos a falar de uma descida do nível de
preços de 6% vezes o peso dos bens essenciais no cabaz usado
para cálculo do IPC”, explica.

Ora, “se for seguido o exemplo espanhol, os bens que estão em
causa terão um peso um pouco acima de 10% no cabaz, pelo que
estamos a falar de uma taxa de variação homóloga no mês em
que fosse implementada a medida que seria cerca de 0,6 pontos
abaixo do que seria registado se a medida não fosse adotada”,
aponta Pedro Brinca.

Em concreto, considerando o peso de 11,4% no cabaz de
referência do INE das categorias de bens equiparadas à medida
espanhola, a redução seria de cerca de 0,7 pontos percentuais.
“Isto assumindo, claro, que de facto a descida do IVA era
inteiramente refletida no preço de venda”, enfatiza o economista.

Já considerando também as categorias do IPC relativas à carne e
ao peixe, como o peso total no cabaz de consumo chega aos
18,9%, o impacto na redução da inflação homóloga no mês de
implementação da medida seria ligeiramente superior a 1,1
pontos percentuais, indicam os mesmos cálculos. Isto assumindo
que a redução do imposto passava integralmente para os preços
finais e “se tudo acontecer de um período para o outro, o que
geralmente não sucede porque diferentes empresas e sectores
têm níveis diferentes de rigidez de ajuste de preços”, aponta, por
sua vez, João Duarte, professor da Nova SBE.

Um exercício efetuado pelo BPI a pedido do Expresso, a partir
dos dados oficiais do INE para a variação homóloga do IPC em
Portugal em dezembro de 2022, mostra o impacto de uma
redução do IVA para zero nesse mês, na evolução dos preços dos
bens essenciais. Mais uma vez, os valores consideram que a baixa
do imposto seria totalmente repercutida nos preços de venda ao
consumidor.



REAL COM IVA ZERO

Impacto do IVA zero no aumento de preços
dos bens essenciais
Variação homóloga em % em dezembro de 2022

Óleos e gordurasÓleos e gorduras
alimentaresalimentares

Leite, queijo e ovosLeite, queijo e ovos

Produtos hortícolasProdutos hortícolas

CarneCarne

Pão e cereaisPão e cereais

FrutasFrutas

Peixe, crustáceos ePeixe, crustáceos e
moluscosmoluscos

Valores assumindo que uma descida do IVA para 0% seria totalmente re�etida nos
preços no consumidor
Fonte: BPI a partir de dados do Instituto Nacional de Estatística • Criado com Datawrapper
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Tudo somado, segundo os cálculos do BPI, considerando a
redução para zero da taxa do IVA nas categorias equivalentes à
medida espanhola, a variação homóloga do IPC total em
dezembro de 2022 passaria dos 9,6% efetivamente contabilizados
pelo INE para 8,8%.

https://www.datawrapper.de/_/IUKQK


Já com uma medida mais abrangente de redução do IVA para
zero, que incluísse também a carne e o peixe, a variação do IPC
em dezembro de 2022 teria ficado nos 8,3%.

QUEM ARRECADA A BAIXA DO IMPOSTO?

Todos estes cálculos assumem que a redução do IVA seria
integralmente repercutida nos preços finais de venda ao
consumidor. E é aqui que reside o busílis da questão.

“Vêm de Espanha algumas notícias de que vários
distribuidores/retalhistas aproveitaram a descida do IVA para
subir o preço de base, embolsando assim a baixa do imposto”,
salienta Pedro Brinca.

“Não surpreende, na medida em que estamos a falar de variações
pequenas dos preços às quais muitas vezes os consumidores não
prestam atenção; estamos a falar de bens essenciais com uma
procura menos sensível ao preço; e também de um sector que
tem tido problemas ao nível da concorrência”, vinca.

“No limite, se todos os vendedores fizessem o mesmo em
Portugal, o impacto na inflação seria nulo”, alerta o economista,
avisando que “apenas num cenário de preços controlados
poderíamos assegurar que a descida do IVA iria constituir um
alívio orçamental (e consequentemente queda do IPC) na mesma
proporção para os consumidores”. Assim, “não me espantaria se
o efeito final na inflação fosse de 0,2 ou 0,3 pontos percentuais
abaixo do que seria a taxa de variação homóloga, no melhor dos
cenários”, afirma Pedro Brinca.

“A teoria económica diz que o custo do IVA (assim como de
qualquer outro imposto) é sempre dividido entre vendedores e
compradores. Quanto mais difícil for substituir um determinado
produto de consumo por outro, maior será o custo do imposto
que o consumidor terá que suportar”, lembra João Duarte.



Ora, “no caso de bens essenciais, como a própria nomenclatura
sugere, a substituição por outros produtos é difícil. Portanto, no
caso dos bens essenciais, o IVA atualmente aplicado a estes bens
já é maioritariamente suportado pelos consumidores”, aponta o
professor universitário.

Neste contexto, “se os mercados forem competitivos, a previsão é
que a diminuição do IVA baixe os preços”, aponta. Contudo, “se
houver algum poder de mercado por parte dos vendedores, a
previsão do que poderá acontecer ao preço não é óbvia”, avisa.

Certo é que para João Duarte o impacto na inflação seria
“pequeno e pontual, mesmo que a descida fosse permanente”.
Isto porque “teríamos apenas uma mudança de nível de preços, o
que poderia ajudar a aliviar o grande aumento de nível que os
preços dos bens essenciais sofreram no último ano, mas que não
resolve a inflação, que tem a ver com a subida constante de
preços”, explica. Ao mesmo tempo, nos meses mais recentes, o
aumento de preços no grupo dos bens essenciais “tem sido muito
pequeno”.

Também Tiago Correia é cético em relação ao efeito prático de
uma medida desta natureza: “Não é evidente nem automático que
uma baixa de IVA se transfira na totalidade para o preço no
consumidor”. O economista aponta que nos bens essenciais “a
componente de imposto na globalidade do preço final já é
inferior a outros produtos com taxa normal de IVA pelo que o
ajuste no imposto tem sempre um peso inferior ao de um ajuste
no imposto de um produto com taxa normal”.

Tiago Correia não fica por aqui: “Temos vindo a observar nos
preços alimentares que, apesar das descidas dos índices de
preços internacionais nos últimos meses (vide Food Price Index
da FAO), tal ainda não se verifica em Portugal”. Explicação? “A
nosso ver há vários motivos para que isso aconteça. Primeiro, um
mau ano agrícola motivado pela seca, com quebras na produção



animal e vegetal. Segundo, acreditamos que para os preços no
consumidor ainda estão a ser transmitidos os riscos associados
ao abastecimento e eventuais constrangimentos da oferta (devido
à continuação da guerra na Ucrânia) e o aumento dos custos de
transporte, logística e pessoal”. Ora, “estes efeitos vão continuar a
pressionar os preços destes produtos em 2023, mesmo com uma
baixa de IVA”, argumenta o economista do BPI.

Apesar das dúvidas sobre o impacto efetivo nos preços dos bens
essenciais e na inflação em Portugal de uma redução do IVA para
zero nesses produtos, os economistas ouvidos pelo Expresso
admitem que dada a maior importância relativa dos bens de
primeira necessidade nos cabazes de consumo das famílias mais
pobres, “o alívio pode ser mais substancial para estas”.

Só que “mexer nos preços para aliviar apenas um subconjunto da
população (as famílias mais vulneráveis) não é eficiente, sendo
melhor utilizar transferências diretas para essas famílias”, vinca
João Duarte. Ao mesmo tempo, “não é recomendável, porque
mexe com preços relativos, e neste caso sinalizando que os bens
essenciais afinal não estão assim tão escassos”, avisa. Por fim,
“congelamentos de preços, diminuições forçadas de preços,
nunca funcionaram bem na história económica, em nenhum
país, no combate à inflação”, remata o economista.

RELACIONADOS

Inflação terminou o ano nos 9,6%: eis os produtos com as maiores subidas e
quedas dos preços

Fiscalistas arrasam medida espanhola de redução do IVA nos bens essenciais: é
"criação de rendas" para as empresas

Governo espanhol elimina IVA de alimentos básicos em terceiro pacote de ajudas
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 Com todos os presidentes dos últimos 30 anos acusados de
corrupção, o Peru quer fazer ‘reset’ ao sistema político

Teresa Violante
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 Questionário: uma manhosa “ferramenta política”

CINEMA

 Cinema: “Babylon”, o novo do realizador de “La La Land”, é
o primeiro desencanto de 2023
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