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UNIAO MONETARIA E RECEITAS DE SENHORIAGEM (1) 

Carlos Vieira (*) 

lntrodu~ao 

Ao Iongo dos ultimos anos, o debate sobre a influencia da futura Uniao 
Econ6mica e Monetaria (UEM) nas polfticas on;amentais nacionais tem-se 
centrado quase exclusivamente na analise crftica dos criterios de convergencia 
aprovados em Maastricht. Contudo, este processo de integrac;:ao monetaria ira 
decerto afectar mais directamente os orc;:amentos nacionais atraves de inume
ras vias, com consequencias ao nfvel de diversas rubricas das receitas e des
pesas publicas de todos os parses comunitarios e, consequentemente, sobre a 
sua autonomia em termos das decisoes de polftica orc;:amental. 

Desde logo, a liberalizac;:ao completa dos mercados financeiros e o desa
parecimento do risco de cambio dentro da Uniao Europeia, ao aumentarem a 
mobilidade interna dos produtos, factores de produc;:ao e activos financeiros, re
duzirao a independencia orc;:amental dos Estados membros, nomeadamente a 
sua capacidade de fixar taxas de impasto a nfveis significativamente diferentes 
dos seus parceiros. Este problema coloca-se sobretudo na tributac;:ao sobre o 
capital e, a nfveis menos importantes pela sua menor mobilidade, sobre o tra
balho e sobre os bens e servic;:os. lsto significaria que, por exemplo, as inten
c;:oes governamentais de servir e amortizar a dfvida publica atraves de superavites 
primarios futuros ficariam cada vez mais limitadas, uma vez que o aumento de 
impastos (ou mesmo as expectativas de que tal viesse a suceder) necessaria 
para apresentar aqueles superavites provocaria uma evasao de parte das bases 
de tributac;:ao. 

0 mesmo sucede tambem no que diz respeito ao nfvel de despesas pu
blicas. A tendencia para a uniformizac;:ao dos nfveis de tributac;:ao, conjugada 
com as restric;:oes aos defices impostas em Maastricht, implicara necessaria
mente uma limitac;:ao das despesas publicas nacionais, que ficarao directamen
te dependentes do nfvel de receitas arrecadadas em cada perfodo. Assim, a 
concorrencia orc;:amental dos diferentes Estados membros podera conduzir a um 
subfornecimento de bens publicos e a uma tendencia para a descida das taxas 
de impasto. 

A outro nfvel, a crescente integrac;:ao dos mercados financeiros europeus, 
alargando as possibilidades de colocac;:ao de dfvida publica, ira reflectir-se no 
valor das taxas de juro reais. Por um lado podera reduzir os custos de financia
mento dos governos, com acesso a taxas de juro reais mais baixas, uma vez 
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que, ao eliminar o risco de cambia, a UEM pode encorajar os agentes 
econ6micos a investir em instrumentos de dfvida emitidos por governos de outros 
pafses. Por outro lado, esse risco de cambia pode ser substitufdo por um risco 
de credito, dada a menor autonomia orgamental dos governos e a sua impos
sibilidade de recorrer a um financiamento monetario dos defices (ver, por exem
plo, Bishop, 1991 ). 

Por ultimo, o estabelecimento de uma polftica monetaria unica, assente num 
banco central europeu independents cujo objectivo principal e a estabilidade do 
nfvel de pregos, num contexto de plena liberalizagao do mercado financeiro, 
implicara uma perda de receitas de senhoriagem que resultava sobretudo dos 
privilegios tradicionais do Estado nos mercados financeiros internos. lsto signi
fica que, em princfpio, a parte do defice que era possfvel financiar com estas 
·receitas tera de o ser agora atraves da emissao de mais dfvida publica, que ira 
sendo progressivamente acumulada, agravando os problemas de alguns Esta
dos membros ja bastante endividados. 

Numa primeira analise, resulta daqui uma certa incompatibilidade entre dais 
dos criterios de convergencia definidos em Maastricht. Por um lado, pretende
-se a diminuigao e a estabilizagao das taxas de inflagao, com perdas de 
senhoriagem para o Estado. Ao mesmo tempo, imp6e-se uma contengao das 
finangas publicas, com limites maximos de 3 % e 60 % do PIS, respectivamen
te para o defice e para a dfvida publica. A perda daquelas receitas constitui 
assim um custo de participagao dos pafses numa zona de estabilidade mone
taria, cuja importancia relativa tem vindo a ser analisada por diversos autores e). 

Apesar de a dimensao relativa destas receitas ter vindo a diminuir nos 
ultimos anos, elas assumiam ainda ate ha poucos anos um volume significa
tivo sobretudo nos pafses do Sui da Uniao Europeia. Para Portugal, por exem
plo, Drazen (1989) estimou que as receitas de senhoriagem em proporgao 
das receitas de impastos foram de 11 ,9 % para o perfodo 1979-1986, enquanto 
Macedo (1990), utilizando o conceito do fluxo de liquidez definido na secgao 
3, conclui que a senhoriagem foi em media de 6-% do PIS durante a decada 
1976-1985. 

E n~ analise da influencia da UEM sabre as receitas de senhoriagem na
cionais que iremos centrar a atengao ao Iongo deste artigo. As duas primeiras 
secg6es comegam por apresentar uma definigao te6rica do conceito de 
senhoriagem, bem como as diferentes abordagens metodol6gicas que tem sido 
utilizadas para a sua avaliagao empfrica. As diferengas na conceptualizagao e 
nos metodos de calculo da senhoriagem reflectem-se, por vezes de forma sig
nificativa, nas conclus6es sabre a dimensao dos custos reais desta perda de 
receitas. A terceira secgao utiliza estes conceitos para avaliar o montante de 
receitas de senhoriagem apropriadas pelo Governo Portugues ao Iongo das ul
timas decadas, comparando-as com a situagao verificada noutros Estados mem
bros da Uniao Europeia, sobretudo naqueles pafses que tem vindo tradicional
mente a retirar maiores proveitos desta fonte de receitas. Finalmente, a quarta 

(2) E o caso de, por exemplo, Dornbush (1988), que defendia que os paises que estao 
dependentes de grandes montantes de reservas de senhoriagem nao podem aderir a uma uniao 
monetaria.. Contudo, outros autores (DeGrawe, 1993, entre outros) contrapoem que, no caso da 
UEM europeia, estes custos nao serao muito importantes. 
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secc;ao ira avaliar uma hipotetica situac;ao de distribuic;ao de receitas de 
senhoriagem do Banco Central Europeu (BCE) pelos diferentes Estados mem
bros. 

1 - 0 conceito de senhoriagem 

A definic;ao do conceito mais apropriado de senhoriagem e uma questao 
bastante controversa, Ionge ainda de reunir o consenso dos investigadores desta 
area econ6mica. Como muitas outras quest6es conceptuais em economia, nao 
e possivel escolher claramente uma definic;ao de senhoriagem ·que se possa 
considerar indiscutivelmente superior, pelo que se torna necessaria comec;ar por 
enunciar as diferentes abordagens que tern sido propostas. 

Em termos sinteticos, o sector publico obtem receitas de senhoriagem 
quando vende activos ao sector privado, sobre os quais paga juros bastante 
pequenos ou mesmo nulos. Estas receitas sao obtidas por intermedio do banco 
central, atraves do acesso do governo a base monetaria para financiamento 
dos seus defices, possibilitado por diversas vias alternativas: obtenc;ao directa 
de emprestimos junto do banco central (3); compra, por este banco, de tftulos 
de dfvida publica nos mercados primario e secundario; outras vias menos evi
dentes, nomeadamente atraves dos servic;os que o banco central presta ao sector 
publico (supervisao do sistema financeiro, gestao das reservas cambiais e de 
ouro, operac;6es com organismos monetarios internacionais, etc.). A remunera
c;ao destas operac;oes e normalmente muito baixa, podendo contudo variar entre 
zero e as taxas de juro do mercado. 

0 aumento das responsabilidades do governo em relac;ao ao banco cen
tral, com a contrapartida na criac;ao de base monetaria, mede o montante de 
recursos directamente apropriados pelo governo, isto e, a senhoriagem. Se o 
credito ao governo fosse a unica fonte de criac;ao de base monetaria, a 
senhoriagem coincidiria com a transferencia de recursos que o sector privado 
tern de fazer para «receber» base monetaria do banco central e, tambem, com 
o rendimento total do governo proveniente da criac;ao de base monetaria. Con
tudo, a senhoriagem pode tambem ser proveniente da parcela de base mone
taria emitida atraves de outros canais (que nao o financiamento do Tesouro), 
isto e, o canal externo e o refinanciamento das instituic;6es financeiras. Na 
medida em que o banco central realiza lucros de senhoriagem atraves destes 
canais, eles podem ser posteriormente transferidos para o Tesouro, lfquidos dos 
custos operacionais do banco central. 

Considerando o banco central como uma instituic;ao externa ao «sector 
publico», o impacte destas transferencias na acumulac;ao de dfvida publica no 
mercado e revelado por uma reduc;ao no defice primario, em Iugar de urn au
menta da senhoriagem do Tesouro. Para calcular esta ultima s6 se considera a 
criac;ao de base monetaria contra as responsabilidades do Tesouro. 

(3) Embora, em alguns pafses, o governo tenha de pagar uma pequena taxa de juro sobre 
estes emprestimos do banco central (para uma analise casufstica v., por exemplo, Commission of 
the European Communities, 1994). 
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A senhoriagem e tambem muitas vezes interpretada, simplesmente, como 
a capacidade de financiar o sector publico atraves da emissao de moeda (Klein 
e Neumann, 1990}. A fonte mais importante de receitas de senhoriagem advem 
da capacidade do Estado em adquirir bens e servic;os ao sector privado, pa
gando com notas e moedas emitidas par si proprio. Uma outra fonte de recei
tas, que varia muito corisoante os pafses, sao as reservas legais impostas aos 
bancos comerciais e a outras instituic;oes financeiras, sabre as quais se pagam 
taxas de jura abaixo das taxas de mercado, ou mesmo nulas. Desta forma, as 
receitas de senhoriagem irao depender sobretudo das preferemcias dos agen
tes econ6micos em deter notas e moedas para transacc;oes (o que tern a ver, 
par exemplo, com a modernizac;ao dos sistemas de pagamento), das taxas im
postas de reserva legal (e da forma como estas sao remuneradas) e da taxa 
de inflac;ao verificada. 

Nos ultimos anos, a abolic;ao dos controlos ao movimento de capitais consti
tuiu um dos principais obstaculos a obtenc;ao de receitas de senhoriagem par 
parte do Estado (Aiesina et a/., 1993). Par um lado, ao reduzir a possibilidade 
de diversificac;ao de carteira com activos em moeda estrangeira, os controlos 
de capitais limitavam a possibilidade dos agentes econ6micos evitarem a inflation
tax. Par outro lado, permitiam a imposic;ao de taxas de reserva legal elevadas, 
relativamente aos outros pafses, sem comprometer a concorrencia interbancaria 
internacional. 

2 - Diferentes abordagens emplricas 

Existem inumeros processes de calcular as receitas de senhoriagem, que 
variam consoante as preferencias e interpretac;oes dos autores, originando dife
rentes conclusoes acerca da amplitude dos efeitos da UEM sabre esta parcela 
das receitas do Estado. Numa primeira abordagem, muito simplista, podemos 
definir a senhoriagem como as alterac;oes verificadas na quantidade de moeda 
fiduciaria em circulac;ao "(notas e moedas metalicas) numa determinada econo
mia, num dado perTodu de tempo. Contudo, para alem de ser uma medida 
bastante instavel e pouco significativa, este conceito nao considera a constitui
c;ao de reservas legais ·junto do banco central, uma importante fonte de r~cei
tas para o Estado em diversos pafses. 

Na verdade, se nao existir qualquer pagamento de juros sabre aquelas 
reservas, elas assemelhar-se-ao, em termos de receitas do Estado, a moeda 
em circulac;ao, uma vez que com o aumento do montante destas reservas o 
governo podera adquirir mais bens e servic;os, par intermedio do banco cen
tral (4). Neste caso, o valor das receitas de senhoriagem (RS) seria dado pela 
variac;ao ocorrida na base monetaria, num determinado perfodo: 

(1) RS1 = t..BM1 ::::: t..C1 + t..R1 

~4) Na realidade, podem existir algumas discrepancias entre o valor da base monetaria cri
ada (drcula<;:ao mais reservas) e o montante de receitas transferidas pelo banco central para o 
Or<;:amento do Estado, nomeadamente devido aos custos de funcionamento do banco central, a 
remunera<;:ao de parte das reservas, e tambem porque este pode aplicar parte dos seus lucros:na 
aquisi<;:ao de activos (Gras, 1993). 
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onde BM1 representa a base monetaria, C1 a quantidade de moeda em circula
gao (notas e moedas metalicas) e R1 e o montante de reservas legais impasto 
pelo banco central. 0 sfmbolo .:1 e o habitual operador de primeira diferenga e 
t representa o perfodo temporal em analise. 

Apresentando as mesmas variaveis como racio do PIB, o que facilita as 
comparag6es intertemporais e internacionais, e designando-as agora por letras 
minusculas, obtemos: 

(2) rs1 = L1bm1 + bmt-1 ~ - (1 + 1t1 )~1 + 'l'tJ = 

= .:1c1 + L1r1 + (ct-1 + rt-1) ~ (1 + 1t 1 )~1 + '1',)] 

onde as variaveis 1t e \jf representam, respectivamente, a taxa de inflagao e a 
taxa de crescimento real do produto. 

Este conceito de senhoriagem e designado por «senhoriagem monetaria» 
(Klein e Neumann, 1990) ou mais habitualmente por «medida de senhoriagem 
pelo fluxo de liquidez» (cash-flow), uma vez que quantifica, basicamente, o flu
xo de bens e servigos que o Estado pode adquirir ao Iongo de urn determinado 
perfodo de tempo, ao emitir quantidades adicionais de moeda legal para circu
lagao e ao utilizar os montantes adicionais de reservas que as instituigoes fi
nanceiras sao obrigadas a deter junto do banco central. 

Esta definigao possibilita, por exemplo, situagoes em que os rendimentos 
de senhoriagem sao negativos em determinados perfodos. lsto pode suceder 
simplesmente devido a uma pequena diminuigao dos coeficientes c e ou r: uma 
diminuigao da procura de moeda (descida dos saldos monetarios reais 
provocada, por exemplo, pela introdugao das ATM), ou a necessidade de bai
xar o nfvel da taxa de reserva legal imposta as instituigoes financeiras (por exem
plo, por motivos de aumento da concorrencia bancaria internacional, como su
cedeu em Portugal em finais de 1994). 

Uma outra abordagem, designada por «medida do custo de oportunidade 
da senhoriagem» (5), calcula o produto entre a taxa de jura e o montante da 
base monetaria existente na economia num determinado momenta. Enquanto 
as abordagens anteriores se baseiam num conceito de fluxo, esta utiliza urn 
conceito de stock. A ideia subjacente e a de que a base monetaria representa 
urn passivo do governo, detido pelos agentes econ6micos privados, sabre o qual 
ele nao paga juros (sobretudo em termos da moeda em circulagao, uma vez 
que, como vimos, as reservas podem ser pelo menos parcialmente remunera
das). Assim, as receitas de senhoriagem serao calculadas como o total dos 
juros que ele poupa por nao remunerar esses passivos. Estas receitas de 
senhoriagem, em percentagem do PIB, podem ser agora representadas pela 
seguinte equagao: 

(3) rs1= i1 - (c1+ r1) 

(5) Esta medida foi a escolhida no muito citado relat6rio «One market, one money», apre
sentado pela Comissao Europeia, 1990. 
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onde i e uma taxa de juro media do mercado. Considerando que as reservas 
sao remuneradas a taxa ir, a equac;ao ficaria (6): 

(4) rst= it . ct+ (it- irt). rt 

Esta medida assenta em variaveis mais estaveis no tempo que as ante
riores, e pode tamar em atenc;ao a possfvel existencia de diferentes tipos de 
remunerac;ao das reservas legais. Contudo, permanece sempre a questao de 
saber qual a taxa de juro de mercado mais representativa. Habitualmente, a 
soluc;ao adoptada consiste em utilizar como proxy a taxa de juro sabre os tftu
los de dfvida publica de Iongo prazo, considerando que se nao tivesse acesso 
a base monetaria, o governo seria obrigado a emitir dfvida publica para subs
tituir esta fonte de receitas. 

A opc;ao pelo calculo da senhoriagem atraves do conceito de «fluxo de 
liquidez ou pelo «custo de oportunidade», pode conduzir a conclus6es muito 
diferentes. Dupuy (1993), por exemplo, refere que o coeficiente de correlac;ao 
entre as duas medidas de senhoriagem e normal mente inferior- a 0,5, o que 
mostra que estes dois conceitos podem originar movimentos muito divergentes 
na evoluc;ao dos respectivos valores (1). No entanto, como salienta Gros (1993), 
nao existe uma clara justificac;ao te6rica para a escolha do melhor conceito de 
senhoriagem a utilizar, por exemplo, na analise do impacte da UEM sabre esta 
categoria de receitas do Estado. 

Convem ainda esclarecer que existem outros factores que podem contri
buir para- dificultar a quantificac;ao exacta daquelas receitas. Por exemplo, as 
operac;6es de redesconto de determinados instrumentos financeiros, a taxas 
inferiores as de mercado, podem afectar o valor final da senhoriagem. 0 mes
mo sucede, por exemplo, em pafses onde o Estado e proprietario de parte das 
instituic;6es financeiras, que veem dilllinuir os seus Iueras (e portanto, tambem 
os do Estado} quando a taxa de reserva legal aumenta. 

Por ultimo, e tambem de referir que as medidas de senhoriagem anteriores 
nao tomam em considerac;ao todos os potenciais beneffcios associados ao poder 
estatal de emitir moeda. _Com efeito, e na medida em que a criac;ao de moeda 
pode ser um processo inflacionista, o aumento da base monetaria fornece ao 
Estado as receitas de senhoriagem antes definidas, mas tambem desvaloriza a 
dfvida publica acumulada anteriormente. A inflac;ao reduz o valor real da d·fvida 
publica nominal detida pelos agentes econ6micos privados. Assim, e num senti
do mais lato, deverfamos incluir no calculo das receitas de senhoriagem os ga
nhos do Estado em termos reais, provocados pela diminuic;ao da taxa de juro 
real sabre a dfvida publica (ver, por exemplo, Herrendorf, 1997). 

Embora este elemento nao seja normalmente considerado nas analises 
empfricas da senhoriagem, uma exposic;ao analftica ajuda a apreender mais 
facilmente alguns dos conceitos aqui envolvidos. Partindo da identidade 
orc;amental do governo, com todas as variaveis expressas em termos nominais: 

(5) Dt = (1 +it) 01-1 + Gt- T,- (BMt- BMt-1) 

(6) Esta correcc;:ao, para o caso portugues, e considerada, por exemplo, em Teixeira (1992). 
(1) Honohan (1996) encontrou mesmo urn valor negativo para o coeficiente de correlac;:ao 

entre as duas medidas de senhoriagem na Grecia. 
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onde D representa o valor da divida publica, G os gastos totais do Estado 
(excluindo o pagamento de juros sabre a divida), e T sao as receitas totais do 
Estado (excluindo os redimentos de senhoriagem). Dividindo pelo PIB, em va
lores nominais, ficamos com: 

- (
1 + i,) d + - t- flbm- bm ~- 1 l (6) d1 - 11 .... ,, , 11 .... .,. , t-1 9r t t t-1 L (1 +1j1

1
)(1 +n,U 

Assumindo que os agentes econ6micos, racionais, exigem uma taxa de 
juro que inclua uma compensagao pela inflagao esperada, i1 e determinada pela 
relagao de Fisher (1 + i1) = (1 + r1)(1 + rc1

8
). Substituindo em (6): 

(7) d = (1 + r,)(1 + nr) d + - t- flbm- bm ~ - 1 J 
t (1 + '1',)(1 + n,) t-1 9r t . t t-1 L (1 + n,)(1 + 'l'r) 

Podemos agora definir a senhoriagem, num sentido mais lato, como o total 
de rendimentos auferidos pelo Estado em resultado do seu poder soberano para 
emitir base monetaria. Neste sentido, esta medida ampla de senhoriagem ira 
incluir todos os termos em (7) que nao existiriam numa economia nao moneta
ria. Nesta «economia de troca directa••, a equagao (7) ficaria reduzida a: 

(8) ,_(1+r,) dt-1+gt-tt 
dt- (1 +ljl,) 

As receitas de senhoriagem podem agora ser identificadas subtraindo (7) 
a (8): 

(9) (1 +r1)(n,+ n() d + flbm1 + bmH ~ - (1 + n
1

):1 + '1',)] rs- ) t-1 L t- (1 + '1',)(1 + n, 

Nesta expressao podemos identificar claramente tres fontes distintas de 
rendimentos de senhoriagem (em termos reais e como racio do PIB): 

t) Rendimentos provenientes da desvalorizagao nao antecipada da 

d• "d "bl" [(1 +r,)(n,+n() d l. 
lVI a pu . 1ca []1 + 'l'rH1 + n,) t-~, 

it) Rendimentos resultantes do aumento no stock real de base mo
netaria (flbm); 

iit) Rendimentos possibilitados pela redugao no valor real do stock 
nominal de base monetaria, causada pelo aumento no nivel de 
pregos [BM1j(P1_1 Y1_ 1)- BM1_/P1Y1]. Este ultimo elemento de (9) 
e · por vezes tambem interpretado como o produto de uma «taxa 
de impasto de senhoriagem» (a taxa de inflagao ajustada) por uma 
«base fiscal de senhoriagem•• (bm1_1) (Suiter e Patel, 1992). Com 
taxas de inflagao e de crescimento do produto mais elevadas, a 
procura por base monetaria nominal ira crescer mais rapidamente, 
implicando um valor mais elevado de recursos reais que o Estado 
pode receber atraves do impasto inflacionario. Esta taxa de impasto 
converge para a unidade quando a inflagao tende para infinito. 
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No financiamento dos defices on;:amentais, a criagao «lfquida» de base 
monetaria [il)] e uma fonte de rendimentos completamente diferente do chama
do «impasto inflacionario», embora a maier parte dos autores utilizem os ter
mos senhoriagem e impasto inflacionario de forma indiscriminada. 0 impasto 
iriflacionario contribui para a redugao do defice orgamental na medida em que 
reduz o valor real do passive nominal acumulado pelo sector publico: a base 
monetaria [iii)] e a dfvida publica [1)]. 

Se a taxa de juro evoluir de acordo com a relagao de Fisher, e se a in
flaQao for correctamente antecipada pelos agentes econ6micos (8) (7t1= 1t1e), a 
dfvida publica pode ser completamente imunizada contra o impasto inflaciona
rio, anulando (1). Neste caso, este impasto ira recair apenas sabre o stock de 
base monetaria real (9). 

De forma a especificar de uma forma mais clara os efeitos da inflagao 
sabre os componentes da senhoriagem, podemos distinguir entre rendimentos 
de senhoriagem reais, por unidade de produto, provenientes da inflagao espe
rada, e rendimentos resultantes da inflagao nao esperada. Se a taxa de infla
gao for correctamente antecipada, a equagao {9) reduz-se a: 

{10) rsr= 11bmt + bmt-1 ~ - (1 + nt')~1 + 'l'ti] 
Os rendimentos de senhoriagem possibilitados pela inflagao esperada sao 

dados pela soma de dois elementos: o aumento no stock de base monetaria real, 
por unidade de produto, e a alteragao no stock de base monetaria real que teria 
ocorrido para manter a base monetaria nominal constante, devido a inflagao e ao 
crescimento do produto. A equagao {1 0) pode agora ser simplificada para: 

{11) rsa= t;.8Mt 
t ----p;--

t yt 

Os rendimentos de senhoriagem provocados pela inflagao esperada sao 
dados pelo valor real das alterag6es na base monetaria nominal, por unidade 
de produto. Esta e a medida da senhoriagem pelo fluxo de liquidez. 

Alternativamente, se considerarmos que a velocidade-rendimento da base 
monetaria (A.= 1/bm1) permanece constante, o valor da senhoriagem prove
niente da inflagao esperada pode agora ser representado por: 

{12) !.; (1 +rt) J 
rsr= bmt-1 L - (1 + it)(1 + Wt) 

Esta definigao e, por sua vez, conceptualmente equivalents a medida da 
senhoriagem pelo custo de oportunidade. 

(B) Ou se a dfvida publica estiver completamente indexada ao nfvel de pregos. 
(9) Suiter e Kletzer (1991) mencionam outros efeitos da taxa de inflagao nao esperada sabre 

o defice primario (g- ~. como par exemplo o fiscal drag effect um sistema fiscal com escal5es 
de tributagao nao indexados permite receitas fiscais crescentes com a taxa de inflagao; ou o 
Tanzi effect com taxas de inflagao elevadas, a demora no pagamento de impastos e sang5es 
inadequadas par atrasos no pagamento tem um efeito negativo sabre a receita fiscal total em 
termos reais (Tanzi, 1978). 
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Par forma a realc;ar o valor da senhoriagem provocado pela inflac;ao nao 
esperada, podemos subtrair (1 0) de (9), obtendo: 

(13) rse= I I 1 + r d + __ 1-_1 . 
(n - n") [ bm J 

t (1 + nl)(1 + lj/1) ( t) t-1 (1 + ni) 

A inflac;ao nao esperada reduz o valor de todos os passives nominais do 
sector publico, enquanto a inflac;ao esperada apenas reduz o stock de base 
monetaria. 

Em resumo, apenas uma inflac;ao surpresa permite obter ganhos no mon
tante real de dfvida publica. Se os agentes econ6micos interiorizarem as ex
pectativas de subida do nfvel de prec;os, eles irao exigir um aumento das taxas 
de jura nominais que compense os efeitos da desvalorizac;ao da dfvida publica. 
Por outro lado, se a dfvida publica for indexada ou tiver uma pequena maturi
dade, os beneffcios da inflac;ao sao muito fimitados. No caso europeu, contudo, 
esta praticamente exclufdo neste momenta, o recurso a uma inflac;ao surpresa, 
dado o compromisso assumido para manter a estabilidade do nfvel de prec;os. 
Oaf que normalmente se ignore este componente nas analises da senhoriagem · 
na Uniao Europeia. · 

A actual tendencia continua no sentido de uma mudanc;a para a emissao 
de dfvida com maturidade de curta prazo e indexada, aliada a proibic;ao, 
estabelecida· em Maastricht, de um financiamento monetario da dfvida dos pa
rses comunitarios, coloca algumas duvidas sabre a continuac;ao da motivac;ao 
destes governos em recorrer a processes inflacionistas, como soluc;ao facil para 
reduzir o peso da dfvida acumulada (Santos, 1992). 

3 - A perda de receitas de senhoriagem nos palses europeus 

Os graticos 1 e 2 mostram a evoluc;ao das receitas de senhoriagem em 
Portugal desde meados dos anos 60, medidas, respectivamente, pelo conceito 
de «fluxo de liquidez» e de <<Gusto de oportunidade». 

FIGURA 1 

Receitas de senhoriagem em Portugal, medidas pelo «fluxo de liquidez, 
(percentagem do PIB) 

15 E< , -'>'·:<"·> ··::·s'?'i?l'f~"':''·':{'· .. < 'iii<:"-''~"·>·. 

10 

5 

0 

-5 

-10 

-15 I%\ .. ' ',·;,)::>;(::'-''(~,;;)/_,(' 

Fontes: International Financial Statistics [linhas 14, e 99b], FMI; Banco de Portugal. 
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FIGURA 2 

Receitas de senhoriagem em Portugal, medidas pelo cccusto de oportunidade» 
(percentagem do PIB) 
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Fontes: International Financial Statistics [linhas 14, 61 (60 para 1974-75) e 99b], FMI; 
Banco de Portugal. 

Como se pode observar nestes dois graficos, a evoluc;:ao e o valor relativo 
das receitas de senhoriagem em Portugal depende significativamente do con
ceito te6rico utilizado para as medir. 0 coeficiente de correlac;:ao entre as duas 
series e inferior a 0,4. Contudo, e possfvel identificar algumas tendencias co
muns a ambos os conceitos. 

As receitas de senhoriagem em Portugal comec;:am a apresentar valores 
significativos depois de 1974. Esta tendencia e mais clara na figura 2, que 
denuncia o aumento das taxas de inflac;:ao e, consequentemente, das taxas de 
juro nominais sabre a dfvida publica. 

Os valores extremos verificados em 1989 e 1994 resultam sobretudo de 
uma alterac;:ao de polftica monetaria do banco central, mais concretamente liga
da aos instrumentos de controlo da liquidez do sistema financeiro. Em 1989 
foram adoptadas algumas medidas visando a criac;:ao de urn sistema de contro
lo indirecto da liquidez da economia. Entre elas e de salientar, em Margo des
se ano, a uniformizac;:ao do coeficiente das disponibilidades mfnimas de caixa 
em 17 %, e o seu alargamento a novas instrumentos financeiros. Este factor 
provocou obviamente urn subito incremento do montante de reservas legais (o 
seu valor triplicou) e urn aumento consequents das receitas de senhoriagem. 

Por sua vez, o valor negativo que a figura 1 apresenta em 1994, e a 
enorme quebra observada na figura 2 nesse ano, deveu-se fundamentalmente 
a uma nova alterac;:ao do regime de disponibilidades mfnimas de caixa. No dia 
1 de Novembro o coeficiente de reservas legais desceu para 2 %, e mais de 
80 % dos depositos a ordem das instituic;:oes financeiras no Banco de Portugal 
foram titularizados. Com este novo regime pretendia-se «uma aproximac;:ao aos 
praticados nos pafses membros da UE que devera contribuir para uma maior 
competitividade das instituic;:6es financeiras portuguesas relativamente as 
europeias» (Banco de Portugal, 1995). 

Esta reduc;:ao do valor das reservas legais, em conjunto com uma tenden
cia progressiva para a diminuic;:ao da taxa de inflac;:ao e das taxas de juro (exi-
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gencias de Maastricht), fez que a importancia relativa das receitas de 
senhoriagem tenha vindo a decair ao Iongo dos ultimos anos, independente
mente da medida de senhoriagem adoptada. 

No final dos anos 80, alguns autores (1°) haviam ja advertido que a queda 
nas taxas de infla9ao, resultante dos compromissos de estabilidade cambial no 
ambito do Sistema Monetario Europeu (SME), iriam provocar perdas de 
senhoriagem «insustentaveis» para alguns pafses. Apesar de este esfor9o de 
estabilidade cambial ter sido um pouco afrouxado com o alargamento das ban
das de flutua9ao do Mecanismo de Taxas de Cambio do SME para± 15% em 
1992, o acordo estabelecido em Maastricht ja no infcio dos anos 90 para o 
cumprimento dos criterios de convergencia veio acentuar a pressao sobre as 
polfticas econ6micas nacionais para uma redu9ao da taxa de infla9ao. Os efei
tos desta quebra na infla9ao sobre as receitas de senhoriagem estao bem visf
veis nos graficos acima apresentados. 

Vejamos entao, em termos quantitativos, qual a importancia efectiva desta 
perda de receitas em Portugal, por compara9ao com outros pafses europeus. 
0 quadro 1 utiliza o conceito de fluxo de liquidez para calcular a evolu9ao das 
receitas de senhoriagem (em percentagem do PIS), verificadas nos ultimos anos 
nos quatro pafses do sui da Europa (Grecia, Espanha, ltalia e Portugal). Estes 
pafses sao os que normalmente mais beneficiam deste tipo de receitas, uma 
vez que sao tambem os Estados membros que apresentam tradicionalmente 
maiores taxas de infla9ao. lncluem-se tambem os dados para o caso da Ale
manha, de modo a possibilitar uma compara9ao com um pafs tradicionalmente 
menos inflacionista. 

QUADRO 1 

Receitas de senhoriagem (valores medios, em percentagem do PIB) 

1967-197311974-197811979-198311984-197311989-199311994-1996 

Alemanha .................................................. 1,01 
Espanha ....... ....................... ...................... 1 ,63 
Gnkia........................................................ 2,02 
ltalia ....... ................. ....... ............................ 2,67 
Portugal . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. . 2, 75 

0,65 
2,09 
3,14 
3,06 
4,52 

0,20 
4,14 
3,75 
1,86 
5,04 

Fonte: International Financial Statistics [linhas 14, e 99b), FMI. 

0,61 
1,27 
2,90 
1,58 
1,64 

0,69 0,15 
0,12 0,72 
1,48 2,17 
0,61 -0,71 
4,21 -4,20 

Como podemos verificar no quadro, as receitas de senhoriagem tem vindo 
a diminuir em todos aqueles pafses desde meados dos anos 80, embora me
nos acentuadamente na Gracia. As projec96es apontam para a continua9ao desta 
tendencia decrescente, com uma uniformiza9ao das receitas de senhoriagem 
em todos os pafses, merce da crescenta aproxima9ao da taxa de crescimento 
do nivel de pre9os e da harmoniza9ao das taxas de reserva legal impostas as 
institui96es financeiras. 

( 10) Entre outros, Dornbush (1988), Giavazzi e Giovaninni (1989) e Gras (1989). 
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lsto indica que a contradi~ao apontada no inlcio, entre os criterios de 
Maastricht para a estabiliza~ao do nfvel de pre~os e para a conten~ao 
or~amental, pode assumir alguma importancia, pelo menos para alguns pafses 
comunitarios, onde o ajustamento necessaria para garantir um defice or~amental 
maximo de 3% do PIB (atraves de um aumento dos impastos ou de uma re
du~ao das despesas) tera de ter em aten~ao aquelas perdas progressivas de 
receitas de senhoriagem. 

Esta perda de receitas, embora nao muito relevante em termos relatives, 
nao deixa de implicar, sobretudo para aqueles pafses do Sui da Europa, a ne
cessidade de as substituir por novas receitas de impastos ou pol' uma diminui
~ao das despesas do sector publico, de forma a nao aumentar os racios do 
defice e da dfvida. Convem assim ter em aten~ao se esta substitui~ao de parte 
do financiamento do defice atraves, por exemplo, de um aumento da carga fis
cal sera benefice (como aponta o relat6rio «One market, one money») ou pre
judicial [como refere, por exemplo, Dornbush (1988)] (1 1). Para financiar as suas 
despesas, o Estado pode aumentar os impastos e ou recorrer a senhoriagem. 
Contudo, e na medida em que a fiscalidade e potencialmente geradora de 
distor~6es, a polftica optima das finan~as publicas pode conduzir a opr;:ao por 
uma taxa de inflar;:ao nao nula. Se o custo marginal de obter financiamento por 
aumento dos impastos exceder o custo marginal de obter o financiamento via 
inflar;:ao (senhoriagem), podera ser considerado 6ptimo reduzir os impastos e 
aumentar a inflar;:ao (o que sucede sobretudo nos pafses com sistemas fiscais 
menos desenvolvidos) (1 2). 

4- A senhoriagem na UEM 

Apesar de tudo o que foi dito antes, convem tambem sublinhar que a 
emissao da moeda comum ao nfvel europeu implicara novas receitas de 
senhoriagem do BCE, o que significa que havera Iugar para alguma compensa
r;:ao aos pafses comunMrios. A UEM transformara o euro num forte concorren
te do d61ar nas carteiras financeiras mundiais. Aquelas receitas dependerao, 
assim, da procura da moeda comum dentro e fora da Uniao Europeia, pois ira 
certamente aumentar a procura de euros para o comercio internacional, em 
substitui~ao do d61ar. Desta forma, os rendimentos globais de senhoriagem na 
UEM poderao permanecer significativos e, se redistribufdos pelos Estados mem
bros, podem compensar pelo menos parcialmente a perda da senhoriagem 
nacional acima referida. Cohen e Wyplosz (1989) afirmam que o valor desta 

(1 1) De acordo com este autor, aqueles pafses onde a base monetaria e relativamente grande 
e inelastica, e onde a dfvida publica e muito elevada (e o seu servic;:o requer uma pressao signi
ficativa sabre os impastos), nao podem aderir a UEM. Nesta situac;:ao, prescindir das receitas de 
senhoriagem iria exacerbar os problemas de ineficiencia da tributac;:ao. 

(1 2) Esta discussao, que se insere no ambito das teorias do «impasto inflacionario 6ptimo» 
vai muito alem dos objectives deste artigo. Alguns trabalhos mais recentes nesta area incluem, 
inter alia, lmrohoroglu e Prescott (1991 ), Easterley, Mauro e Schmidthebbel (1995), Van der Ploeg 
(1995) e Correia e Teles (1996). 
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senhoriagem «externa>> nao sera muito elevado (1 3), assemelhando-se as recei
tas antes obtidas pelos pafses europeus ao nfvel nacional. 

De acordo com o estabelecido no Tratado de Maastricht, depois de con
cretizada a UEM as receitas de senhoriagem serao recebidas pelo Banco Cen
tral Europeu, que as redistribuira pelos estados membros em propor9ao das 
suas participa96es no capital daquela institui9ao (1 4). Por sua vez, estas partici
pay6es serao calculadas com base no peso relative da popula9ao e do PIS de 
cada pais, no total comunitario (1 5). Coloca-se assim a questao de averiguar 
se, e quais os pafses que poderao ser beneficiados com este metoda de dis
tribuiyao das receitas de senhoriagem, o que exige uma previsao sabre a 
senhoriagem total conseguida ao nfvel europeu. 

QUADRO 2 

Previsao de distribui~ao das receitas de senhoriagem do BCE (percentagem do PIB) 

Paises 
I Percentagem Percentagem 

Pondera9ao Senhoriagem da popula9ao do PIS 

Alemanha .................................................. 21,935 27,441 24,68819 0,503 827 
Austria ....................................................... 2,157 2,671 2,414182 0,506 081 
Belgica ...................................................... 2,733 3,097 2,914 952 0,527 066 
Dinamarca ................................................. 1,407 2,017 1,711 941 0,475 241 
Espanha .................................................... 10,539 6,878 8,708 373 0,709 029 
Finlandia .................................................... 1,374 1,454 1,413 898 0,544 698 
Fram;:a ....................................................... 15,653 18,057 16,855 07 0,522 711 
Grecia ........................................................ 2,823 1,406 2,114 517 0,842106 
Holanda ..................................................... 4,164 4,574 4,369 400 0,534 898 
lrlanda ....................................................... 0,961 0,761 0,860 862 0,633 548 
ltalia ........................................................... 15,380 14,133 14,756 24 0,584 706 
Luxemburgo .............................................. 0,110 0,199 0,154 47 0,435 216 
Portugal ..................................................... 2,642 1,255 1,948 527 0,869 561 
Rei no Unido .............................................. 15,731 13,129 14,429 74 0,615 503 
Suecia ....................................................... 2,391 2,928 2,659 637 0,508 674 

Fonte: Calculos do autor, efectuados com base em dados da Commission of the European 
Communities (1997), para o ano de 1996. 

Partindo do principia de que na Uniao Monetaria o racio das receitas de 
senhoriagem sabre o PIB sera, por exemplo, igual a 0,56 (como e preconizado 
em Gros, 1993), podemos construir um quadro de distribui9ao das novas recei
tas de senhoriagem pelo BCE. 0 quadro 2 apresenta a participa9ao relativa 
dos pafses comunitarios no capital do BCE, com base em valores actuais (1996) 
da popula9ao e do PIB, utilizando-a para estimar a distribui9ao relativa dos Iu
eras do banco por todos os estados membros. 

(13) Com base em calculos muito simples, concluem que a procura da moeda europeia 
gerada pelo comercio mundial ira crescer a uma taxa de cerca de 0,75% do PIB comunitario, por 
ana. 

(1 4) Artigo 32.Q, n.Q 5, do Protocolo Relativo aos Estatutos do SEBC e do BCE. 
(15) De acordo com o estabelecido no artigo 29.Q. n.Q 1, do mesmo Protocolo. 

113 



EsTUoos DE EcoNOMIA, voL. xvm, N. 0 2, PRIMAVERA 1998 

Como podemos verificar no quadro, a Grecia, Portugal e Espanha serao 
os pafses mais beneficiados com a nova distribuiQao das receitas de 
senhoriagem na Europa, com Portugal curiosamente na situaQao mais vantajo
sa. Esta conclusao resulta do facto de aqueles serem os pafses em que a par
cela de participaQao no capital do BCE e relativamente superior ao peso do 
seu PIB no total comunitario, o que se verifica sobretudo nos casas da Grecia 
e de Portugal. Alem disso, podemos tambem verificar que as perdas dos ou
tros pafses nao sao muito significativas, uma vez que o seu PIB per capita 
nunca e muito superior as medias comunitarias. 

Contudo, estas receitas, que nao chegam a 1 % do PIB, sao manifesta
mente inferiores aos valores arrecadados em media pelo Estado portugues desde 
a segunda metade dos anos 70 ate 1994. Embora os valores em causa sejam 
bastante modestos se analisados em percentagem do PIB, eles come9am ja a 
assumir alguni significado quando expressos em termos das receitas fiscais do 
Estado e, sobretudo, em termos dos seus defices or9amentais. A principal 
consequencia desta perda de receitas e, como ja foi referido, a necessidade de 
as substituir por um equivalents aumento de impastos ou diminui9ao de despe
sas publicas, por forma a deter o aumento do defice e dfvida publica, aproxi
mando-os dos valores exigidos em Maastricht como condi9ao imprescindfvel de 
entrada na ultima fase da UEM. 

Conclusao 

A perda das receitas de senhoriagem nacionais e uma das consequencias, 
ao nfvel orQamental, do processo de integraQao monetaria europeia, implusionado 
pela assinatura do Tratado da Uniao Europeia em Maastricht. 

Este custo de participaQao na Uniao Monetaria e normalmente negligen
ciado nas analises dos custos e beneffcios da UEM, pela sua pequena dimen
sao em termos relativos. Na realidade, porem, as receitas de senhoriagem 
assumiram valores bastante significativos nos pafses do Sui da Europa, nomea
damente em Portugal depois de 197 4. A perda destas receitas implica um es
forQo suplementar de consolidaQao orQamental por parte do Governo Portu
gues, reforQado pela sua inten9ao de cumprir os criterios de convergencia 
orQamental. 

A evoluQao das receitas de senhoriagem em Portugal mostra claramente 
que os efeitos da integra9ao monetaria se fazem ja sentir. Desde 1994 as re
ceitas de senhoriagem diminuiram de forma abrupta, uma consequencia da 
descida da taxa de inflaQao e da taxa de disponibilidades mfnimas de caixa 
imposta as institui96es financeiras. A grande diferen9a antes verificada, entre 
os pafses do Sui e do Norte da Europa, no aproveitamento destas receitas ja 
nao se verifica actualmente. 

0 desaparecimento desta fonte nacional de receitas nao parece vir a ser, 
de forma alguma, compensada pela redistribui9ao das receitas de senhoriagem 
obtidas pelo BCE. Apesar de Portugal aparecer como o pais relativamente mais 
beneficiado com o metoda de distribuiQao escolhido, a parcela de receitas de 
senhoriagem que se preve ser entregue as autoridades portuguesas fica bas
tante aquem dos valores obtidos anteriormente. 
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