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1 -lntrodu~ao 

0 tema que me foi proposto- UEM: condic;:oes de participac;:ao e regras 
de funcionamento- e da maior actualidade, o que mostra que os organizadores 
da Conferencia acompanham em tempo real o debate que pela Europa se vai 
fazendo sobre a Uniao Econ6mica e Monetaria. 

Com efeito, a medida que nos aproximamos da entrada na 3.!! fase (o 
que ocorrera em 1 de Janeiro de 1999 de acordo com o decidido pelo Conse
lho Europeu de Madrid) comec;:a a ganhar-se consciencia do facto de que en
trar na UEM nao e s6 cumprir os criterios no «dia D»: no dia seguinte a entra
da a vida continua e e preciso assegurar que continue de um modo tal que 
garanta o bom funcionamento do novo sistema. Ha, assim, uma 16gica natural 
que liga o respeito dos criterios de convergencia com as regras de funciona
mento da UEM. Sucede, no entanto, que enquanto as condic;:oes de admissao 
a UEM sao claras e conhecidas de toda a. gente ja o mesmo talvez nao se 
possa dizer sabre as regras de funcionamento. Com efeito, ao menos para 
alguns, ha domfnios em que o Tratado nao e suficientemente preciso quanta 
as regras de funcionamento da UEM. E preciso, argumentam esses, definir, 
desde ja, em que consistirao essas regras. Desde logo se poe a questao de 
saber se essas regras de funcionamento, embora complemento 16gico dos cri
terios de convergencia, constituem de facto um criteria adicional de admissao a 
UEM. A resposta e negativa, a menos que se queira alterar o Tratado (1). Mas 
isto nao equivale a dizer que as regras de funcionamento da UEM sao 
irrelevantes. 0 interface entre admissao/funcionamento esta, predominantemen
te, na area da polftica orc;:amental. E pois natural que nesta comunicac;:ao seja 
dada particular relevancia a esta questao. Comec;:aremos por analisar as condi
c;:6es de admissao a UEM, isto e, os criterios de convergencia, e depois passa
remos as regras de funcionamento. 

() Texto revisto da comunicac;:ao apresentada na conferencia «A Uniao Econ6mica e Mone
taria na Europa e os desafios da Economia Global», em homenagem ao Prof. Manuel Jacinto 
Nunes, realizada no ISEG, Lisboa, a 1 de Marc;:o de 1996. 

(") Comissao Europeia, Direcc;:iio-Geral dos Assuntos Econ6micos (DG II). As opini6es ex
pressas sao da responsabilidade exclusiva do autor. 

( 1) Tern sido apresentada, recentemente, uma outra maneira de fazer a ligac;:iio entre cccon
dic;:6es de admissao» e ccregras de funcionamento». 0 argumento eo de que existem raz6es eco
n6micas (para Ia de possiveis raz6es politicas) que justificam que nao se exija o respeito dos 
criterios de convergencia para passagem a UEM desde que se reforcem desde ja as regras de 
funcionamento (nomeadamente as institucionais) da UEM. Esta aproximac;:ao implica, no entanto, 
que se altere o Tratado (cf. p. ex., Gros, 1996, e De Grawe, 1995), para o que se aproveitaria a 
proxima Conferencia lntergovemamental. Em virtude de nao partilharmos a ideia da reabertura da 
discussao da UEM na CIG, nao elaboraremos sobre esta tese nesta comunicac;:ao. 
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2 -As condic;oes de participac;ao na UEM 

As condic;:oes de participac;:ao na UEM estao claramente definidas no Tra
tado. Trata-se dos bem conhecidos criterios de converg€mcia que constam do 
artigo 1 09j: quem os cumpre entra, quem nao os cumpre fica, pelo me nos tem
porariamente, de fora. Sera assim tao simples? Nesta primeira parte da comu
nicact§o iremos passar em revista os criterios de converg€mcia, com particular 
destaque para aqueles que respeitam a ccsituac;:ao Or<!amental» (i. e. defice 
orc;:amental e dfvida publica), nomeadamente no que respeita a Portugal. 

Os criterios de converg€mcia sao, como e sabido, quatro: inflac;:ao, ccsitua
c;:ao orctamental», estabilidade cambial e taxa de juro. Vale a pena lembrar que, 
enquanto os criterios de estabilidade cambial e de taxa de juro sao vistos como 
sendo predominantemente determinados pelo mercado, ja os dois primeiros sao 
considerados como estando sob a influencia directa das autoridades, ou me
lhor, como resultado imediato das polfticas econ6micas seguidas. Vale tambem 
a pena lembrar que os criterios inflac;:ao e taxa de juro sao aferidos em termos 
relatives (i. e., tendo como referencia ccos tres melhores») enquanto o criterio 
ccsituac;:ao orc;:amental» (e tambem, de certa maneira, o da estabilidade cambial) 
e definido em termos absolutes. 

Como e que estamos em termos de convergencia? A situact§o, em rela
c;:ao ao tim de 1995, encontra-se exaustivamente descrita nos relat6rios quer 
da Comissao Europeia (3. 0 relat6rio de convergencia) (2) quer do IME (3). 

A situactao de convergencia no infcio de 1996 esta descrita no quadro 
anexo, que actualiza o apresentado no relat6rio da Comissao, e pode resumir
-se no seguinte: 1 0 Estados membros cumpriam o criterio de inflactao (todos a 
excePCfaO da Grecia, Espanha, ltalia, Portugal e Reine Unido) e 10 Estados 
membros cumpriam o criterio taxa de juro (os nao cumpridores do criterio de 
inflactao, mas com a Suecia no Iugar do Reine Unido). Comparativamente ao 
ano anterior, a situac;:ao melhorou em termos do criterio inflactao: aumentou o 
numero de pafses que o respeitam e diminui a distancia ao valor de referencia, 
excepto na ltalia. Ja quanto ao criterio taxa de juro a situactao nao se tera al
terado significativamente em relactao ao ano anterior, como que a revelar que a 
reduct§o da inflac;:ao nao chega para induzir uma reduc;:ao contemporanea das 
taxas de juro. Voltaremos a este ponte mais a frente. 

Onde a situac;:ao se apresenta menos bem, a despeito dos progresso ve
rificados, e no domfnio das financtas publicas. E para «provar•• este facto nem 

(2) «Report on convergence in the European Union in 1995», Novembro de 1995, publicado 
em European Economy, supplement A, n.o 1, January 1996. Este relat6rio nao decorre do Trata
do, pois este apenas obriga a Comissao a apresentar um ccrelat6rio de convergencia» em dois 
mementos: um primeiro, ja passado, antes do infcio da fase 2 (artigo 109e §2b) e um segundo, 
antes da decisao do Conselho sobre quantos Estados membros passam, e quando, a 3.! fase da 
UEM. Esta segunda obrigac;:ao podera, de facto, dar origem a dois relat6rios: um antes do fim de 
1996 para efeito do comec;:o da 3.! fase na data 1997, outro antes do maio de .1998 para efeito 
da data 1999. Nestes termos, antes do fim do corrente ano a Comissao devera apresentar ao 
Conselho um relat6rio sobre o estado da convergencia (mais ainda, tara de apresentar ao Con
selho recomendac;:oes sobre quais os pafses que estarao em condic;:6es de passar a moeda unica 
em 1997). 

(3) Progress towards convergence, Institute Monetario Europeu, Novembro de 1995. 
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e preciso ir ao quadro ver quem tern defices acima de 3 % do PIB e como e 
que evoluiu o rckio da dfvida. De facto, basta lembrar que, presentemente, 
12 dos 15 Estados membros (todos a excep!fao da Alemanha, lrlanda e 
Luxemburgo) se encontram em sttua~tao de defice or!famental excessive nos 
termos do artigo 1 04c do Tratado. Ora a simples existencia de urn defice 
or~tamental excessive equivale ao nao cumprimento do criteria ccsitua~tao 
or9amental». 

Relembremos urn pouco como e que as coisas se passaram, o que nos 
permite tambem passar em revista o artigo 1 04c, que e central no· que respeita 
as finan9as publicas. Em Setembro de 1994, o Conselho Ecofin decidiu, sob 
recomenda~tao da Comis5ao, que todos os Estados membros, a excep9ao da 
lrlanda e do Luxemburgo, se encontravam em situa9ao de defice or~tamental 
excessive. De imediato, o Conselho fez chegar a cada urn destes Estados 
membros (1 0, na altura) recomenda96es (nao publicas) de polftica or~tamental 
tendo em vista a correc~tao da situa9ao de defice excessive (§ 7 do artigo 1 04c). 
Estava pois plenamente posto em pratica o dispositive do Tratado respeitante a 
supervisao das situa96es or~tamentais e que entrara em vigor no infcio desse 
ano, i. e. desde o infcio da fase 2. 

Com a adesao dos novas Estados membros em 1995, o grupo dos paf
ses em situa9ao de defice excessive aumentou de tres unidades; porem, a 
Alemanha viu entretanto revogada a sua situa9ao vista ter corrigido o defice 
para menos de 3 % em 1994 e o seu racio da dfvida se ter mantido abaixo 
dos 60% do PIB. Tudo isto foi decidido pelo Conselho em Julho de 1995; no 
mes seguinte o Conselho enviou novas recomenda96es individuais a cada urn 
dos Estados membros para corrigirem as respectivas situa96es de defices ex
cessivos (4). 

Embora haja presentemente 12 Estados membros em stlua~tao de defice 
or~tamental excessive, isso nao quer dizer que todos estejam em identica situ
a~tao. A Belgica, por exemplo, tern urn defice perto de 3% do PIB, mas tern 
urn racio de dfvida manifestamente superior a 60% do PIB e que s6 recente
mente come~tou a diminuir; a Holanda tern urn defice muito perto de 3 % do 
PIB, mas tern urn racio de dfvida teimosamente a roda de 78 % do PIB. Portu
gal tern urn defice claramente superior a 3 % do PIB, e o seu racio de dfvida, 
embora perto de 70 %, tern vindo a crescer (marginalmente). A ltalia, para ter
minar os exemplos, tern urn defice e urn racio de dfvida claramente superiores 
aos valores de referenda. 

Quais sao as perspectivas quanta a convergencia? Como se disse atras, 
existe uma confortavel maioria de pafses que cumprem os criterios infla9ao e
taxa de juro. Nao ha raz6es para crer que esse grupo se reduza; pelo contrario 
neste momenta a probabilidade e para que ele aumente. Por exemplo nao e 
de excluir que Portugal venha a cumprir, ja em 1996, o criteria infla9ao. Quanta 
a taxa de juro nao e tao clara, infelizmente, que 0 grupo dos pafses conver
gentes venha a aumentar. E preciso aguardar o veredicto do mercado ... 

( 4) Em Junho de 1996 o Conselho decidiu que existia urn defice or9amental excessive na 
Alemanha e revogou a sua decisao anterior sobre a Dinamarca. 
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2.1 - 0 esfor~o or~amental necessario em 1996 e 1997 

Pode, pois, dizer-se que a questao da convergencia se vai jogar, funda
mentalmente, no tabuleiro das finan<;as publicas. E vai jogar-se, num primeiro 
momento, ja no corrente e no proximo ano; quer isto dizer que, em grande 
medida, os dados ja estao lan<;ados, visto que os or<;amentos para o corrente 
ano ja estao em vigor (exceptuando o Reino Unido devido as diferen<;as entre 
o calendario civil e o calendario or<;amental). Em termos de inten<;oes dos Es
tados membros nao se pode dizer que haja muitas incertezas se olharmos para 
os respectivos programas de convergencia. Se exceptuarmos a ltalia (que nao 
tern presentemente urn programa de convergencia) e a Gracia, todos os Esta
dos membros visam atingir urn defice or<;amental igual ou inferior a 3 % do PIB 
em 1997. Contudo, nem todos necessitarao do mesmo esfor<;o para atingir este 
objective. Como se pode ver no quadro, enquanto, por exemplo, a Dinamarca 
e a Holanda nao precisam de urn esfor<;o or<;amental adicional, pois deverao 
ter urn defice inferior a 3 % ja em 1996, em Portugal a redu<;ao do defice entre 
1995 e 1997 devera equivaler a mais de 2 pontos percentuais do PIB, e em 
Espanha, por seu turno, o esfor<;o sera de 3 % do PIB. 

Defice or~amental, em percentagem do PIB- Esfor~o necessario ate 1997 

1995 1996 1997 ccEsforyo 1997» 

(1) (2) (3) (3)·(1) 

Belgica ······················································ 4,5 3,0 (a) 3,0 1,5 
Dinamarca ................................................. 1,4 1,0 0,6 
Alemanha .................................................. (b) 3,5 (b) 3,5 (b)< 3,0 1,5 
Gracia ........................................................ 9,2 7,6 4,2 5,0 
Espanha .................................................... 5,8 4,4 3,0 2,8 
Francta ....................................................... 5,0 4,0 3,0 2,0 
lr1anda ....................................................... 2,4 <3 
ltlilia ........................................................... 7,1 (c) 5,9 4,4 2,7 
Holanda ..................................................... 3,4 2,8 2 1/2-1 ,,2 1,2-1,9 
Austria ....................................................... 6,2 4,5 3,0 3,2 
Portugal ..................................................... 5,4 4,3 3,0 2,4 
Finhindia .................................................... 5,6 (d) 3,0 -0,5 6,1 
Suecia ....................................................... 8,1 5,1 3,3 4,8 
Rei no Unido .............................................. 6,0 (c) 3 1/2 (e) 2,0 4,0 

(a) Com base em declara96es oficiais; o programa de converg~ncia da Belgica expira em 1996. 
(b) Estimativas oficiais publicadas no relat6rio econ6mico anual do Governo Federal, Janeiro 1996. 0 objective para 

1997 ainda niio foi quantificado. 
(c) DPEF 1995·98, Junho 1995. 
(d) Ano financeiro, que acaba em Mar90 do ano calendario seguinte. 

Fontes: 

1995: previs6es da Comissao Europeia, Primavera de 1996. 
1996 e 1997: programas de convergencia nacionais. 

Serao os Estados membros capazes de fazer este esforgo orgamental? 
Deverao, perguntarao outros, os Estados membros fazer este esfor<;o, agravan
do assim uma situagao conjuntural ja de si pouco animadora e, por esta via, 
aumentar o desemprego cfclico? Trata-se de uma questao de grande actualida
de e por isso vale a pena que nela nos retenhamos por urn bocado. Uma res-
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posta a questao, se e que resposta inequfvoca tern, passa por abordar as 
seguintes questoes: t) quais os efeitos da polftica orc;amental sobre a activida
de econ6mica; it) distinguir entre defice observado e defice corrigido dos efeitos 
do ciclo econ6mico, ou defice estrutural, como tambem e por vezes designado. 
Acresce que para analise deste problema nao devemos olhar apenas para 1997 
como se esse fosse uma especie de ponto de chegada. E: que nao e: para os 
que entrarem na UEM, 1997 e como que o ultimo ano antes da entrada em 
vigor das «regras de funcionamento orc;amentais» que discutirernos mais a frente; 
para os que nao entrarem sera necessaria continuar a convergir para poderem 
entrar mais tarde. 

Comecernos pela primeira questao. E: preciso, antes de mais, distinguir entre 
os efeitos de curto e os efeitos de medio e Iongo prazo. 0 que nos interessa 
aqui e, fundamentalmente, o curto prazo. De facto, no que respeita ao medio e 
Iongo prazos e hoje geralmente aceite por todos que a contracc;ao orc;amental 
e benefica: os efeitos positivos de credibilidade e crowding in que a reduc;ao 
dos defices orc;amentais proporciona mais que compensariam os possfveis efei
tos deflacionistas da dita reduc;ao. E no curto prazo? Se aceitarmos uma pers
pectiva keynesiana simplista somos levados a concluir que a reduc;ao da pro
cura decorrente do aperto orc;amental necessaria para se atingir o criterio do 
Tratado, nas condic;oes conjunturais actuais e dado que o aperto seria feito por 
(praticamente) todos os Estados membros ao mesmo tempo, nos conduziria 
quase certamente a uma recessao. Contudo, nem todos pensam assim: argu
menta-se que a reduc;ao do defice tern efeitos positivos sobre as expectativas 
dos agentes econ6micos, pois significa reduc;8.o (futura) nos impostos; a urn 
aumento da poupanc;a publica corresponderia pois uma diminuic;ao da poupan
c;a privada, ou seja, mais consumo. Na mesma linha de pensamento sustenta
-se que os efeitos sobre as taxas de juro sao quase simultaneos e, ao induzi
rem, contemporaneamente, uma expansao da actividade econ6mica, neutralizam 
os efeitos deflacionistas da contracc;ao orc;amental. 0 Tratado implicitamente 
consagra uma visao das financ;as publicas mais proxima desta ultima e pois, 
ao fixar urn maximo (3% do PIB) para o defice orc;amental, esta a «impedir» 
que o orc;amento possa desempenhar em pleno uma func;ao estabilizadora da 
economia. A justificac;ao para a disciplina orc;amental consagrada no Tratado 
prende-se, fundamentalmente, com a «nao perturbac;ao» da polftica de estabi
lidade monetaria cometida ao Banco Central Europeu. Nao e por isso de estra
nhar que os academicos de pendor mais keynesiano (e. g. Buiter, 1993, e 
De Grauwe, 1995) se tenham insurgido contra a «fixac;ao de regras» para a 
polftica orc;amental na UEM e a fortiori contra o criterio de converg€mcia da 
«situac;ao orc;amental» (o que nao significa que esses autores sejam contra a 
UEM ... ). Assim sendo, a «teoria•• implfcita no Tratado deve levar-nos a acre
ditar que o custo do aperto orc;amental necessaria ate 1997 e, em termos de 
output, se algum, pequeno. 0 mecanismo implfcito e bern conhecido: progres
sos rapidos e decididos na reduc;ao dos defices orc;amentais conduzem, via 
credibilidade, a uma reduc;ao das taxas de juro, que, por seu turno, contribuem 
para o aumento da actividade econ6mica (v., p. ex. Giavazzi e Paggano, 1990, 
e Giavazzi, 1995). 

A alternativa correcta (se e que ha alternativa) e, para mim, esta ultima, 
ou seja, que se nao deve esmorecer no esforc;o de reduc;ao dos defices 
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orgamentais, em particular nos pafses em que o defice orgamental ainda e ele
vado e a inflagao nao esta completamente controlada. Convem, no entanto, es
clarecer o que e que entendo por esforgo de redugao dos defices orgamentais, 
o que farei mais a frente. Antes, porem, algumas consideragoes sobre a ques
tao da credibilidade, que e central neste ccprocesso>>. Sera que a redugao dos 
defices orgamentais proporciona, contemporaneamente, um ganho de credi
bilidade que se traduza numa imediata descida das taxas de juro? A resposta 
nao e evidente, mas a experiencia tern mostrado que a credibilidade e a repu
tagao nao se ganham de um dia para o outro. Lembremos, por exemplo, o 
caso da lrlanda, que e tradicionalmente apresentado com um dos melhores 
exemplos do ccciclo virtuosO>> da consolidagao orgamental e crescimento 
econ6micos (Giavazzi, 1990); de facto, o sucesso da experiencia irlandesa co
megou em 1987, mas o esforgo de redugao do defice orgamental comegara ja 
em 1982, s6 que nos primeiros cinco anos nao deu resultados porque as taxas 
de juros nao vieram para baixo! Este epis6dio ccpre-sucesSO>> irlandes nao e 
geralmente posto em evidencia: foi precise esperar tempo, e que as condigoes 
externas se tornassem propfcias, para que se pudessem comegar a recolher 
os beneffcios da credibilidade em termos de redugao das taxas de juros (Cabral, 
1995). Vejamos o caso de Portugal: apesar dos progresses em termos de re
dugao do defice orgamental (e de inflagao observada) os diferenciais das taxas 
de juros de Iongo prazo em relagao ao marco alemao aumentaram desde 
meados de 1994, e tem-se mantido em cerca de 4 pontes percentuais. Devera 
isto ser entendido como evidencia de que os mercados ainda nao acreditam 
suficientemente no empenhamento das autoridades portuguesas em relagao a 
estabilidade monetaria? Penso que sim, pelo menos em parte. Mas a questao 
que se poe e saber se uma mais ambiciosa redugao do defice orgamental tra
ria, de imediato, uma redugao substancial das taxas de juro de Iongo prazo. 
Nao e evidente, pelo menos nas condig6es actuais de conjuntura fraca. Mas o 
contrario e que e verdade: dar sinais de abrandamento no esforgo ja anuncia
do de redugao do defice seguramente que impediria as taxas de juro de des-
cer. 

Como encarar entao o esforgo orgamental que os Estados membros tern 
de fazer ate 1997? Penso que existem tres alternativas teoricamente possfveis: 
uma primeira seria de baixar os bragos com o argumento de que a actual con
juntura nao aguenta mais, ccdeixar ir>> os defices orgamentais e, ao mesmo tem
po, adiar a passagem a 3." fase. Esta opgao nao pode ser aceite: adiar a UEM 
poderia equivaler a mata-la definitivamente, de tal maneira ficaria abalada a 
credibilidade do projecto (Gros, 1996). Uma segunda opgao seria exigir aos 
Estados membros que, no mfnimo, tomem aquelas medidas que disseram que 
iam tomar para atingir os objectives dos programas de convergencia respecti
vos. Em termos analfticos, isto equivaleria a fazer que os Estados membros 
respeitassem, no mfnimo, o trajecto para a redugao do defice estrutural implfci
to nos programas de convergencia respectivos. Uma postura deste tipo nao 
conduziria necessariamente a defices orgamentais de 3% do PIB em 1997, dado 
a fase descendente do ciclo em que presentemente nos encontramos; os des
vies, temporaries, no defice observado em relagao ao criterio do Tratado decor
reriam apenas dos efeitos do ciclo econ6mico. Embora, na minha opiniao, o 
criterio ccsituagao orgamental>> permita que se entre em consideragao com os 
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efeitos do ciclo econ6mico para avaliagao do caracter «excessive» de urn defice 
orgamental, esta opgao encerra o risco de poder nao ser adequadamente per
cebida pelos mercados, que poderiam par em duvida a determinagao dos Es
tados membros em prosseguir o saneamento das suas situagoes orgamentais 
no medic prazo. Acresce que nao e facil tornar operacional esta alternative, 
pois nem todos os programas de convergencia incluem a completa explicitagao 
das medidas discricionarias previstas. Resta-nos, portanto, a alternative de per
seguir o objective para o defice orgamental em 1997 que consta dos progra
mas de convergencia, ou seja, para a maioria dos Estados membros, urn defice 
igual ou inferior a 3 % do PIB. 

3- As regras de funcionamento da UEM 

Como dissemos atras, a data de 1 de Janeiro de 1999 nao e s6 uma 
data de chegada, e tambem uma data de partida. E partida para uma entidade 
econ6mica construfda com base em Estados membros que fixaram entre si 
irrevogavelmente as respectivas taxas de cambia depois de terem atingido urn 
nfvel ccsemelhante» de inflagao, taxas de juro e «situagao orgamental». 0 que 
caracterizara esta nova entidade econ6mica, isto e, a UEM ou, se quisermos a 
«zona Euro••? 

No essencial o Tratado responde-nos a esta questao: a zona Euro sera 
uma zona onde a polftica monetaria estara centralizada no Banco Central Eu
ropeu (BCE) e a polftica orgamental sera descentralizada, i. e., decidida a nfvel 
de cada Estado membra mas sujeita a regra do limite de 3 % para o defice 
orgamental. Mas o Tratado diz mais: para alem do arranjo institucional, o Tra
tado comete desde logo urn objective ao BCE: garantir a estabilidade dos pre
gas na zona Euro, isto e, ter uma postura e seguir uma politica anti-inflacionista. 
Este facto deve ser sempre acentuado porque, primeiro, ele nao decorre auto
maticamente da UEM (no sentido de nao ser urn elemento integrante de uma 
«optimum currency area••) segundo, porque e com ele que se justificam as 
consequencias para a polftica orgamental que analisaremos de seguida. Outra 
das caracterfsticas da UEM/zona Euro, tambem ela expressamente prevista no 
Tratado, e de que ela nao sera necessariamente constitufda, ao menos num 
primeiro memento, por todos os Estados membros, ou seja, por todas as eco
nomies que integram o mercado unico europeu. 

E neste quadro global que se situam as quest6es do funcionamento da 
UEM!zona Euro, nomeadamente: 

t) Que regras deverao presidir a discipline e coordenagao das politi
cas orgamentais na UEM/zona Euro? 

it) Que regras deverao presidir as relagoes cambiais entre a UEMI 
zona Euro e os Estados membros que a ela nao pertencem? 

As questoes sao, naturalmente, pertinentes. Sera que o que se encontra 
estipulado no Tratado e suficiente para lhes dar resposta? Como e sabido, o 
Conselho Europeu de Madrid deu urn mandate a Comissao Europeia e aa IME 
para lhe apresentarem relat6rias sabre a materia durante a carrente ana. 
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3.1 - A (iisciplina or9amental na zona Euro 

Comecemos pela primeira questao, tambem conhecida pela questao da 
«disciplina orgamental na 3.1 fase», e que ganhou particular notoriedade desde 
que o Ministro das Financ;as alemao Waigel apresentou ao Conselho Ecofin de 
Novembro de 1995 a sua proposta para urn «pacto de estabilidade». 0 que e 
que esta em causa? Fundamentalmente saber se o artigo 1 04c e ou nao sufi
ciente para garantir a disciplina orc;amental numa UEM em fase de cruzeiro. 
Como e sabido, o artigo 104c estipula que na 3.1 fase da UEM os defices 
orgamentais excessivos devem ser evitados, ou seja, um Estado membro nao 
deve ter urn defice orgamental superior a 3 % do PIB; se o fizer, ou melhor, se 
o Conselho decidir que existe urn defice orgamental excessivo, o artigo 1 04c 
estipula todo urn processo conducente a sua correcgao pelo Estado membro 
em causa: se esta correcgao nao ocorrer, podem ser aplicadas sangoes ao 
Estado membro prevaricador. Sera isto suficiente para garantir a disciplina 
orgamental? Ha quem argumente que nao, fundamentalmente porque se consi
dera que o mecanismo previsto no artigo 1 04c nao e suficientemente dissuasor 
porque aplicado pelo Conselho Ecofin, o qual nao teria coragem de o por em 
pnitica; argumentam os defensores desta tese que s6 num mecanismo auto
matico de decisao e de sangoes, e nao gradualista como previsto no Tratado, 
pode garantir a discipline orgamental. E nesta linha de pensamento que se in
sere a proposta para urn «pacto de estabilidade» cujas linhas fundamentais sao 
1) os Estados membros devem comprometer-se a urn objectivo inferior a 3 % 
do PIB para o defice orgamental, a medio prazo, que deveria ser de 1 % do 
PIB; il) no caso de os 3% do PIB serem excedidos, o Estado membro em 
causa incorre automaticamente numa sangao de natureza pecuniaria igual a 
0,25 % do PIB por cada ponto percentual de excesso, que comega por ser um 
dep6sito nao remunerado e que se pode tornar em multa, e iii) a gestao da 
discipline orgamental na UEM deveria caber num «Conselho de Estabilidade» 
que seria um novo 6rgao a criar. Tudo isto, na proposta alema deve ser feito 
no quadro do Tratado, cuja revisao nao se propoe. 

A proposta alema tem aspectos positivos, negativos e e incomplete. Os 
aspectos positivos tam a ver com a definigao de um objectivo normal, isto e, 
de medio prazo, para o defice orgamental abaixo de 3 % do PIB: na proposta 
alema fala-se de 1 % do PIB mas tambem podia ser 2 %, equilfbrio orgamental 
ou 1 %. E um problema tecnico cuja solugao nao parece excessivamente com
plicada. T ambem nao e muito relevante se o objectivo e comum a todos os 
Estados membros, ou se cada urn define o seu proprio objectivo. De facto, 
com ou sem pacto de estabilidade os Estados membros teriam sempre de 
adoptar uma estrategia orgamental que minimizasse a probabilidade de se ul
trapassar a barreira dos 3 % do PIB. Ao tomarem publicamente o compromisso 
de prosseguir urn objectivo inferior a 3 %, seja 1 %, mais nao fazem os Esta
dos membros do que se porem ao abrigo dos efeitos de conjuntura sobre as 
suas intengoes. Em simult{meo estao a dar garantias ao mercado quanto ao 
seu born comportamento! De notar que na proposta alema nao se diz que os 
Estados membros tam deter sempre um defice orgamental de 1 %do PIB, ou 
seja, nao se esta a propor «apertar» a regra orgamental do Tratado. De facto, 
a proposta alema nao implica que, para se entrar na UEM seja preciso ter urn 
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defice orc(amental inferior a 1 % do PIB. Como se disse no inicio desta comu
nica~o as regras de funcionamento da UEM nao podem equivaler a (novas) 
regras de admissao. Mas, e evidente, urn Estado membro que entre na UEM 

. tern de estar preparado para garantir que os 3 % nao sejam violados. Entao 
por que nao definir urn objectivo, em situac;oes normais, de urn defice de p. ex. 
1% do PIB? 

Os aspectos negativos do pacto de estabilidade prendem-se com a 
automaticidade da decisao sobre a existencia de urn defice excessivo e das 
sanc;oes, e com a questao institucional do «Conselho de Estabilidade••. Com 
efeito, a automaticidade da decisao e das sanc;oes nao parece compativel com 
o artigo 1 04c. De facto, o artigo 1 04c consagra uma op~o gradualista, misto 
de coac~o e persuasao, e onde ao Estado membro «em falta» sao dadas 
chances de se reabilitar durante o processo. lgualmente, e dificil de conceber 
que o «Conselho de Estabilidade» seja outro 6rgao que nao o Conselho Ecofin. 
Convem lembrar que o Tratado ja preve explicitamente que urn Estado mem
bro em situac;ao de defice excessivo nao pode votar durante todo o processo 
que lhe diga respeito e que pode culminar na aplicactao de uma sanc;ao. A este 
respeito devo dizer que nao partilho a opiniao daqueles que dizem que o Ecofin 
e por definictao «fraco•• no sentido de nao ter coragem para infligir urn castigo 
a urn dos seus membros (cf. Gros, 1995). Com efeito, a entrada em vigor do 
Tratado (de Maastricht) criou urn ambiente novo em termos de responsabiliza~tao 
do Conselho; por exemplo, estou convicto de que as recomendact6es feitas pelo 
Conselho Ecofin aos Estados membros para corrigirem as respectivas situa96es 
de defice excessivo (recomendact6es ao abrigo do paragrafo 7 do artigo 1 04c) 
estao de facto a ter efeito sobre a estrategia orctamental dos Estados membros 
em causa. lsto aplica-se a todos os Estados membros e nao s6 aos beneficiarios 
do Fundo de Coesao. Quanto a estes, convem tambem lembrar, e e mais urn 
exemplo de que o Ecofin nao e necessariamente «fraco••, que as recomenda
ct6es adoptadas pelo Conselho em Julho do ano passado foram sujeitas a voto. 

Finalmente, a proposta do pacto de estabilidade e, a meu ver, incomplete. 
De facto, ela limita-se a questao de discipline or~tamental, ou seja, e uma pro
posta apenas «repressiva••. Ora ha muitos outros aspectos que tern a ver com 
a coordena~o das polfticas or~tamentais na UEM que estao totalmente omis
sos na proposta alema. Por exemplo: como conhecer, validar e coordenar en
tre si as estrategias orctamentais dos Estados membros que devem conduzir ao 
tal objectivo de medio prazo de, seja, 1 % do PIB? Qual a stance apropriada 
para a politica orctamental na UEM? Quem a decide? Deverao todos os Esta
dos membros da zona Euro ter a mesma stance de politica orctamental, e to
dos ao mesmo tempo? 

3.2- As rela~oes cambiais entre a zona Euro e os Estados membros que lhe nao 
pertencem 

Finalmente, algumas breves consideract6es sobre as rela~t6es entre a zona 
Euro e os Estados membros que lhe nao pertencem vulgarmente conhecida 
como a questao dos ins and outs. Tambem aqui se trata de urn problema que 
nao e esgotado pelo Tratado e sobre o qual a Comissao e o IME tern de re-
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portar ao Conselho Europeu. Uma das dificuldades deste tema e, por urn lado, 
nao se saber ainda quem sao os ins e quem sao os outs e, por outro, o facto 
de, necessariamente, nem todos os outs terem o mesmo estatuto. Com efe~o. 
e precise distinguir, de entre os outs, aqueles que querem vir a estar in daque
les que podem querer manter-se out (o Reino Unido e a Dinamarca tern essa 
prerrogativa). 

Quanto aos out que querem estar in, ou seja, aqueles que temporaria
mente ainda nao aderiram a UEM/zona Euro temos de. partir do princfpio que 
esses pafses, a despeito de nao terem entrado na primeira vaga, nem por isso 
esmorecem nos seus esforgos de convergencia. lsto e, continuarao a orientar 
a sua polftica econ6mica para a estabilidade, continuarao a reduzir o defice 
orgamental, continuarao a fazer diminuir a inflagao, continuarao, finalmente, a 
seguir uma polftica de estabilidade cambial. Nao tern, de resto, outra alterna
tiva; de facto, sao estes os requisites exigidos para que os mercados nao lan
cem ataques especulativos sobre as respectivas moedas. Urn insuficiente pro
gresso na desinflagao e/ou redugao do defice orgamental arrastaria falta de 
credibilidade, que, por seu turno, levaria a ataques especulativos sobre a 
moeda; para a eles resistir o Estado membro atacado teria de recorrer ao au
manto das taxas de juro internas, o que, por seu turno, iria dificultar ainda mais 
a redugao do defice orgamental. Haveria urn risco serio de se langar urn pro
cesso de divergencia auto-sustentado. Mas se os «fundamentais econ6micos» 
dos out forem s61idos, isto e, se continuarem a progredir inequivocamente na 
senda da convergencia, os ataques especulativos nao se justificam, pelo que 
devem ser evitados/combatidos por todos os intervenientes no sistema. lsto e, 
o (novo) sistema de relag6es cambiais entre a zona Euro e os out deve ser 
construfdo de modo a garantir que a moeda de urn Estado membro out que 
esteja a convergir seja inequivocamente apoiado em casos de ataques 
especulativos. lsto poderia ser conseguido, sem dificuldade aparente, com a 
instituigao de urn sistema semelhante, no fundamental, ao actual mecanisme 
de taxa de cambios do SME. 
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Situayio actual dos Estados membros em relayio a convergencia (*) 

Posi9iio or9amental do sector publico administrative 
lnfl~iio 

Taxas de jura - Exist~ncia de urn Racio defice/PIB 
fndice intercalar - Racio dfvida/PIB 

Taxa de jura detice excessivo 
de pre90s 

de Iongo prazo (Decis6es Previs6es da Comissiio/estimativa de Maio de 1996 no consumidor (,) 
(Maio de 1995-Abril do Conselho de 26 

(Maio de 1995-Abril 
de 1996) de Setembro de 1994, 

de 1996) 10 de Julho de 1995 1995 1995 <l. 1994/1995 
e Z1 de Junho de 1996) 

Belgica ............................. 1,4 7,0 Sim 4,5 133,7 -2,3 
Dinamarca ....................... 2,1 7,8 Nao 1,4 71,9 -4,1 
Alemanha ......................... 1,4 6,5 Sim 3,5 58,1 7,7 
Gracia .............................. 8,5 18,9 Sim 9,2 111 ,5 1,3 
Espanha ........................... 4,2 10,5 Sim 5,8 65,7 2,6 
Franya .............................. 1,9 7,0 Sim 5,0 52,4 4,0 
lrlanda .............................. 2,0 7,9 Nao 2,4 85,5 -5,6 
ltalia ................................. 5,5 11,4 Sim 7,1 124,8 -0,8 
Luxemburgo ..................... 1,6 6,2 Nao -0,3 5,9 0,0 
Holanda· ........................... 1,0 6,5 Sim 3,4 79,0 1,4 
Austria .............................. 1,8 6,8 Sim 6,2 69,4 4,4 
Portugal ........................... 3,2 10,6 Sim 5,4 71,6 1,6 
Finliindia .......................... 0,7 7,9 Sim 5,6 59,4 -0,1 

Suecia .............................. 2,4 9,4 Sim 8,1 79,9 0,6 

Reino Unido .................... 3,1 8,1 Sim 6,0 54,1 3,8 

CE .................................... 2,9 8,0 - 5,0 71,2 3,0 

() Apresenta9iio tentatlva, baseada em numeros ainda niio harmonizados. 
(') Interim prices indeces, calculados de aoordo oom o Reg. 2494/95 e publicados pelo Eurostat desde Fevereiro 1996. 

Fonte: Comissao Europeia. 

Taxa de cAmbia 
-

Participa9iio 
no MTC 

(Mar90 de 1996) 

<l. 1993/1995 

-4,2 Sim 
-8,2 Sim 

9,9 Sim 
-0,1 Nao 

5,2 Sim 
7,0 Sim 

-12,0 Sim 
5,4 Nao 
0,0 Sim 

-2,1 Sim 
6,6 Sim 
4,4 Sim 
2,1 Nao 
3,9 Nao 

5,6 Nao 

5,0 -
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