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0 SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
VISTO DA PERl FERIA(*) 

Harmut Sangmeister 

Na Assembleia Geral da ONU, realizada em Maio de 1974, a grande 
maioria dos parses membros votou uma resoluc;:ao na qual declarou o seu desejo 
de lutar vigorosamente no sentido do estabelecimento de uma Nova Ordem 
Econ6mica lnternacional. 

Essa resoluc;:ao declara ainda que uma nova ordem econ6mica exige co
mo pre-condic;:ao uma reforma ampla do sistema monetario internacional. Tal 
reforma deveria servir para promover o desenvolvimento dos parses do Ter
ceiro Mundo e, ainda, garantir uma transferencia adequada de recursos fi
nanceiros para o Terceiro Mundo. 

Nessa resoluc;:ao torna-se nrtida a insatisfac;:ao da maioria dos parses do 
Terceiro Mundo com o sistema monetario internacional actualmente em vi
gor. Por outro lado, existe uma minoria de parses importadores de petr61eo 
no Terceiro Mundo (cerca de 8 parses) para os quais o mercado financeiro 
internacional tern funcionado de forma relativamente satisfat6ria, pelo menos 
no que diz respeito ao volume de creditos que pretendem obter (1); alem dis
so, relativamente a inflac;:ao mundial, esses pafses fizeram um born neg6cio 
com a sua drvida externa, segundo os calculos de juros e amortizac;:oes (2). 

Analisando a situac;:ao actual, verificam-se muitos indrcios de uma maior 
«regularizac;:ao» do sistema financeiro internacional no futuro, o que poderia 
desfavorecer ainda mais a posic;:ao dos pafses devedores do Terceiro Mun
do, prejudicando tambem a posic;:ao dos que ate agora tern sido relativa
mente privilegiados dentro do sistema monetario internacional. 

E atraves da estrutura oligop61ica dos bancos internacionais que verifi
camos esta tendencia para uma maior «regularizac;:ao» ou «racionalizac;:ao>> 
do mercado financeiro internacional. Estes bancos estao localizados princi
palmente nos cinco pafses industrializados <Estados Unidos, lnglaterra, Ale
manha Ocidental, Franc;:a e Japao) que, de facto, controlam o FMI (3), ou 
seja, a principal alternativa ao mercado financeiro para urn pafs do Terceiro 
Mundo que beneficie de creditos. 

n Este trabalho e fortemente apoiado na intervenyaO do autor no debate de 2. a secQao 
(Economia lnternacional) do VIII Encontro Nacional de Economia, realizado em Dezembro de 
1980, em Nova Friburgo, R. J., Brasil. 

(1) Ver Bank for International Settlements -Manual on statistics compiled by intematio· 
nat organisations on countries' external indebtedness, Basel, 1979. 

(2) Ver Dias-Aiejandro, C. F., e Bacha, E. L.- 0 Mercado lntemacional de Capitais · 
Visto da Periteria, VIII Encontro Nacional de Economia. ANPEC, Brasflia, 1980, p. 195. 

(3) Estes cinco pafses juntam cerca de 40% dos votos na Directoria Executiva do FMI, 
que controla de facto a politica do Fundo. 
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Devem ser vistas neste contexte os indfcios de uma mais estreita «coo
pera<;:ao» entre o FMI e o Banco Mundial, por um lado, e entre os bancos 
internacionais privados, por outro. Recentemente foram discutidas por altos 
funcionarios do Fundo e do Banco Mundial as possibilidades de essas insti
tui<;6es poderem actuar no mercado internacional de capitais, enquanto be
neficiaries de credito. Os bancos privados seriam, sem duvida, favoraveis a 
tal passe, pais ele significaria o aparecimento de um novo cliente de creditos 
de primeira categoria, cuja solvencia e garantida. Alem disso, uma «coope
ra<;ao» mais estreita entre o FMI e os bancos privados internacionais pode
ria enfraquecer consideravelmente a posi<;:ao dos pafses em desenvolvimento 
enquanto beneficiaries de creditos, porque o Fundo poderia entao for<;:ar 
os pafses que ate agora tem recorrido ao mercado internacional de capitais 
a aceitar as suas condi<;6es e exigencias (4

). 

Uma outra tendencia que aponta para uma maier «regulariza<;ao» e a 
insatisfa<;:ao crescente dos pafses da OPEP, que ate agora possibilitaram uma 
relativa liquidez ao mercado financeiro internacional, devido aos seus perma
nentes superavits na balanc;a de pagamentos. No entanto, perante a rentabi
lidade relativamente baixa dos seus investimentos no mercado financeiro in
ternacional, tais pafses da OPEP estao cada vez mais dispostos a deixar o 
seu petr61eo no subsolo ou a investir directamente nos pafses industrializa
dos, medidas que, de certo modo, prejudicam a oferta internacional de liqui
dez. Assim, e mera especula<;ao pensar num acordo entre os pafses indus
trializados e os pafses da OPEP com o tim de rentabilizar os investimentos 
financeiros nos pafses da OPEP esperando, em contrapartida, uma estabili
zac;ao do fornecimento de petr61eo para os pafses industrializados. 

Finalmente, torna-se necessaria referir uma terceira tendencia para uma 
maior «re£Jularizat;:ao» do mercado financeiro internacional: a pressao polf
tica por parte da maioria dos paises em desenvolvimento, que antigamente 
mal tinham acesso a esse mercado, podendo obter creditos apenas nas du
ras condi<;:oes do FMI. E clara, que esta tendencia s6 se verificara se estes 
pafses tiverem a possibilidade e exercer um maier poder de negocia<;:ao no 
cenario internacional. 

Actualmente, os problemas monetarios dos pafses do Terceiro Mundo 
nao sao resolvidos pelo mercado financeiro internacional, nem pelo FMI. Quan
do da sua funda<;:ao, o Fundo recebeu uma estrutura concebida para resol
ver problemas tfpicos de pafses industralizados, ou seja, conceder creditos 
a curta prazo aos pafses membros, para possiblitar a supera<;ao de desequi
lfbrios temporaries na balan<;:a de pagamentos, com o fim de evitar desvalo
riza<;:6es que prejudicassem o sistema de taxas de cambia, relativamente fi
xas. Tendo sido os pafses industrializados, vistos globalmente, exportadores 
de capitais, nao havia necessidade de prever nos estatutos do FMI directrizes 
para financiamentos a media ou Iongo prazo. Para tais financiamentos dis-

(4) Ver o artigo «The World Bank: a harder line?», South, n. 0 3, Oez. 1980, pp. 72-73. 
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punham do mercado internacional de caoitais ou, quando necessaria, de acor
dos bilaterais entre os pafses. 

0 problema financeiro de quase todos os pafses do Terceiro Mundo re
side, porem, no facto de os seus defices na balan<;:a de pagamentos serem 
de natt,Jreza estrutural, continuando a existir sem que ocorra um processo 
automatiGo de ajustamento na economia. A persistencia do defice na balan<;:a 
de pagamentos desses pafses esta quase sempre ligada as pr6prias con
di<;:6es dos seus esfor<;:os para o desenvolvimento. Um exemplo e a perma
nente necessidade de importar maquinas e tecnologia. Nao se pode negar 
que tal defice, causado pelo proprio processo de desenvolvimento, possa ate 
ser eficaz, na medida em que e uma pre-condi<;:ao inevitavel para obter um 

crescimento econ6mico acelerado. Contudo, o financiamento a Iongo prazo 
desses defices estruturais nao pode ser feito com os estatutos do FMI ac
tualmente em vigor. Par isso, os pafses do Terceiro Mundo, geralmente, sao 
impelidos a obter creditos do mercado financeiro internacional. Quanta aos 
considerados pelo mercado como «dignos» de receber creditos - o que en
valve certas condi<;:oes polfticas -, o papel de intermediario dos bancos in
ternacionais tem funcionado relativamente bem. No entanto, como a capaci
dade dos bancos em fornecer liquidez internacional e limitada, a liquidez dis
ponfvel e distribufda de forma discriminat6ria. Os pafses cuja posi<;:ao e con
siderada «fraca» pelo mercado tem pouca ou nenhuma chance de obter cre
ditos no mercado financeiro internacional; quando conseguem obte-los, isso 
implica custos elevados. Alem disso, o financiamento atraves dos bancos in
ternacionais e prejudicado par crises cfclicas de confian<;:a, condicionadas pelo 
momenta do ciclo econ6mico nacional/internacional. 

Verifica-se, empiricamente, que os bancos internacionais em «tempos 
bans» exibem uma oferta de creditos demasiadamente alta, para a restringir 
exageradamente nos «tempos maus», quando a necessidade de creditos e 
maior. Todavia, estas oscila<;:oes da oferta de creditos sao diametralmente 
opostas a necessidade de um financiamento constante de um processo de 
desenvolvimento. 

Analisando desta forma os problemas da balan<;:a de pagamentos, cons
tatamos um tratamento diferenciado e discriminat6rio entre os pafses que tem 
acesso ao mercado financeiro internacional e os que nao podem beneficiar 
das posssibilidades do mesmo. 

Certamente que o maior peso politico e social e remetido aos pafses 
pobres, que nao tem outra hip6tese senao a de obter creditos atraves das 
contas do FMI, com fortes condicionantes, embora normalmente com juros 
inferiores aos do mercado internacional (5). 

(5) Sabre a distinQao entre «condicionantes fortes>> e «condicionantes fracas» das contas 
do FMI, consultar Williamson, J.: As Condicionantes do Fundo Monetario lnternacional, VIII En· 
contra Nacional de Economia, ANPEC, Brasilia, 1980, pp. 249-262. 
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0 facto de um credor estabelecer condi<;:6es para conceder creditos e 
tao inevitavel quao legftirno. Assim, os pafses membros do FMI que desejam 
obter creditos do Fundo deveriam aceitar um determinado grau de 
condicionantes. 

Porem, ao Iongo dos anos, o FMI tem estabelecido condi<;:6es tao rigo
rosas e pouco diferenciadas que os pafses com um defice na balan<;:a de 
pagamentos nao aproveitaram as possibilidades, sujeitas a fortes condicio
nantes, das contas do Fundo ou s6 o fizeram tarde de mais, preferindo, quando 
possfvel, obter creditos de bancos privados internacionais. 

Estas condi<;:6es rigorosas para os creditos do FMI baseiam-se essen
cialmente na hip6tese que considera os problemas da balan<;:a de pagamen
tos como resultado de uma procura interna demasiado alta, favorecida pela 
tendencia dos governos em aumentar a oferta monetaria e creditfcia. A re
ceita classica/dogmatica do Fundo para tais problemas consiste em exigir um 
equilibria no or<;:amento do sector publico, uma restri<;:ao da oferta moneta
ria, a redu<;:ao dos subsfdios, a liberaliza<;:ao das importa<;:6es e a fixa<;:ao de 
uma taxa de cambia, dita «realista». 

Geralmente, o Fundo concede um prazo muito curta para a elimina<;:ao 
do desequilfbrio na balan<;:a de pagamentos, o que, frequentemente, conduz 
a efeitos contradit6rios no proprio pafs. Desta forma, nao se restabelece nem 
a estabilidade desejada nem uma s61ida base de crescimento ou desen
volvimento. 

Existem, sem duvida, varios tipos de desequilfbrios na balan<;:a de paga
mentos, par isso mesmo e duvidoso que uma unica terapia seja adequada 
aos varios tipos de «doen<;:a». Em certo sentido, a terapia «unica» do Fundo 
chega mesmo a parecer paradoxa!; e o caso da exigencia de uma liberaliza
<;:ao simultanea do mercado de cambios e das importa<;:6es para um pafs em 
desenvolvimento e com um defice na balan<;:a de pagamentos. 

0 programa de ajuste, geralmente com efeitos recessives, que o Fundo 
exige dos pafses beneficiaries s6 se pode compreender como meio de pro
mover as importa<;:6es e os investimentos estrangeiros, programa que, nor
malmente, esta Ionge de contribuir para o desenvolvimento nacional em causa. 

Muitos pafses, sobretudo do Terceiro Mundo, criticam a orienta<;:ao ideo-
16gica do Fundo. Os pafses membros do Fundo tem estruturas polfticas, so
ciais e econ6micas bem distintas, com diferentes sistemas de afecta<;:ao de 
recursos, de forma que a «terapia unica» do Fundo nao e aceitavel quanta 
as respectivas repercussoes sociais, alem de que nem sempre e eficaz num 
sentido estritamente econ6mico. 

Par isso, o Fundo deveria abster-se de prescri<;:6es detalhadas para as 
economias dos seus pafses membros que pretendem obter creditos para ajus
tamentos estruturais. Pelo contrario, o Fundo deveria orientar as suas condi
cionantes no sentido de manter e acelerar o processo de desenvolvimento 
s6cio-econ6mico. 

Globalmente, isto significa que o Fundo nao deveria exigir medidas re
cessivas sem avaliar as possfveis consequencias para a distribui<;:ao do ren-
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dimento, para o nfvel de emprego e infra-estrutura de servigos sociais e, quan
do necessaria, sem programar medidas compensat6rias de tais 
consequencias. 

Alem disso, as condicionantes do Fundo deveriam distinguir, explicita
mente, objectives a curto e a Iongo prazos. Seria tambem necessaria definir 
de forma mais operacional em que casos um defice potencial ou ja existen
ts da balanga de pagamentos resulta de circunstancias fora do controls na
cional de determinado pafs. 

Neste contexto, deveriam ser levados em consideragao os permanentes 
superavits estruturais na balanga de pagamentos de certos pafses (como, por 
exemplo, alguns da OPEP), pois tais superavits tem repercussoes no proble
ma dos defices cr6nicos de outros pafses. 

A diferenciagao entre objectives a curto e a Iongo prazos, e entre cau
sas internas e externas, deveria servir de base as negociagoes entre o Fundo 
e um pafs beneficiario, quanto a severidade e a qualidade das medidas 
de ajustamento, ao montante dos creditos destinados a equilibrar a balanga 
de pagamentos e quanto as exigencias polftico-econ6micas do Fundo, que 
estabelecem as pre-condigoes da concessao de creditos. 

Muitos pafses do Terceiro Mundo queixam-se, tambem, da «tecnica» pra
ticada pelo Fundo nas negociagoes de um credito condicionado. 0 Fundo 
exige sempre o maximo de cedencias por parte do pafs beneficiario, em vez 
de lhe oferecer alternativas que permitam escolher entre programas de ajus
tamento com prazos distintos, com varios graus de intervengao e com 
custos sociais diferentes. 

Neste contexto, muitos pafses reclamam da falta de sensibilidade para 
a realidade polftica e social evidenciada por muitos dos membros do staff 
do Fundo, tanto mais que essa realidade seria o quadro no qual as conside
ragoes tecnicas deveriam ser elaboradas. E possfvel que o pensamento 
rfgido e doutrinario de muitos funcionarios do Fundo responsavel pela elabo
ragao dos programas de ajustamento decorra essencialmente da propria 
ortodoxia do Fundo, que assenta numa ideologia repressiva, segundo os 
canones dos pafses industrializados que o controlam. As consideragoes polf
ticas e sociais sao elementos importantes na analise das eventuais decisoes 
econ6micas; as experiencias adquiridas nesse processo de analise mais am
plo, poderiam ajudar o Fundo a enriquecer as suas pr6prias analises e a for
mular as suas exigencias de forma mais realista. Numa situagao crftica da 
economia de um pafs a decisao nao deve ser tomada apenas pelos tec
nocratas. 

Por isso, a filosofia de ajuste econ6mico que determina o FMI, tem de 
ser radicalmente alterada. Esta exigencia mantem-se valida apesar de o Fundo 
ter elaborado, em Margo de 1979, novas directivas relativas aos creditos com 
condicionantes; segundo as mesmas, o Fundo tem a obrigagao de levar em 
conta os objectives internos de caracter social e politico dos seus membros 
(pay due regard to the domestic, social and political objectives of member 
countries)_. 
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Em 1980, por exemplo, o caso da Jamaica mostrou, uma vez mais, a 
persistencia da filosofia obsoleta do Fundo (6}. 

Porem, a reforma do FMI, desejada pela maioria dos seus parses mem
bros nao e exclusivamente um problema «tecnico» que se reduza a utiliza-
98.0 de novas formulas ou a cria9ao de novas comissoes, mas sim um pro
blema de legitimidade das suas ac96es. Actualmente, parece que essa legi
timidade e posta em causa pela maioria dos parses do Terceiro Mundo (1). 
Assim, essa maioria luta por uma reforma basica do FMI e de todo o siste
ma financeiro internacional, que deveria corresponder mais as necessidades 
desses parses (B). 

(6) Ver, a respeito, Girvan, N., Bernal, R. e Hughes, W. -«The IMF and the Third world: 
The case of Jamaica, 1974·1980>>, Development Dialogue, n. 0 2, 1980, pp. 113·155. 

(7) Ver Abdalla, J. S.- «The inadequacy and loss of legitimacy of the International Mo· 
· netary Fund», Development Dialogue, n. 0 2, 1980, pp. 25·53. 

(B) Ver, a respeito, Independent Commission on International Development Issues- North
South: a programme for survival. The Report of the Independent Commission on International 

Development Issues under the chairmanship of Willy Brandt, London-Sidney, 1980, pp. 201-256.
Ver tambem Tinbergen, J. (coord.)- Para Uma Nova Ordem lnternacional, 3. o informe ao 
Clube de Roma, Rio de Janeiro, 1978, pp. 176-179 e pp. 273-286. 

420 




