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PORTUGAL FACE AO SISTEMA MONETARIO EUROPEU: 
QUE POSICAO? 

Maria Teodora Cardoso 

1 - lntroduc;ao: taxas de cambio fixas ou flexiveis? 

A posic;:ao dominante na Europa no que concerne ao regime de taxas de 
cambia fica bem expressa pela seguinte citac;:ao de Alexandre Lamfalussy: 

No optimum allocation can take place unless market participants 
know with some degree of certainty the direction in which relative 
prices will move. But how could they have made any reasonable gues
ses about exchange rate movements with the kind of experience that 
we have had since 1973? The real cost of the present situation is, 
I fear, that decision-makers in the field of trade and investment have 
to concentrate an excessively large proportion of their energy on trying 
to guess exchange rate movements rather than on improving produc
tion processes, inventing new products and seeking out new mar
kets (1). 

Trata-se de uma posic;:ao com que nao pode deixar de concordar-se, sobre
tudo no que se refere aos efeitos nocivos do excesso de concentrac;:ao das 
empresas em problemas de natureza financeira (2), em detrimento dos aspec
tos pr6prios do processo produtivo. Esta questao esta, contudo, Ionge de 
reduzir-se a taxa de cambia e nem a teoria nem a analise empfrica das 
economias europeias que integram o mecanismo cambial do sistema moneta
rio europeu permitem provar que da simples fixac;:ao da taxa de cambia resulte 
uma melhor performance em materia de desenvolvimento econ6mico, como 
esta implfcito no t~xto de Lamfalussy. 

Na verdade, nas economias do sistema monetario europeu, observou-se 
a reduc;:ao e convergencia das taxas de inflac;:ao, mas com um simultaneo acres
cimo do desemprego e uma significativa desacelerac;:ao do crescimento. Tais 
resultados nao podem ser inequivocamente atribufdos a opc;:ao pelo regime de 
taxas de cambia fixas. Todavia, este correspondeu, de facto, a ligac;:ao a taxa 

(1) A. Lamfalussy, A Plea for International Commitment to Exchange Rate Stability, Atlantic 
Institute for International Affairs, 1981, citado em van Ypersele (1984). 

(2) A contribui<;:ao para a melhoria da eficil§ncia econ6mica da enfase posta nos ultimos 
anos nas questoes de natureza financeira apresenta-se cada vez mais duvidosa. Pode, de facto, 
argumentar-se, para ah§m da questao geral referida no texto, que um dos seus efeitos tem con
sistido no aumento das taxas de juro reais, com consequencias negativas para o crescimento eco
n6mico mundial [v. Dornbusch (1988)]. 
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de cambio do marco, o que tem muito a ver com a circunstancia de os seus 
objectives se terem concentrado no controls da infla9ao, com base na I ide
ran9a alema, tirando partido da credibilidade da polftica monetaria deste pafs. 
A experh§ncia dos anos setenta, mostrando que uma polftica de crescimento 
inflacionista nao era sustentavel, deu Iugar, com demasiada facilidade, a ideia 
oposta de que bastaria reduzir sensivelmente a taxa de infla9ao para que o 
crescimento econ6mico retomasse o seu curso. Desse modo, o sistema mone
tario europeu concentrou-se no objective infla9ao e o seu modo de funciona
mento levou a que a ortodoxia monetaria e or9amental da Republica Federal 
da Alemanha tendesse a impor a convergencia -tambem em materia de 
crescimento- para a performance desse pafs (3). 

Neste mesmo contexte vale a pena citar uma opiniao diferente da expressa 
por Lamfalussy, que da uma boa ideia da extensao e profundidade do debate 
em torno das taxas de cambio fixas ou flexfveis. Trata-se de uma posi9ao defen
dida por Rudiger Dornbusch (4

): 

As long as legislatures or administrations reserve the privilege 
of enacting extravagant fiscal policies, market prices, from exchange 
rates to interest rates, will adjust: fixing some will quite possibly make 
others move even more. The lesson is that large international diver
gences in monetary or fiscal policy will be reflected in exchange rates. 
To avoid these fluctuations, bad policies must be avoided. Accom
modating a poor fiscal policy by exchange-rate-oriented monetary 
policy simply adds yet another folly. 

As duas posi96es citadas constituem um bom pano de fundo para o debate 
sobre as vantagens e inconvenientes da adesao a um sistema de taxas de cam
bio fixas (embora ajustaveis), como e o sistema monetario europeu. Este texto 
nao visa aprofundar o debate das vantagens relativas das taxas de cambio fixas 
ou flexfveis. E, todavia, conveniente deixar claro que a op9ao pelas primeiras, 
actualmente feita pela Comunidade Europeia, nao deve permitir esquecer que 
existem outras escolhas. Nomeadamente a necessidade de reduzir, no plano 
mundial, o nfvel das taxas de juro reais -apontada por Dornbusch no artigo 
acima referido (5) e em larga medida relacionada com a correc9ao das polfti
cas or9amentais e financeiras - constitui provavelmente uma resposta mais 
adequada ao problema do desemprego e do crescimento econ6mico que a 
enfase atribufda a estabilidade das taxas de cambio nominais. 

E certo que as duas 6pticas mencionadas podem reduzir-se, no fundo, 
a mesma op9ao: a que conduz a escolha de polfticas econ6micas responsa
veis e coordenadas por parte de todos os pafses. A diferen9a reside nos meios 
empregrados e, em ultima analise, na maior ou menor cren9a em que a disci-
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(3) V., por exemplo, comentario de L. Spaventa em Giavazzi, Micossi e Miller {1988). 
(4) R. Dornbusch (1986). 
(5) V. igualmente o artigo do mesmo autor em Giavazzi, Micossi e Miller {1988). 



plina de uma taxa de cambia fixa contribua, s6 por si, para promover a maior 
eficiencia de toda a polftica econ6mica. Na Europa essa cren9a parece ele
vada, pelo menos a nfvel doutrinario. Na pratica, porem, o funcionamento do 
sistema tem-se, como ja foi dito, reduzido a adop((ao da lideran9a alema (tem
perada por alguns realinhamentos das taxas de cambia), estando quase tudo 
por fazer em materia de coordena((ao, em particular no domfnio das polfticas 
or((amentais, que, como decorre do texto de Dornbusch acima citado, se torna 
mais crucial quando se fixa a taxa de cambia (6). 

2 - 0 sistema monetario europeu: urn sistema em evolw;io 

2.1 - Um pouco de historia 

0 sistema monetario europeu foi criado oficialmente em Mar9o de 1979, 
num perfodo de elevadas taxas de infla9ao e forte insatisfa9ao, na Europa, com 
o regime de taxas de cambia flutuantes vigente, a nfvel mundial, desde o 
colapso do Acordo de Bretton Woods, em 1973. Na Europa, este regime fora 
ja sujeito a diversos constrangimentos, designadamente mediante a institui9ao 
do mecanisme da chamada «serpente» (?). 0 sentimento dominante era o de 
que as taxas de cambia flutuantes tinham falhado em proporcionar 0 rapido 
ajustamento das balan9as comreciais que delas se esperava. Face a insufi
ciencia das polfticas de ajustamento interno (monetarias e or9amentais) que 
as acompanhou, verificara-se mesmo o aprofundamento dos desequilfbrios 
externos, propiciando, no ambiente qe instabilidade vigente, um enorme acres
cimo dos movimentos de capitais a curta prazo. Daf decorreu a inexistencia, 
de facto, da independencia das polfticas monetarias, que constitufra, no infcio, 
um dos principais atractivos do regime de taxas de cambia flutuantes. 

Estes desenvolvimentos deram for9a as ideias expressas no texto de Lam
falussy citado na sec9ao anterior e, a par de um conjunto de condi96es onde 
se destacava o papel especffico desempenhado pela Republica Federal da Ale
manha, com a sua polftica de estabilidade monetaria e forte balan9a comer
cia!, levaram ao estabelecimento do sistema monetario europeu, com a natu
reza de um sistema de taxas de cambia fixas mas ajustaveis, a que aderiram 
oito dos nove pafses que entao integravam a CEE, os quais sao ainda actual
mente os membros plenos do sistema. A excep9ao foi constitufda pelo Reina 
Unido, que decidiu nao integrar o respective mecanisme cambial. Este pode 

(6) A ausencia de coordenac;:ao das polfticas orc;:amentais e os problemas que dela decor· 
rem sao bern ilustrados pela inefic<kia das pressoes que tern vindo a ser exercidas sabre a Repu
blica Federal da Alemanha, no sentido de tornar mais expansionista a sua polftica orc;:amental, 
com vista a permitir um maior crescimento da economia europeia e mundial, reduzindo paralela· 
mente o enorme excedente da respectiva balanc;:a de transacc;:oes correntes. 

(l) Sabre os mecanismos e a hist6ria da «serpente», v., por exemplo, o capitulo 1 de van 
Ypersele (1984). 
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considerar-se o nucleo basico do sistema monetario europeu na sua forma 
actual; dado que rege as relac;:oes entre as taxas de cambio das moedas nele 
inclufdas. Atendendo a que o sistema nao chegou a sofrer os desenvolvimen
tos institucionais previstos aquando da sua criac;:ao, nomeadamente os rela
cionados com a criac;:ao de um fundo monetario europeu e a utilizac;:ao plena 
do ecu como activo de reserva e meio de pagamento, a simples participac;:ao 
no FECOM e no cabaz do ecu, como sucede como Reino Unido, tem um carac
ter fundamentalmente simb61ico {8). 

0 mecanisme cambial tem, no que se refere a gestao das relac;:oes entre 
as moedas que o integram, muitos aspectos em comum com a anterior «ser
pente». Todavia, contrariamente ao que acontecia nesse caso, ele passou a 
ser apoiado por um conjunto de mecanismos, incluindo, por um lado, esque
mas de financiamento (essencialmente a muito curto prazo) das intervenc;:oes 
obrigat6rias e ilimitadas por parte dos bancos centrais com vista a manuten
c;:ao das taxas centrais acordadas e, por outro, um indicador de divergencia 
destinado a desencadear a tomada de medidas (de intervenc;:ao cambial ou de 
ajustamento da polftica econ6mica) por parte dos pafses cujas moedas ultra
passem o chamado «limiar de divergencia» {9). Estas inovac;:oes contribufram 
muito para assegurar a manutenc;:ao do sistema, contrariamente ao que se veri
ficara com a «serpente», onde - designadamente por ausencia de mecanis
mos de financiamento das intervenc;:oes necessarias a defesa das paridades 
fixadas - a participac;:ao dos pafses de moeda mais fraca nao pede ser senao 
temporaria. 

Ate ao presente - e como ja foi referido- o sistema monetario euro
peu tem funcionado essencialmente como uma «zona marco», isto e, um sis
tema em que um pafs, a Republica Federal da Alemanha, tem uma polftica 
monetaria independente, enquanto os restantes se limitam a manter o objec
tive de taxa de cambio relativamente ao marco alemao. 0 sistema monetario 
europeu apresenta, contudo, caracterfsticas de flexibilidade, de que a mais 
importante e o caracter ajustavel das taxas de cambio centrais fixadas entre 
as moedas que integram o mecanisme cambial. Ao Iongo da sua hist6ria 
verificaram-se diversos realinhamentos (onze, ate ao memento), que envolve
ram um maior ou menor numero de moedas e resultaram quer de razoes inter
nas - desalinhamento da polftica econ6mica de alguns pafses - quer exter-

(8) Para uma analise do significado do FECOM e do ecu, bem como das perspectivas ini
ciais de desenvolvimento institucional do sistema monetario europeu, v. van Ypersele (1984). 

(9) Para uma analise detalhada das diversas facetas do sistema monetario europeu podem 
consultar-se, nomeadamente, as seguintes obras: van Ypersele (1984), Peter Ludlow {1982) e o 
n. o 12 da revista European Economy (Julho de 1982), para uma vi sao completa da sua hist6ria, 
objectivos, aspectos institucionais e mecanismos de funcionamento. Os Occasional Papers, n.os 19 
(Maio de 1983) e 48 (Dezembro de 1986), editados pelo Fundo Monetario lnternacional, descre
vem o que tem sido o respectivo funcionamento. No que respeita a sua evolu<;:ao, importa desta
car os trabalhos de T. Padoa-Schioppa (1987) e de D. Gras eN. Thygesen (1988). Uma obra recente 
que analisa o sistema monetario europeu segundo uma grande variedade de perspectivas e a de 
Giavazzi, Micossi e Miller {1988). 
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nas. Estas estao ligadas a reduzida substituibilidade entre o marco alemao e 
as restantes moedas do sistema, que faz que os cheques externos (fundamen
talmente os derivados de alterac;:oes na procura de dolares) se reflictam quase 
exclusivamente sabre o marco alemao, criando assim tensoes no sistema mone
tario europeu, devido a anormal e assimetrica a(de)preciac;:ao que induzem nesta 
moeda (1°). 

2.2 - Situat;io actual e perspectivas 

Como ja foi referido, o objective dominante do sistema monetario euro
peu tem, ate aqui, residido no controle da inflac;:ao ou, segundo a formula nor
malmente usada, na criac;:ao de uma zona de estabilidade monetaria entre os 
pafses que o integram. Para este fim, a adopc;:ao da lideranc;:a da polftica mone
taria alema revelou-se eficaz e permitiu dispensar a existencia de esquemas 
formais de coordenac;:ao das polrticas economicas dos diferentes parses mem
bros, embora se tenham desenvolvido metodos diversos de discussao e con
sulta, sem caracter vinculativo. 

lsto foi possrvel grac;:as a um conjunto de razoes, onde se salientam a 
coesao de objectives e atitudes polfticas, a forte abertura e integrac;:ao que 
ja se observavam a nrvel dos mercados de bens e servic;:os da maioria dos 
parses que aderiram ao sistema e ainda o elevado grau de convergencia exis
tente entre quase todos esses pafses em materia de desenvolvimento econo
mico (1 1). 

Um ponto importante, que deve voltar a referir-se aqui, diz respeito ao 
facto de a opc;:ao par um sistema desta natureza implicar, antes do mais, uma 
escolha entre estabilizar a economia «unilateralmente», isto e, atraves de medi
das de polrtica economica definidas segundo os criterios e prioridades do pro
prio pais (e envolvendo, eventualmente, a flexibilidade da taxa de cambia) ou 
mediante a sua submissao directa a condicionantes externas, da qual resul
tara essa estabilizac;:ao. E certo que, em qualquer caso, uma economia aberta 
esta sempre submetida as condicionantes impostas pelo enquadramento externo 

(10) Sabre a assimetria do sistema monetario europeu e a falta de substituibilidade entre 
o marco alemao e as restantes moedas que integram o mecanisme cambial, v., por exemplo, J. 
Vifials {1988b) e Taylor e Artis (1988). 

(11) A principal except;:ao a este ultimo criteria foi constituida pela lrlanda, cuja experien
cia no sistema monetario europeu apresenta, por isso, particular interesse. Em resumo, pode dizer-se 
que, enquanto em materia de inflat;:ao ela constituiu um exito indiscutivel, ja que os acrescimos 
do IPC baixaram de cerca de 20% em 1980-1981 para pouco mais de 2% em 1988, o mesmo 
nao pode dizer-se do crescimento econ6mico e do emprego. A taxa de desemprego elevou-se de 
pouco mais de 7 % para quase 20% no mesmo periodo, a despeito da retoma de um forte fluxo 
emigrat6rio. Com efeito, emigram anualmente cerca de 50% dos recem-chegados a populat;:ao 
activa, com particular relevancia para o pessoal mais qualificado (v. Economic Surveys, da OCDE, 
sabre a lrlanda, em especial o respeitante a 1987-1988). 
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e a experiencia portuguesa tem sido concludente nesse domfnio. A limita~ao 
do crescimento econ6mico resultante da expansao da procura externa que o 
Pafs defronta, da sua capacidade competitiva e dos montantes de financiamento 
externo que consegue captar e uma realidade inelutavel. 

Tal nao significa, porem, que nao possa continuar a fazer sentido a op~ao 
unilateral acima referida, o que depende das estrategias de ajustamento segui
das pelos diversos pafses e, em particular, do objective de inflac;:ao escolhido 
e da combinac;:ao de polfticas usadas para o atingir. Esta e uma questao muito 
pouco discutida a nfvel de sistema monetario europeu, o que se explica 
pelo facto de as estrategias de estabilizac;:ao seguidas pelo conjunto de par
ses que integram o mecanisme cambial nao diferirem significativamente 
entre si, tendo essencialmente seguido a disciplina monetaria alema, com o 
objective principal de «importar>> a credibilidade que lhe e universalmente 
reconhecida. 

Varios factores nao devem, contudo, ser esquecidos. Em primeiro Iugar, 
todos os pafses podem acrescer a credibilidade das respectivas polfticas mone
tarias e devem procurar consegui-lo com o mfnimo de custos. A concessao 
de autonomia aos bancos centrais e um passo fundamental nesse domfnio e 
e tambem um passo inevitavel se se caminhar no sentido de uma uniao mone
taria europeia, hip6tese actualmente defendida por muitos e em relac;:ao a qual 
foram ja dados passos importantes. A credibilidade unilateralmente conseguida 
tem a vantagem de permitir optar por objectives aut6nomos de inflac;:ao e de 
crescimento, se bem que subordinados as condicionantes externas, a que 
nenhuma economia aberta pode escapar. Estas podem, no entanto, ser geri
das mediante taxas de cambia parcialmente flexfveis -como no caso do crawl
ing peg, usado entre n6s- que ass'eguram a manutenc;:ao da competitividade 
sem exigir a convergencia total das taxas de inflac;:ao. 0 crawling peg pro
porciona, por isso, uma credibilidade da polftica econ6mica que pode mesmo 
ser superior a que provem da ligac;:ao ao marco, sobretudo se esta opc;:ao exi
gir um ajustamento de tal modo forte que os agentes econ6micos tenham difi
culdade em aceita-lo. 

A vantagem do crawling peg reside precisamente no facto de nao reque
rer uma tao forte restric;:ao da actividade econ6mica em pafses de elevada 
inflac;:ao subjacente. Com efeito, a opc;:ao de fixar a taxa de cambia significa 
desde logo o abandono de qualquer expenditure switching (aumento da contri
buic;:ao externa para o crescimento do produto em contrapartida da reduc;:ao 
da procura interna). Alem disso, no caso da ligac;:ao ao marco, ha que ter em 
mente que a Republica Federal da Alemanha, sendo um pafs altamente desen
volvido, com uma populac;:ao total em declfnio e uma fortfssima balanc;:a comer
cia!, disp6e de uma margem de manobra significativamente diferente da maio
ria dos seus parceiros no sistema monetario europeu para aplicac;:ao de um 
tipo de estrategia em que o crescimento e o emprego tem uma prioridade redu
zida. Mais ainda, o superior grau de estabilidade monetaria que caracteriza 
esse pafs leva ao reforc;:o da competitividade alema relativamente aos seus par
ceiros no sistema monetario europeu, nao s6 porque os realinhamentos de taxas 
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de cambia sao espac;:ados no tempo (1 2), mas tambem porque, em regra, ten
dem deliberadamente a nao acomodar todo o diferencial de inflac;:ao acumu
lado (equivalente, grosso modo, a perda de competitividade, na medida em que 
dificilmente pode esperar-se observar significativas perdas de produtividade rela
tiva par parte da Republica Federal da Alemanha), com vista exactamente a 
favorecer a convergencia nominal entre as moedas participantes no mecanismo 
cambial. Daf decorre, como e evidente, que o efeito restritivo da limitac;:ao do 
usa da taxa de cambia incide muito mais fortemente sabre as pafses de mais 
alta inflac;:ao. 

Presentemente, a Republica Federal da Alemanha enfrenta, como e conhe
cido, pressoes importantes no sentido da adopc;:ao de uma polftica mais expan
sionista, em especial no domfnio da polftica orc;:amental. Dados as desequilfbrios 
vigentes a nfvel mundial, a estabilizac;:ao ja conseguida da inflac;:ao em valores 
muito baixos (1 3) e a pressao acrescida da manutenc;:ao de altos nfveis de 
desemprego nos restantes parses do sistema monetario europeu, apresenta
-se cada vez mais diffcil a sustenc;:ao do modelo de funcionamento do meca
nisme cambial baseado unicamente na disciplina monetaria do Bundesbank. 

Um problema fundamental que se coloca e ada absorc;:ao do actual defice 
da balanc;:a de transacc;:oes correntes dos Estados Unidos. E clara que o ree
quilfbrio desta exigira uma contrapartida, sob a forma de reduc;:ao dos exce
dentes (ou aumento dos defices) dos restantes pafses. Atendendo a quota euro
peia no comercio dos Estados Unidos da America, estima-se que as pafses 
da Comunidade deverao absorver entre um terc;:o e metade daquele defice. Logi
camente, deveria ser a reduc;:ao -do excedente da Republica Federal da Ale
manha (estimado pela OCDE, Economic Outlook, Dezembro de 1988, em 51 000 
milhoes de d61ares em 1989, contra um defice dos Estados Unidos da Ame
rica de 116 000 milhoes no mesmo ana) a proporcionar aquela contrapartida, 
tanto mais que os restantes pafses da Comunidade apresentam, em regra, defi
ces ou pequenos excedentes nas respectivas balanc;:as de transacc;:oes cor
rentes. Contudo, o padrao de polftica econ6mica actualmente vigente no sis
tema monetario europeu e as suas consequencias sabre a competitividade dos 
pafses que integram o mecanisme cambial levam a p6r em duvida a possibili-

(12) Esta caracterfstica do mecanisme cambial reforl{ou-se desde 1983, precisamente 
quando o objective de controle da inflal{ao ganhou maior importancia. Dos onze realinhamentos 
que tiveram Iugar desde 1979, sete efectuaram-se ate ao infcio de 1983 e apenas quatro ap6s 
esse ana. 0 marco alemao interveio em sete dos realinhamentos verificados, sempre no sentido 
da sua aprecial{ao. Em contrapartida, a lira italiana (cinco realinhamentos) foi sempre desvalori
zada e o franco frances (igualmente cinco realinhamentos) apenas em 1985 sofreu uma ligeira 
aprecial{ao (v., par exemplo, Virials, 1988a). 

(13) Entre 1986 e 1990, as estimativas da OCDE («Economic Outlook», Dezembro de 1988) 
para o IPC alemao situam-se entre 0% e cerca de 2%, valor este apenas ligeiramente ultrapas
sado na estimativa para 1989 (2 V. %). Tal deve-se, porem, sobretudo a razoes ligadas ao aumento 
dos impastos sabre o consume, introduzido no ano corrente com vista a compensar o aumento 
esperado do defice orvamental em 1990, como consequencia do programa de polftica orl{amental 
acordado para 1990. 
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dade de o ajustamento ter Iugar sob essa forma. As alternativas que se colo
cam - deteriora<;:ao das balan<;:as de transac<;:oes correntes dos outros par
ses europeus que nao a Republica Federal da Alemanha (e provavelmente a 
Holanda) ou a redu<;:ao do defice dos Estados Unidos da America mediante 
uma recessao generalizada na economia mundial- sao ambas evidentemente 
indesejaveis, o que nao podera deixar de gerar fortes pressoes sobre o fun
cionamento do sistema. 

Complementarmente, os desenvolvimentos previstos para a Comunidade, 
no sentido do mercado unico europeu e, em particular, da liberaliza<;:ao dos 
movimentos de capitais, terao tambem implica<;:oes relevantes para o funcio
namento do sistema monetario europeu. Na verdade, diversos estudos (1 4) ten
dam a confirmar que os controles de capitais existentes (nomeadamente na 
Fran<;:a e na ltalia) tem tido um papel importante nos resultados conseguidos 
em materia de controle da infla<;:ao nesses pafses, na medida em que lhes terao 
permitido a manuten<;:ao de taxas de cambio sobreavaliadas. 0 levantamento 
daqueles controles tera, nessas circunstancias, consequencias importantes 
sobre a taxa de cambio e a infla<;:ao nesses pafses, exercendo novas pres
soes sobre a coesao do sistema monetario europeu, na sua actual 16gica de 
funcionamento. 

Este panorama leva a concluir que tanto a necessidade de reequilfbrio 
a nfvel mundial como o novo contexte comunitario venham a exigir a altera<;:ao 
do modelo de funcionamento do sistema monetario europeu, no sentido de redu
zir a assimetria que o tem caracterizado. Esta asser<;:ao seria provavelmente 
refor<;:ada se viesse a verificar-se a participa<;:ao do Reino Unido nesse meca
nisme. 0 elevadfssimo grau de liberaliza<;:ao e sofistica<;:ao financeira desse pafs, 
a par com a dimensao da sua economia face a da Republica Federal da Ale
manha, pode alterar significativamente o grau de eficacia da polftica moneta
ria alema no que respeita ao controle da infla<;:ao europeia (1 5). 

De tudo isto pode concluir-se que, mesmo sem considerar as consequen
cias do seu eventual alargamento aos pafses ibericos, o sistema monetario euro
peu esta em vias de defrontar tensoes que podem vir a alterar profundamente 
a sua natureza. Uma coordena<;:ao mais estreita das polfticas econ6micas dos 
pafses membros - ou, pelo menos, das polfticas monetarias - constitui uma 
das alternativas mais activamente discutidas, mas que depara ainda com serios 
obstaculos, tanto de caracter politico como tecnico. 

Num plano que podera considerar-se ortodoxo, Russo e Tullio (1988) apon
tam varias «regras» possfveis de coordena<;:ao, que tem, no entanto, em comum 
a ja referida dificuldade de implementa<;:ao. Uma posi<;:ao heterodoxa e a 
exposta por Dornbusch (1988a). Com base no reconhecimento da divergencia 
existents entre os defices or<;:amentais dos pafses comunitarios (e das suas 
implica<;:oes para a escolha do objective de infla<;:ao mais adequado a cada 

(14) V., designadamente, Taylor e Artis (1988) e Giavazzi e Giovannini (1986). 
(15) V. M. Russo e G. Tullio (1988), em especial os capftulos 11 e 111, sabre a experiencia dos 

sistemas de padrao ouro e de Bretton Woods e o seu confronto com o sistema monetario europeu. 
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um deles), a par das consequencias da ja iniciada liberalizac;:ao dos movimen-
1os de capitais, ele propoe mudanc;:as tao radicais quanta a alterac;:ao das regras 
do mecanismo cambial, por forma a transforma-lo num sistema de crawling 
peg (que permitiria a coexistencia de diferentes objectivos de inflac;:ao em dife
rente grupos de pafses), e a instaurac;:ao de um duplo mercado de cambios, 
com taxas diferenciadas para as operac;:oes comerciais (sujeitas a regra cam
bial) e para as operac;:oes de capitais (cuja flutuac;:ao seria livre, com vista a 
permitir obviar a movimentos especulativos com menor recurso a utilizac;:ao 
das taxas de juro) (1 6). 

3 - A posi~io portuguesa: Op~oes 

3.1 - Aspectos gerais 

Ao iniciar a discussao das opc;:oes que se colocam a Portugal no que res
peita a adesao ao sistema monetario europeu, existem alguns aspectos que, 
nao obstante a sua evidencia, convem explicitar. 

0 primeiro consiste em afirmar que existe, de facto, uma opc;:ao, pelo 
menos a media prazo, e que esta de modo algum se reduz a seguir (ou pro
curar antecipar) a posic;:ao espanhola; dito isto, M tambem que reconhecer 
que, no plano imediato, pode parecer polftica e tecnicamente mais facil seguir 
a posic;:ao dominante e optar pela adesao, pelo menos logo que a Espanha o 
fac;:a (1 7); os custos de uma opc;:ao assim tomada podem, contudo, ser eleva
dfssimos, mesmo se aparentemente atenuados mediante acrescimos de trans
ferencias comunitarias. 

Um segundo ponto que tambem deve ser explicitado respeita ao facto de 
nao existir, para Portugal, dentro do quadro europeu, uma alternativa possfvel 
entre convergencia real e convergencia nominal. A convergencia nominal e um 
requisito impasto pelas normas ja aceites no contexto do mercado unico. 
A convergencia real sera, porem, facilitada pela opc;:ao inicial por um regime 
cambial de crawling peg que reflicta a manutenc;:ao temporaria de um nfvel 
de inflac;:ao superior ao da Comunidade. 

A «alternativa» de compensar a perda de competitividade resultante da 
inflac;:ao mais elevada atraves de investimento estrangeiro e do aumento das 

(16) Tem interesse notar que a Belgica mantem, desde o pas-guerra, um duplo mercado de 
cambios desta natureza. 0 seu desmantelamento esta, contudo, previsto no contexto da liberali
zavao de movimentos de capitais actualmente em curso. 

(17) E importante observar, no que toea a posi9ao espanhola, o debate contfnuo que se tem 
verificado em Espanha a este prop6sito e que se reflecte numa ja significativa lista de trabalhos 
publicados (v., por exemplo, G. Gil {1985), Sanchis i Marco {1988), J. Vinals (1988a e 1988b, e 
outras referencias ai indicadas). Deles se conclui, alias, que a situa9ao da economia espanhola, 
embora apresentando numerosos pontos de contacto com a portuguesa, revela tambem significa· 
tivas diferen9as, o que refor9a a necessidade de estudo aprofundado e aut6nomo do problema 
da adesao ao sistema monetario europeu por parte de Portugal. 
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transferencias comunitarias conduziria, na realidade, a resultados tendencial
mente mais gravosos sabre o emprego e o nfvel de actividade que a propria 
busca imediata da convergencia nominal. Com efeito, a convergencia nomi
nal, sobretudo se obtida no quadro do sistema monetario europeu, assegura
ria, pelo menos, uma maior credibilidade a polftica econ6mica interna, com 
resultados positives, nomeadamente sabre o investimento estrangeiro (1 8). Fora 
do sistema monetario europeu, a ausencia simultanea de convergencia nomi
nal e de um regime de crawling peg levaria, por seu turno, a sucessivas des
valorizac;:oes discretas, com reflexes fortemente negatives sabre a estabilidade 
econ6mica e os movimentos de capitais. 0 aumento da instabilidade assim 
gerado nao s6 condenaria o objective de crescimento rapido como se tornaria 
intoleravel no contexte comunitario, levando finalmente a impor programas 
de estabilizac;:ao nao muito diferentes dos que acompanharam os acordos de 
stand-by com o Fundo Monetario lnternacional. 

Pastas estas premissas, resta entao discutir as vantagens e inconvenien
tes das duas opc;:oes que se colocam no plano imediato: 

a) A adesao ao mecanisme cambial do sistema monetario europeu, 
implicando a rapida convergencia nominal e o estudo cuidadoso 
das condic;:oes e do momenta apropriados para a tornar efectiva; 

b) A defesa de um nfvel de inflac;:ao superi~r ao da Comunidade, com 
a inerente manutenc;:ao do crawling peg e, provavelmente, de 
alguma forma de controles cambiais. 

3.2 - A op~io de aderir ao sistema monetario europeu 

De um ponto de vista tecnico, parece clara que a principal vantagem da 
adesao ao mecanisme cambial do sistema monetario europeu, na sua forma 
actual, consiste no acrescimo de credibilidade que ele proporciona a polftica 
econ6mica interna, em especial no que se refere a reduc;:ao da inflac;:ao. Alem 
disso, devido a estabilidade cambial intra-europeia garantida pelo sistema, a 
adesao podera igualmente facilitar as relac;:oes financeiras com os restantes 
pafses membros. A questao a estudar e a das condic;:oes em que estas vanta
gens serao aplicaveis a economia portuguesa. 

Como se viu anteriormente, uma das caracterfsticas do sistema moneta
rio europeu consistiu em reunir um grupo de pafses com elevado grau de coe
sao de objectives e mecanismos politicos e tambem de convergencia em mate
ria de desenvolvimento econ6mico. No caso portugues, e clara que existe uma 
diferenc;:a mais acentuada entre Portugal e os seus parceiros europeus do que 
a observada entre estes no que respeita quer ao desenvolvimento, estrutura 
e mecanismos de funcionamento da economia quer a definic;:ao e implementa
c;:ao da polftica econ6mica. 

(18) Convem, todavia, a este prop6sito, recordar a experiencia da lrlanda, detalhadamente 
estudada por R. Dornbusch (1988b). 
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3.2.1 - A diverg~ncia de desenvolvimento econ6mico 

No que respeita ao desenvolvimento econ6mico, parece evidente que, 
se o custo da «importa9ao» da credibilidade da polftica monetaria alema para 
a polftica econ6mica portuguesa consistir em «importar» igualmente a taxa 
de crescimento da Republica Federal da Alemanha, ainda que com as ate
nuantes resultantes das transferencias comunitarias, tal custo e demasiado 
alto .. A lrlanda, que constitui uma inegavel success story em materia de con
vergencia nominal, mostra, em particular no que se refere ao problema do 
emprego, os perigos da adesao realizada nessas condi96es (1 9}. No caso 
portugues, a questao poe-se com muito maior acuidade: nao s6 o grau de 
desenvolvimento do pafs e menor (o PIB per capita irlandes, corrigido pela 
paridade dos poderes de compra, era, em 1986, superior em cerca de 18 % 
ao portugues: em valor nominal simples, superava-o em 2,4 vezes) como, 
na lrlanda, o ajustamento dos salaries reais foi sempre reduzido ou ate 
inexistente (mesmo antes da entrada no sistema monetario europeu), pelo 
que a integra9ao na Comunidade nao teve consequencias sabre a tenden
cia de evolu9ao salarial. Deste modo, embora a perda de competitividade 
sofrida pela lrlanda em resultado da adop9ao da polftica de «moeda forte» 
tenha sido violenta -como igualmente o foi o ajustamento do 
(des)emprego -, ela nao reflectiu uma altera9ao sensfvel no acrescimo dos 
salaries reais. 

Em Portugal, a situa<;:ao e, contudo, muito diferente, ja que a estrate
gia de polftica econ6mica ate agora seguida tem claramente privilegiado o 
emprego, a custa de um forte ajustamento dos salaries reais. De facto, a 
descida destes compensou integralmente a perda de rendimento resultante 
da quebra dos termos de troca no perfodo de 1973-1985, nao tendo eles 
posteriormente beneficiado do ganho verificado ap6s 1986, dado que a 
subida observada se manteve inferior a da produtividade. 

Nestas condi96es, a perda de competitividade acarretada pela fixa9ao 
da taxa de cambia seria, no nosso caso, provavelmente refor9ada pela 
decorrente de um praticamente inevitavel aumento dos salaries reais, 
devendo ambos os efeitos ser compensados apenas pela redu<;:ao do 
emprego, unica forma de conseguir, no curta prazo, um acrescimo signifi
cative da produtividade. Um obstaculo adicional a adop9ao desta polftica pro
vern do facto de ser muito reduzida - para nao dizer nula- a margem 
de manobra da polftica or9amental com vista a permitir minorar os custos 
sociais do aumento do desemprego. Assim, aquila que ja e conhecido na 
gfria europeia como o social dumping, ou seja, o «despejo» (na Comunidade} 
dos problemas sociais, tornar-se-ia o unico expedients a que o Pafs pede
ria recorrer. Como perspectiva de desenvolvimento, nao pode dizer-se que 
se trata de uma visao auspiciosa. 

(1 9) V. nota 11 supra, Dornbusch (1988b) e Economic Surveys, da OCDE, sabre este pais. 
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3.2.2- As divergencias institucionais 

Alem dos aspectos relacionados com o desenvolvimento econ6mico, um 
segundo factor de divergencia entre Portugal e os seus parceiros europeus 
e o que se liga aos mecanismos de defini<;ao e implementa<;ao da polftica eco
n6mica. Duas questoes fundamentais se colocam neste domfnio. A primeira 
respeita a relativamente reduzida importancia que os mecanismos de mercado 
ainda detem na polftica econ6mica portuguesa. A despeito dos progresses rea
lizados em alguns sectores, ha que constatar que, em pontos tao essenciais 
para o problema aqui em discussao como o funcionamento dos mercados 
monetarios, financeiros e cambiais, sao ainda os esquemas administrados que 
predominam. 

Este estado de coisas nao resulta fundamentalmente de problemas de pro
priedade, resoluveis simplesmente pela privatiza<;ao, embora esta, ao par a 
clara certos conflitos, deva contribuir, pelo menos, para tornar mais premente 
a sua solu<;ao. As falhas institucionais mais graves tem a ver com a inadequa
<;ao da legisla<;ao em vigor a um sistema de mercado, traduzida na nao defini
<;ao de regras uniformes, extensivas a todos os agentes econ6micos e sus
ceptfveis de controle efectivo. 0 regime jurfdico portugues baseia-se ainda 
predominantemente em esquemas de autoriza<;ao previa, enumera<;oes exaus
tivas e penaliza<;oes desligadas do valor das infrac<;oes cometidas. A sua falta 
de adequa<;ao a um meio ambiente em rapida evolu<;ao, em particular no sen
tide da integra<;ao com sistemas jurfdicos e econ6micos profundamente diver
sos, torna-se evidente e constitui um obstaculo serio a integra<;ao imediata e 
completa da economia no espa<;o europeu, ate porque diminui seriamente a 
capacidade negocial do Pafs nas discussoes em curso, a nfvel comunitario, 
sabre estas materias. 

Alem disso, uma das consequencias importantes do caracter basicamente 
administrado dos principais mecanismos da polftica macroecon6mica tem sido 
a sua tendencia geradora de instabilidade, de que a recente subida da taxa 
de infla<;ao volta a ser um indicador nao desprezavel. Nestas condi<;oes, a cre
dibilidade de um objective de liga<;ao da taxa de cambia ao marco s6 seria 
atingfvel, no curta prazo, mediante um verdadeiro tratamento de choque que, 
implicando uma nova fase de polftica fortemente restritiva (neste caso nem 
sequer suavizada pelo expenditure switching proporcionado pelo uso da taxa 
de cambia), correria o risco de criar tensoes insustentaveis e de agravar a 
instabilidade em vez de a eliminar. 

Em conclusao, e procurando responder as questoes colocadas no infcio 
desta sec<;ao - em que condi<;oes as vantagens do mecanisme cambial do 
sistema monetario europeu seriam aplicaveis a economia portuguesa -, pare
cern ser duas as condi<;oes a enunciar: 
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1) Em primeiro Iugar, a economia devera atingir, antes da adesao a 
esse mecanisme, um grau de desenvolvimento claramente supe-



rior ao actual, atendendo a que o principal estimulo a esperar 
dessa medida se dirigira ao aumento da produtividade via acres
cimo do desemprego: a desenvolvimento sem a restric;:ao da taxa 
de cambia fixa deve permitir ganhar tempo para que esse aumento 
da produtividade tenha Iugar baseado em factores mais positivos 
- como a mais adequada preparac;:ao da mao-de-obra, a melho
ria das infra-estruturas e a racionalizac;:ao do investimento -, mas 

_que apenas actuam no Iongo prazo; 
it) 0 adiamento da adesao ao mecanismo cambial nao podera, con

tudo, equivaler a manutenc;:ao da instabilidade econ6mica; pelo can
trario, a economia precisara de alcanc;:ar rapidamente um elevado 
grau de estabilidade, sem o qual nao s6 o indispensavel ajusta
mento estrutural dificilmente se concretizara, como, dada a libe
ralizac;:ao em curso, os custos da inflac;:ao se tornarao cada vez 
mais diffceis de suportar. 

Estas duas condic;:oes tem implicac;:oes importantes de ordem institucio
nal e sabre a gestao conjuntural da economia. A palftica monetaria cabera um 
papel fundamental neste domfnio, ja que lhe compete prioritariamente assegu
rar a estabilidade da gestao conjuntural, dada a reduzida margem de mana
bra da polftica orc;:amental. A este prop6sito, convem observar que a planeada 
abalic;:ao dos limites de credito -que serao substitufdos par uma metodologia 
de controle indirecto- devera ter inegaveis vantagens a nfvel da eficacia e 
flexibilidade da polftica, bem como sabre a eficiencia do sistema financeiro 
e o necessaria ajustamenta institucional, no sentida da adapc;:ao de meca
nismos de mercado, em substituic;:ao dos esquemas predominantemente admi
nistradas. 

Nao podera, todavia, esperar-se que a simples mudanc;:a tecnica do sis
tema de controle altere a definic;:ao e os objectivos da propria polftica moneta
ria (2°). Em particular, o nfvel das taxas de jura passara a ter de ser rigoro
samente compativel com os objectivos finais da polftica econ6mica (em 
especial, a taxa de inflac;:ao), uma vez que deixara de poder contar-se com 
0 importante apoio proporcionado pelas limites quantitativos a expansao do cre
dito. Par isso, a introduc;:ao do controle indirecto num contexto em que as taxas 
de jura continuem a ser sustentadas a nfveis inferiores aos requeridos par aque
les objectivos revelar-se-a contrapraducente e conduzira ao mais rapida agra
vamento das tensoes inflacionistas, nao porque o sistema seja deficiente, mas 
apenas porque nele se perde a segunda linha de defesa actualmente propor
cionada pelos limites de credito. Essa deve, alias, constituir uma vantagem do 
cantrole indirecto- exigir um ajustamento mais rapido; o que dele nao pode 
esperar-se e que substitua o ajustamento. 

(20) Este ponto e desenvolvido em T. Cardoso (1988), em especial no capftulo 2_ 

273 



3.3 - A opt;iio de manter o crawling peg 

Pelas razoes apontadas no ponto anterior -em especial as ligadas a 
necessidade de permitir o mais rapido desenvolvimento da economia portu· 
guesa -, a manuten9ao de uma polftica cambial baseada num mecanismo de 
crawling peg afigura-se a soluQao mais adequada. Com efeito, ela permite que 
a convergencia nominal tenha Iugar de forma muito mais gradual e apoiada 
na expansao dos sectores de bens transaccionaveis, cuja competitividade e 
assegurada, mesmo face a manutenQao de um diferencial de inflaQao desfa· 
voravel. Esta polftica, acompanhada de uma gestao monetaria apropriada, 
devera permitir manter as taxas de jura reais a nfveis significativamente mais 
baixos que os exigidos par uma rapida convergencia nominal. 

lsso acontece porque o crawling peg, quando bem implementado, consti· 
tui um sinal adequado, com base no qual os agentes econ6micos tem possibi· 
lidade de prever, com fiabilidade aceitavel, a evoluQao dos pre9os relatives que 
irao defrontar. Alem disso, trata-se de um mecanisme ja largamente experi· 
mentado entre n6s e que usufrui de uma credibilidade certamente superior a 
que, no curta prazo, poderia ser atribufda a fixaQao da taxa de cambia. Nao 
deve tambem esquecer-se que, se for esse o objective da polftica econ6mica, 
o crawling peg e compatfvel com a nao acomodaQao integral da inflaQao, con· 
tribuindo para o seu controle gradual, ao mesmo tempo que permite reduzir 
a instabilidade a curta prazo das taxas de cambia. Estes sao, como facilmente 
se verifica, objectives muito pr6ximos daqueles que o mecanisme cambial do 
sistema monetario europeu se propoe atingir. De facto, no plano conceptual, 
a diferen9a existente e sobretudo uma questao de grau. 

Tambem no que respeita a independencia da polftica monetaria, as con
sequencias da adopQao do crawling peg ou da adesao ao mecanisme cambial 
do sistema monetario europeu sao conceptualmente identicas. A manutenc;:ao 
de um objective de taxa de cambia, como e o crawling peg, em conjugaQao 
com a liberalizaQao dos movimentos de capitais, elimina essa independencia, 
tal como sucederia com a adopQao de uma taxa de cambia fixa. No entanto, 
numa economia aberta, ela e sempre muito limitada e se-lo-a tanto mais quanta 
mais livre se tornar a circulaQao de mercadorias, pessoas e, sobretudo, capi
tais. Assim, mais uma vez, a vantagem do crawling peg reside na sua maior 
credibilidade, tendo como consequencia nfveis mais baixos das taxas de jura 
reais - e, portanto, a possibilidade de maior crescimento - para identicos 
objectives de infla9ao. 

4 - Conclusoes 

Do que ficou dito anteriormente, e clara a posic;:ao aqui defendida de ape
nas dever considerar-se a adesao de Portugal ao mecanisme cambial do sis
tema monetario europeu quando o Pafs tiver atingido um muito mais elevado 
grau de converg{mcia real e nominal relativamente aos restantes pafses da 
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Comunidade Europeia. Entretanto, a propria evolu<;:ao do sistema monetario 
europeu, talvez no sentido de o tornar menos assimetrico, deve ser atenta
mente acompanhada, em paralelo, alias, com o que sucede com outros par
ses mediterranicos, como a ltalia e a Espanha, cuja convergencia de interes
ses com Portugal e elevada. 

A curta prazo, Portugal nao podera, todavia, deixar de atribuir forte priori
dade ao controle da infla<;:ao. A sua estabilidade e maior convergencia para 
os nfveis comunitarios (acompanhada por tambem maior convergencia em mate
ria de polftica or<;:amerital) sao condi<;:oes necessarias (embora nao suficien
tes) do desenvolvimento econ6mico. Este pressupoe, entre outros factores, a 
possibilidade de manuten<;:ao das taxas de juro reais em nfveis nao excessiva
mente altos, o que exige a redu<;:ao do risco atribufdo a economia tanto pelos 
agentes econ6micos internes como pelo exterior. Esse risco e, por seu turno, 
fortemente determinado pela estabiliza<;:ao da infla<;:ao e dos defices (or<;:amental 
e externo) a nfveis baixos, bem como pela coerencia da regulamenta<;:ao do 
sistema financeiro e pela qualidade e eficacia da respectiva supervisao. 

A importancia destes pontos torna igualmente aconselhavel que o Pafs 
nao precipite a liberaliza<;:ao dos movimentos de capitais, estando, pelo con
trario, preparado para manter os controles que se revelem necessaries a con
secu<;:ao de objectives mais importantes. Nao deve, de resto, ser diffcil a acei
ta<;:ao de uma posi<;:ao desta natureza por parte da Comunidade, sobretudo se 
a polftica econ6mica entretanto pasta em pratica se revelar compatfvel com 
os objectives comuns a Iongo prazo, ou seja, a convergencia de nfveis de 
desenvolvimento e a estabilidade monetaria. 
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