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Resumo: Foi prometido que Portugal, ao pertencer à Zona Euro, iria convergir rapidamente
com os restantes países da UE e que teria taxas de juro muito baixas. No entanto, uma
década de descontrolo económico levaram o país para uma situação de taxas de juro
proibitivamente elevadas o que tem um efeito terrível na economia que se traduz em taxas
de desemprego elevadíssimas e contracção violenta do PIB. Comparando com o regime de
taxas de câmbios fixos, a evidência empírica diz que esta situação adversa persistirá no
tempo pelo que é inevitável que Portugal abandone o Euro. Neste artigo apresento um
roteiro para a reintrodução do Escudo que permitirá manter a liberdade de movimentação
de capitais, de pessoas e de bens e que terá um impacto económico menos negativo que
mantermo‐nos na Zona Euro com taxas de juro real acima dos 10%/ano. Para que a
transição seja suave e não aconteça a bancarrota, Portugal precisa, num horizonte temporal
de 30 anos, de garantias de 420 mil milhões de Euros. Seja qual for o caminho adoptado,
antevejo que nos próximos 10 anos o nosso rendimento disponível vai diminuir em mais de
25% mas que, se sairmos da zona Euro, a recuperação será mais rápida e mais resistente às
más decisões políticas.
Códigos JEL: E42, E58
Palavras‐chave: Zona Monetária, Câmbios fixos, Saída da Zona Euro, PIIGS

1 ‐ Introdução
A teoria económica não obrigar a que cada país tenha uma moeda própria, Mundell (1961),
mas a maioria tem. E, nos casos em que isso não se verifica, e.g., Zona do Rand ou Zona do
Franco CFA, existe um país de grande dimensão económica que funciona como garante da
zona monetária.
Como, aparentemente, não existe nenhuma razão lógica para que cada país tenha a sua
moeda e o uso da mesma moeda numa vasta região reduz os custos de transacção e o risco
cambial então, parece lógico que os países se unam na construção de zonas monetárias
continentais.
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No entanto, a evidência empírica tem, na maioria das vezes, razão. A teoria das zonas
monetárias tem a sua génese na teoria dos regimes de câmbios e os estudos dizem que o
regime de câmbios fixos é insustentável no longo prazo. Como não há nenhum entrave a
que um país mude de câmbios fixos para câmbios flexíveis, não é possível desenvolver total
credibilidade de que nunca haverá desvalorização. Mesmo que esteja vertido na legislação
ser obrigatório manter o câmbio fixo, a lei também se muda. Recordo a questão do limite
legal de endividamento dos USA que está constantemente a ser aumentado.
A mudança ocorre porque, quando existe um choque adverso assimétrico relativamente aos
parceiros comerciais, ocorre uma degradação das contas externas que faz diminuir as
reservas cambiais. Esta alteração faz com que a probabilidade antecipada pelos credores de
que possa ocorrer o abandono do câmbio fixo aumente o que faz as taxas de juro subir de
tal forma que o desemprego explode. Então, os bancos centrais, mesmo perfeitamente
independentes do poder político, deixam de ter firmeza na manutenção dos câmbios fixos.
Por oposição, os câmbios flexíveis são de fácil manutenção no curto e no longo prazo e
resistentes a choques exógenos assimétricos (ver, Buiter e Grafe, 2002).
Para ultrapassar a falha dos câmbios fixos, os Europeus pensaram que a partilha de uma
mesma moeda, o Euro, iria resolver os problemas dos câmbios fixos mantendo as suas
vantagens.
Mas as dificuldades dos câmbios fixos mantiveram‐se na Zona Euro: assim, subsistiu o risco
de que um país ter um descontrole da política de salários (uma valorização sem
correspondência com a produtividade), das contas públicas (elevados défices do Estado) e
do endividamento (desequilíbrio da Balança Corrente) que se veio a materializar nos PIIGS.
Comparando com a Crise Argentina de 2001, as taxas de juro baixas levaram alguns países a
entrar numa espiral de crescimento dos apoios sociais e crescimento real dos salários que
degradou a balança corrente o que redundou num esquema Ponzi de endividamento
externo: cada semana é pedido mais dinheiro emprestado não só para financiar o défice
externo como para pagar os juros e amortizações das dívidas entretanto vencidas sem
qualquer preocupação de sustentabilidade da dívida (ver, Ffrench‐Davis e Studart, 2003).
Sendo hoje antecipado como muito provável que os PIIGS abandonem a Zona Euro, as taxas
de juro nesses países estão proibitivamente elevadas. Comparando com o que aconteceu
repetidamente em situações de câmbios fixos (e.g., Argentina) ou no colapso da Zona Rublo,
as taxas de juro elevadas vão persistir por um período proibitivamente longo.
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A única forma de manter todos os países na Zona Euro seria haver um “país ancora” que
garantisse as dívidas dos países em dificuldade. Mas na Zona Euro não existe nenhum país
com dimensão económica para o fazer. Por exemplo, o maior país da Zona Euro, a
Alemanha, tem um PIB idêntico a dos PIIGS, 27% e 28%, respectivamente. E nenhum país
teria interesse em o fazer.

2 – Saídas de uma zona monetária
Os criadores do Euro pensaram que os países, uma vez entrando, ficavam completamente
vinculados a manter o Euro. Assim, conseguia‐se a estabilidade do regime de câmbios fixos
no longo prazo.
Mas já se verificaram muitas saídas de uma zona monetária. Concentrando‐me apenas na
Europa, na década de 1990 houve dezenas de saídas da Zona do Rublo Soviético, da Zona do
Dinar Jugoslavo e a cisão da Checoslováquia. Por isso, não é nada de extraordinário haver
uma saída da Zona Euro.
Na sua génese, a Zona Euro deveria ter explícitos não só os “critérios de entrada” como os
“critérios de saída”. Apesar de tal parecer descredibilizar o anúncio de que nunca mais
haveria uma desvalorização, de facto, esse anúncio é Cheap Talk, isto é, não contém
mecanismo que o garantam pelo que haver “critérios de saída” não descredibilizaria o que
já não tem credibilidade.
A grande vantagem da existência de “critérios de saída” seria informar os agentes
económicos, em função do comportamento de cada país, como antecipar a probabilidade
de saída e o que aconteceria depois da saída. Por outro lado, a existência de uma ameaça
credível de exclusão funcionaria como uma forte pressão para que os país cumprissem o
assumido Pacto de Estabilidade (défice público < 3% do PIB e dívida pública < 60% do PIB).

2.1. As saídas da Zona do Rublo
O rublo “moderno” nasceu em 1961 com câmbio fixo à Libra do Reino Unido. A imposição
administrativa da paridade com a Libra impossibilitou que o Rublo fosse convertível (já não
o era desde 1932) e que houvesse exportações ou importações ao câmbio oficial.
Motivado por a paridade do Rublo ser artificial; por numa economia planificada o sistema
de preços não traduzir um ponto da “recta de contrato”; e por as estatísticas quanto às
quantidades produzidas não serem fiáveis, as estimativas do PIB per capita dos países da
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URSS nos anos anteriores a 1989 não são comparáveis com os valores coligidos para as
economias de mercado. Por outro lado, não existem facilmente disponíveis estatísticas
detalhadas por país. Por estas razões, o Banco Mundial não disponibiliza valores anteriores a
1989 pelo que uso estimativas das Nações Unidas (ver, Wikipedia, GDP URSS). Nos anos
posteriores a 1988 uso os valores disponibilizados pelo Banco Mundial.
O PIBpc dentro da URSS não era homogéneo. Assim, as regiões próximas de Moscovo eram
mais desenvolvidas porque, por um lado, tinham acesso a mais recursos naturais (petróleo e
gás natural) e, por outro lado, aproveitavam da centralidade. Acresce às diferenças
existentes que o processo de transição para a economia de mercado iniciado em 1987,
induziu maiores perdas nas regiões periféricas. Este fenómeno de crescimento diferenciado
é apontado como a principal causa de desagregação não só da URSS como do império
Austro‐húngaro.
Assumindo como boas as estimativas para o PIBpc de 1987, nos 4 anos anteriores à saída da
Zona Rublo, observam‐se perda acumuladas de 40% do PIBpc. Mesmo depois de se terem
tornado independentes, os países a ex‐URSS ainda se mantiveram na Zona Rublo perdendo
20% do PIB em 2 anos. Os que países que não saíram da Zona Rublo (Rússia e Bielorrússia)
tiveram perdas igualmente muito importantes. Comparo na fig. 1 a evolução da Ucrânia e
Cazaquistão (que saíram da Zona Rublo) com a Rússia e Bielorrússia (que não saíram).
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Fig. 1 –Evolução do PIB pc, ppc, de alguns países europeus que abandonaram uma zona
monetária (1980‐2010, Fonte: UN e BM)
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2.2. A dissolução da Checoslováquia
Na desagregação da Checoslováquia, apesar de ter acabado com a União Monetária e tendo
cada país criado a sua própria moeda, não houve uma quebra significativa no nível do PIB
pc. A Checa perdeu 0.1% do PIBpc e a Eslovaca 4.0% do PIB pc (ver, fig. 2). Nos 2 anos
seguintes à dissolução da Checoslováquia, a moeda eslovaca desvalorizou, em termos reais,
25% relativamente à moeda checa.
Os dados anteriores a 1989 forma retirados de Sixta e Fischer (2010). Nos anos 1989 e
seguintes são do Banco Mundial.
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Fig. 2 –Evolução do PIB pc, ppc das repúblicas Checa e Eslovaca (1980‐2010, Fonte: Sixta &
Fischer, 2010, e BM)

2.3. Saída da Argentina do câmbio fixo ao Dólar Americano
No seguimento do Choque Petrolífero de 1973, a Argentina entrou numa espiral de inflação
que atingiu o seu máximo em 1989 com uma taxa de inflação de 6.88%/semana (fonte:
Banco Mundial). Durante estes 15 anos de inflação elevada, o PIB per capita, paridade do
poder de compra contraiu violentamente (uma quebra superior a 20%). Em 1990 o governo
argentino de Carlos Menem decidiu que a inflação tinha que ser controlada e que isso seria
feito pela substituição do Austral pelo Peso Argentino e a sua indexação fixa ao Dólar
Americano: um Peso igual a um Dólar.
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A inflação ficou controlada e a economia cresceu rapidamente: 5%/ano entre 1990 e 1998.
Os problemas começam com a “crise brasileira” de 1999. Sendo o Brasil o principal parceiro
comercial da Argentina, a desvalorização da moeda brasileira teria que ser acompanhada
por uma desvalorização do Peso Argentino (ou uma diminuição dos salários nominais) que
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não foi feito o que levou ao acumular de perdas superiores a 22% no PIB (ver Fig. 3).
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Fig. 3 –Evolução da taxa de inflação e do PIB pc, ppc da Argentina (1970‐2010, fonte: BM)

Cálculos do Banco Central indicavam haver necessidade de uma desvalorização do câmbio
de 1 ARS/USD para 1.4 ARS/USD. No entanto, a taxa de câmbio evoluiu rapidamente para 5
ARS/USD tendo estabilizado entre 4 ARS/USD e 4.5 ARS/USD. A desvalorização não foi
acompanhada por inflação o que induziu uma quebra muito significativa dos salários reais
que teve como consequência uma rápida recuperação económica: no período 2003‐2010 o
crescimento do PIB pc, ppc foi de 6.6%/ano (fonte: Banco Mundial, ver Fig. 3).

2.4. Macau e Hong Kong
Macau é um território muito pequeno economicamente integrado na economia chinesa.
Hong Kong é muito maior que Macau mas ainda assim pequeno e completamente integrado
na economia Chinesa. No entanto, depois da unificação, a China não integrou Macau nem
Hong Kong na Zona Monetária do Yuan Chinês mantendo o regime de câmbios flexíveis das
duas “pequenas” moedas. Por exemplo, de Janeiro de 2007 a Setembro de 2011, a Pataca e
o dólar HK valorizaram certa de 25% relativamente ao Yuan chinês.
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Hoje, Macau e Hong Kong têm um PIB per capita, paridade do poder de compra superior à
Suíça e na ordem de grandeza do Luxemburgo (fonte: BM).
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Fig. 4 –Evolução do PIB pc, ppc de Macau e Hong Kong (1990‐2010, fonte: BM)

2.5. Ensinamentos a retirar dos casos apresentados
Existem economias, vastas em termos geográficos (a URSS) e pequenas (a Checoslováquia)
que tiveram uniões monetárias e desistiram. Houve países, distantes (Argentina – USA) que
tiveram câmbios fixos e abandonaram‐nos e outros próximos que não o têm (Macau e Hong
Kong e China).
A evidência empírica não parece garantir que existam vantagens em pertencer a uma zona
monetária ou manter câmbios fixos ou prejuízo por um país abandonar uma zona monetário
ou quebrar os câmbios fixos.
Ninguém pode afirmar com certeza que, entrando, um país numa Zona Monetária, depois
não a abandone. Assim, ninguém pode garantir que os PIGS não vão abandonar a Zona Euro.
Na óptica de um investidor, hoje é muito mais provável que a Grécia ou Portugal saia da
Zona Euro no próximo ano do que seria provável em 1988 a Ucrânia sair da Zona Rublo. E
saiu. Agora que foi introduzida essa possibilidade na mente dos credores, será muito difícil e
demorar muito tempo a faze‐los crer o contrário. O custo dessa reconstrução de
expectativas é demasiado custoso para que Portugal o possa incorrer.
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O caso de relativo sucesso da Checa /Eslovaca indica que Portugal pode sair da Zona Euro
sem o caos verificado nos países da ex‐URSS. O que é preciso é delinear um roteiro para a
reintrodução de moeda própria.

3 ‐ As vantagens prometidas pela entrada na Zona Euro mostraram‐se falsas
Quando a entrada de Portugal na Zona Euro foi idealizada, foram antecipadas vantagens
que de facto nunca se concretizaram.

Vantagem 1 ‐ Acabava o risco cambial pelo que nos passaríamos a financiar a taxas de juro
muito mais baixas.
Inicialmente isto aconteceu mas Portugal abusou desta oportunidade endividando‐se
exageradamente pelo que acabou e não volta mais.

A) Podíamos ter o Escudo com câmbio fixo.
O Escudo podia ficar com cotação fixa ao Euro ou fixa em relação a um cabaz de moedas
que traduzisse a importância relativa das moedas usadas nos nossos contratos com o
exterior. Qualquer coisa como 75% Euro e 25% Dólar Americano.
No entanto, todas as pessoas sabiam e sabem ser impossível Portugal manter, no longo
prazo, um câmbio fixo com o Euro. A desvalorização/valorização da moeda em câmbios
flexíveis é um mecanismo muito forte de alteração dos salários reais (face ao exterior) o que
é um instrumento de política poderosíssimo no equilíbrio das contas com o exterior, da
Balança Corrente. Sendo adoptado o Euro, o ajustamento teria que ser feito pela diminuição
dos salários nominais o que é muito difícil.
Em câmbios fixos (ou integrados numa zona monetária) o mercado de trabalho também é
capaz de ajustar, em termos reais, os desequilíbrios externos assimétricos. Em economia
com mercado de trabalho mediamente flexível estima‐se que a elasticidade
desemprego/salário real é de –0.1 o que indica que um aumento de 10% no desemprego,
num ano, induz uma quebra no salário real de 1%. (wage curve, Blanchard & Oswald, 1990,
1994). Por exemplo, se a taxa de desemprego de salário constante for 12% (como parece ser
o caso da Zona Euro), para haver um ajustamento de 10% nos salários reais será preciso ter
taxas de desemprego de 20% durante 5 anos para que o mercado ajuste a economia.
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As estimativas mostram que é impossível ajustar em câmbios fixos desequilíbrios nos
salários reais maiores que 10%. Se virmos que a Argentina e a Ucrânia precisaram de um
ajustamento de 75%, e a República Eslovaca de 25%, vê‐se a dificuldade de ajustar uma
economia em câmbios fixos (ou dentro de uma zona monetária).
Em câmbios fixos, terá que existir um mecanismo administrativo de correcção dos salários
nominais que seja mais rápido que o mercado. Mas não é politicamente possível propor aos
parceiros sociais tal mecanismo. Desta forma, os câmbios fixos (e asa zonas monetárias
heterogéneas) entram em colapso quando há choques exógenos assimétricos importantes
(como foi a crise brasileira no caso argentino).
Adoptar o Euro foi adoptar um câmbio fixo pensando que as dificuldades desapareciam por
magia. No entanto, os salários subiram mais que a produtividade e o Estado descontrolou as
suas contas pelo que a Balança Corrente descontrolou‐se.
Se era difícil manter o câmbio fixo, à partida seria uma missão impossível mantermo‐nos na
Zona Euro.

B) Mesmo com Escudos, endividávamo‐nos em Euros.
Um país não precisa ter a divida externa denominada na sua moeda local. São as Eurobonds.
Uma Eurobond é uma obrigação denominada numa moeda diferente da moeda do país ou
mercado onde a obrigação é emitida. As Eurobonds são emitidas principalmente em Dólares
Americanos, Euros, Libras ou Yens.
A maioria dos países não europeus emite a sua dívida externa em Dólares Americanos.
Mesmo países europeus, a Polónia, não emite dividam nos mercados externos em Zlotys.
Notar que tem sido veiculado, erradamente, na comunicação social que as Eurobonds são
Obrigações garantidas solidariamente pelos países da Zona Euro. Isso serão EuroZone Bonds

Vantagem 2 ‐ Haveria uma diminuição dos custos de transacção.

C) Com o desenvolvimento da informática, os custos de câmbio caíram a zero.
Quando, há mais de 20 anos, a zona Euro foi idealizada, para irmos à Espanha tínhamos que
cambiar Escudos por Pesetas o que tinha custos: havia a intermediação bancária e o tempo
perdido. Hoje, este custo desapareceu porque os câmbios são feitos automaticamente nas
ATMs – Caixas Multibanco, sem qualquer custo.
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Por exemplo, nos países do Norte de África usa‐se o cartão Multibanco nas ATMs
movimentando uma conta de um banco europeu para levantar moeda local ao câmbio do
minuto sem qualquer custo ou Euros e Dólares Americanos.

D) O Escudo poderia circular em simultâneo com o Euro.
Tudo em nos países vizinhos da Europa (lojas, restaurantes, hotéis, táxis, museus, polícia,
etc.), tem o preço denominado em moeda local, em Euros e em Dólares Americanos. E
circulam, em simultâneo, estas 3 moedas.

Vantagem 3 ‐ Ficava facilitada a convergência com os outros países da UE.

E) Com a entrada no Euro, o PIB português começou a divergir do da UE.
Na década de 1990, o PIB per capita, PPP em dólares americanos internacionais de 2005
(fonte: Banco Mundial) convergiu com a média dos 27 países actualmente da EU à média de
0.5 pp./ano. Com a estrada de Portugal na Zona Euro, o PIB passou a divergir da EU (c.f.,
Conraria, Alexandre e Pinho, 2011) á média de 0.6pp/ano (ver, fig. 2). Hoje, estamos
relativamente mais distantes da EU que estávamos em 1990.
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Fig. 5 – Divergência de Portugal relativamente à UE (1990‐2010, Fonte: BM)
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F) A comparação com os preços e salários da Zona Euro prejudicou Portugal
A comparação dos salários induziu pressão no sentido do aumento dos salários em Portugal.
Todos os dias na comunicação social fala‐se do Salário Mínimo no Luxemburgo. Mas um
trabalhador português produz menos valor que um trabalhador luxemburguês.
Desde que, em 1 de Janeiro de 2002, o Euro começou a circular em Portugal, o número de
desempregados mais que triplicou (ver, fig. 6, dados trimestrais, fonte: INE): passou de 200
mil para 680 mil. Nos últimos 8 anos, a cada semana, mais 1100 pessoas caíram no
desemprego. E esta tendência não mostra sinais de abrandamento.
A culpa de produzir pouco pode não ser do trabalhador português mas, se quiser o salário
de um luxemburguês, tem que se deslocar para o Luxemburgo. É como os banheiros das
praias do norte de Portugal: não têm culpa que a água seja fria mas, se quiserem dar banho
a alguém, têm que ir para o Algarve.
Por outro lado, ficou claro que havia bens na Europa mais baratos que em Portugal. Esta
comparação tornou mais difícil controlar o défice comercial. De uns já astronómicos 15% do
PIB em 2001, teve uma melhoria para voltar em 2009 a atingir os 15% do PIB. Depois de
nova recuperação, desde princípios de 2009 que se está novamente a degradar, estando nos
12% do PIB (ver, fig. 7, dados mensais, INE).
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Fig. 6 – Número de desempregados (1998:1‐2011:1, Fonte: INE)
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Fig. 7 – Saldo da Balança Comercial, % do PIB (1998:1‐2011:5, Fonte: INE)

Concluindo, a entrada na Zona Euro inverteu o processo de convergência com os restantes
países da UE.

4 ‐ Está na hora de sairmos da Zona Euro
Portugal está com enormes desequilíbrios não só nas finanças públicas como também na
economia: mercado de trabalho e balança comercial desequilibrados.
Para corrigir os desequilíbrios da economia, é necessário repor os salários que tínhamos em
2000, (ver, Vieira, 2010), reduzindo os custos do trabalho em 25%. Esta descida permitirá
repor o equilíbrio entre os salários de Portugal e da Alemanha que se observava no ano
2000. Como a redução dos salários fará reduzir as receitas do Estado e da Segurança Social
que já estão muito desequilibrados, por uma questão de equilíbrio das contas públicas,
também será necessário diminuir na mesma proporção todas as transferências do Estado e
da Segurança Social.
Alguns economistas defendem que uma desvalorização do Euro equilibraria a economia
portuguesa. Mas tal não corresponde à verdade porque 75% das nossas relações comerciais
são denominadas em euros. Uma desvalorização apenas aproveitaria os 25% das
transacções denominadas em Dólares Americanos, o que é insuficiente. Então, o Euro teria
que desvalorizar mais de 50% o que é impossível porque a Balança corrente da Zona Euro
está positiva.
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Estimando que os salários e transferências do Estado e Segurança Social têm um peso de
60% no PIB português, a descida dos salários e transferências em 25% levará a uma
diminuição dos preços em 15%.
A reposição dos salários do ano 2000 implica descer o salário mínimo para 375€/mês e
diminuir o salário médio líquido de 809€/mês (fonte:INE, 2.º trim 2011) para 607€/mês.
Não há coragem política para implementar uma redução nominal de 25% nos salários. No
entanto, alguma coisa tem que ser feita porque as perdas de rendimento induzidas por uma
saída da Zona Euro em bancarrota serão ainda maiores (rever, fig. 1).
Interroguei diversos especialistas sobre um possível roteiro para a saída da Zona Euro e
quais as suas implicações. Todos acham ser impossível realizar tal operação sem um colapso
da economia: a saída massiva de capitais, a quebra da liquidez (desaparecimento de euros
em circulação), a bancarrota do Estado e a diminuição da liberdade de movimentação de
pessoas e bens.
Mas eu tenho uma proposta diferente: sair por um processo inverso ao processo de entrada
na Zona Euro. Com esta ideia em mente, vou propor um roteiro para Portugal sair da Zona
Euro e a introdução do Escudo que permite, por um lado, a descida relativamente ao
exterior dos custos do trabalho e dos preços e, por outro lado, evitar o pânico e manter a
liberdade de movimentação de capitais, de pessoas e de bens.
Este roteiro pode ser aproveitado pela Grécia e posteriormente Itália, Espanha e Irlanda.
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4 – Roteiro para a saída da Zona Euro
Como o Escudo só foi abandonado há 9 anos, mais de 80% da população ainda raciocina
com os preços em escudos. Por isso, será aconselhável que a nova moeda seja o Escudo e
que o câmbio se mantenha igual ao da entrada, 200.482 Escudos por Euro, $/€.

Passo 1 – dia zero.
Anúncio de que Portugal vai sair da Zona Euro e publicitação do roteiro de saída.
A publicação de um roteiro de saída permitirá a diminuição do risco da saída porque os
agentes económicos passam a poder calcular o valor esperado dos seus investimentos.
Entretanto vão sendo afixados os preços em escudos e em euros.

Passo2 – Decorridos 3 meses.
Afixação dos preços, salários, reformas e transferências do Estado em Euros e em Escudos;
Denominação dos contratos de trabalho, as reformas e as prestações sociais a Escudos;
Denominação de 60% do valor dos contratos de fornecimentos de bens e serviços em
Escudos, mantendo‐se 40% em Euros.
Ao passar 60% dos contratos para escudos levará, no prazo de 3 anos, a uma redução de
15% que é um número razoável. Este valor é uma estimativa do peso dos salários nos
preços.
Para manter a liberdade de circulação de capitais e não haver uma fuga de capitais, os
depósitos bancários e as dívidas bancárias continuam a ser denominadas em Euros.
Como, inicialmente, o Escudo não terá credibilidade para ser reserva de valor, as contas
bancárias continuam denominadas em Euros. Quando uma pessoa faz um depósito em
escudos este é cambiado em euros e, quando forem levantados escudos, passa‐se o
contrário.

Passo 3 – decorridos mais 3 meses.
Reintrodução do Escudo em circulação juntamente com o Euro; Reintrodução do Banco de
Portugal como banco Central.
As caixas multibanco começam a dar escudos mas também Euros.

14

Os supermercados, o Estado e demais passam a estar obrigados a receber em Escudos e em
Euros.
Será necessário controlar a liquidez em escudos. Para isso, o Banco de Portugal reactiva as
suas funções de banco central reintroduzindo a taxa de juro LISBOR.

Passo 4 – Decorridos mais 3 meses.
Passagem a "câmbio fixo deslizante”, crowling peg, em relação ao Euro.
Começando nos 200.482$/€, o Escudo vai desvalorizar a uma velocidade constante até
atingir 250$/€. Se se planear a desvalorização suave ao longo de 50 meses então, às 0 horas
do dia 1 de cada mês, a cotação do Euro aumentará 1$/€.
Decorridos cinco anos do anúncio, o escudo atingirá a cotação final planeada de 250$/€.

Passo 5 – decorridos 5 anos.
Passagem do Escudo a câmbios flutuantes.
No final do processo de desvalorização, Portugal não garantirá as condições de entrada na
Zona Euro: Dívida Pública inferior a 60% do PIB. Por isso, o melhor é mantermo‐nos fora do
Euro pelo menos até atingir este limite. Na minha previsão optimista, se tudo correr bem,
Portugal só vai atingir uma dívida pública de 60% do PIB em 2040.
Dada a nossa história de incumprimento das regras acordadas, não será credível mantermos
um câmbio fixo do Escudo ao Euro. Então, Portugal terá que adoptar para o Escudo o regime
de câmbios flexíveis.
Apesar de os câmbios flexíveis induzirem risco cambial, é um risco menor de, em câmbios
fixos, haver mudança de regime. Isto porque nos câmbios flexíveis é mais fácil prever a
evolução da cotação da moeda que nos câmbios fixos prever a probabilidade de haver uma
alteração do regime de câmbios.
Com câmbios flexíveis a economia portuguesa torna‐se capaz de resistir a choques
assimétricos.

6 – A ajuda dos nossos parceiros.
Desenhar um período de transição de 5 anos, permitirá que quase não se note qualquer
efeito negativo de sairmos da Zona Euro. No entanto, será preciso que os nossos parceiros
da UE nos ajudem pois Portugal não consegue garantir a dívida actual se pagar taxas de juro
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reais na ordem dos 10%/ano. Assim, o plano de resgate europeu têm que garantir a
sustentabilidade da dívida portuguesa no longo prazo.
Vou supor para Portugal as condições acordadas com a Grécia: as dívidas serem convertidas
em obrigações garantidas pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) com as
seguintes características:
Prazo: 30 anos
Cupão: 6.42%/ano
Valor de remissão: 80% do valor nominal.
Taxa de juro implícita: 4,826%/ano
Em princípio, não precisamos que os nossos amigos europeus nos dêem dinheiro mas
apenas que garantam aos nossos credores que vamos pagar a nossa dívida externa. No
fundo, vamos pedir aos nossos parceiros europeus que assumam o risco de o processo de
correcção fracassar.

Pressuposto 1: Portugal tem uma dívida líquida ao exterior de 115% do PIB, de 200 mil
milhões de euros;

Pressuposto 2: No prazo de 30 anos, a dívida externa portuguesa líquida fica reduzida a
100% do PIB.

Pressuposto 3: O défice corrente é de 10% do PIB e vai‐se reduzir a taxa constante.

Pressuposto 4: A taxa de juro é de 4,826%/ano, a taxa de inflação é de 2%/ano e a taxa de
crescimento do PIB é de 1.6%/ano.

Pressuposto 5: O investimento estrangeiro líquido vai ser zero pelo que as necessidades de
financiamento se reduzem à Balança Corrente.

A trajectória simulada apenas garante o pagamento da divida externa portuguesa se, num
prazo de 30 anos, a Balança Corrente passar de um défice de 10% do PIB para um superávite
de 7% do PIB. O endividamento máximo em termos percentuais do PIB será, em 2021,
165%, 420 mil milhões de euros nominais e 340 mil milhões de euros reais a preços de 2011.
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Assim, será preciso um pacote financeiro garantido pelo FEEF de 420 mil milhões de euros.
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Fig. 9 – Evolução da dívida externa no processo de ajustamento (simulação)

7 – É preciso um plano de ajuda aos sobre‐endividados.
As pessoas que têm créditos (denominados em euros) terão prestações aumentadas em
25%. Mas, com as taxas de juro actualmente pagas em euros, a não saída do Euro causará a
falência dos bancos ou um aumento ainda maior nos encargos das famílias e empresas.
Como o processo de ajustamento é feito ao longo de 5 anos, muito provavelmente tudo vai
correr bem. No entanto, o Estado terá que ter um plano de contingência de ajuda às famílias
e empresas que eventualmente entrem em dificuldades.
Supondo que o Estado vai cobrir 1/4 das perdas cambiais dos activos dos bancos (que são
cerca de 450 mil milhões €), para uma desvalorização do Escudo em 25%, o plano de ajuda
terá que cobrir cerca de 30 mil milhões de euros. Ao longo de 6 anos, corresponderá a 3%
do PIB.

8 – Zona Monetária Mista Escudo + Euro
O dinheiro existe numa economia porque responde a várias necessidades. É um meio de
pagamento, é uma unidade de valor e é uma reserva de valor (e.g., Mishkin, 2004).
A primeira questão que interessa levantar é que, para haver dinheiro numa economia, não é
necessário que existam notas e moedas. Assim, é possível uma Zona Monetária em que o
agregado monetário M0 é nulo (não haver papel moeda em circulação nem nos cofres dos
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bancos que não do Banco Central) e que, no entanto, o agregado monetário M1 seja
positivo (o M0 mais os saldos das contas à ordem e outros meios de pagamentos imediatos)
e controlável, King e Plosser (1984).
Por outro lado, numa zona com duas moedas, é possível que uma moeda responda a umas
necessidades (e.g., meio de pagamento e unidade de valor) e outra moeda responda a
outras necessidades (e.g., reserva de valor).
É possível desenhar uma Zona Monetária Mista Escudo + Euro em que o Escudo serve
apenas como unidade de valor dos preços e salários e em que o Euro serve como Meio de
Pagamento e Meio de Reserva de Valor.

8.1. A função Procura de Moeda
As pessoas têm dinheiro no bolso para poderem fazer compras no dia‐a‐dia. Ou então, têm
dinheiro numa conta à ordem (e o banco tem o dinheiro físico, em parte) e fazem
pagamentos por multibanco ou cheque.
A quantidade de moeda real detida pelo agente económico é decrescente com o aumento
da taxa de juro nominal (custo de deter liquidez), crescente com o nível do PIB (necessidade
de serem realizadas transacções) e crescente com os “custos de cada levantamento” (e.g.,
tempo necessário para fazer um levantamento no Multibanco).
Havendo duas moedas equivalentes em termos de capacidade de fazer pagamentos, o
agente económico vai preferir a moeda que tenha uma taxa de juro nominal menor, i.e., a
moeda que se desvalorizar mais lentamente.
Sendo antecipado pelos agentes económicos que o Escudo vai sofrer uma desvalorização
relativamente ao Euro, a taxa de juro nominal em Escudos será maior que em Euros pelo
que os agentes económicos não irão deter escudos. É uma solução de canto.

8.2. O controlo da cotação do Escudo
Como não há escudos em circulação, não é possível haver um ataque especulativo que tente
esgotar as reservas em Euros do Cambista. Nem o contrário pois o Cambista, à cautela, tem
Escudos suficientes para a eventualidade de ser pedido o câmbio de todos os Euros (que
aconteceria se fosse antecipada uma valorização do Escudo relativamente ao Euro).
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Então, está reunida a principal condição para o Sistema de Câmbios Fixos ser estável: haver
mais reservas em Euros (a moeda ao qual o Escudo vai ter a crowling peg) do que Escudos
em circulação.
A inflação em Escudos vai ser possível de controlar administrativamente. Se o cambista
decidir que o Escudo desvaloriza 0.4% no início de cada mês, como o mercado de câmbio
Escudo/Euro não tem transacções, esta decisão é exactamente implementada.

8.3. A inflação em Escudos
Como existe o euro como termo de comparação e a desvalorização será mantida
perfeitamente nos 0.4%/mês, a inflação nunca será, relativamente à inflação na Zona Euro,
superior a 0.4%/mês. Acrescentando que os salários e pensões de reforma estão
denominados em Escudos e existe uma elevada taxa de desemprego, será de prever que a
taxa de inflação em Escudos será bastante inferior a 0.4%/mês a mais que a inflação na zona
Euro.

9 – Conclusão.
Sair de uma zona monetária não é nada de novo e pode ser feito sem grande transtorno.
Portugal, se o fizer segundo um roteiro racional, claro e transparente, pode sair da Zona
Euro sem um processo de bancarrota e falência generalizada da economia.
Se os problemas forem pensados e as soluções implementadas com firmeza, nada é
impossível de resolver.
Seja qual for o caminho adoptado, comparando com os países que corrigiram os seus
desequilíbrios da BC (a Irlanda com um a contracção do PIB de 11.8% e Estónia com 18.3%)
antevejo que nos próximos 10 anos o nosso rendimento disponível vai diminuir em mais de
25%. No entanto, se sairmos da zona Euro, a recuperação será mais rápida e resistente às
más decisões dos eleitores.
Relativamente à pergunta “qual vai ser o custo de sairmos da Zona Euro” a minha resposta é
zero.
O custo que se pensa vir a ser causada pela desvalorização da dívida em Euros já aconteceu
pelas elevadas taxas de juro que estão a ser exigidas. Pelos casos apresentados, o prejuízo é
anterior à saída e causado por questões que não a saída. Pelo contrário, a manutenção de
Portugal no Euro terá custo muito elevados traduzidos por taxas de juro reais acima de
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10%/ano. Manter os salários constantes em Escudos e desvalorizar a moeda em 25% é
perfeitamente equivalente a diminuir os salários (em Euros) em 25%.
A escolha da opção, que são equivalentes, terá que ser tomadas pelos representantes do
Povo Português.
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