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Resumo 

A dissertação analisa a ausência de uma autoridade fiscal supranacional dentro da União 

Monetária Européia e as dificuldades de coordenação da política econômica do bloco 

durante a crise financeira iniciada em 2007. 

Deixada a cargo de cada Estado-membro a execução da política fiscal, mas deixada a 

política monetária e cambial a cargo de um banco central único cujo objetivo pelo seu 

estatuto é a manutenção da estabilidade dos preços, a execução da política econômica 

dentro do bloco se mostra conflitante uma vez que modificações em uma variável 

podem interferir nas diversas outras que influem em conjunto na condução econômica 

das nações. 

A crise financeira internacional de 2007 impôs uma intensa atuação do Banco Central 

Europeu para tentar mitigar os efeitos que a tormenta financeira pudesse causar aos 

países do bloco. Dada sua intensidade, os governos dos países tiveram que atuar de 

maneira maciça para garantir a sobrevivência da economia dos países e salvar o sistema 

bancário-financeiro dos Estados-membros. 

Diante desta atuação, muitos países atingiram níveis críticos de sustentabilidade das 

suas dívidas. Aliada a problemas estruturais que algumas economias apresentavam e 

que ganharam maior relevância quando passaram a utilizar a moeda única, os países 

periféricos foram mais fortemente atingidos pela crise e são fontes de incertezas quanto 

a solvência de suas economias. 

 

Palavras chaves: União Monetária Européia, crise financeira de 2007, política 

econômica, política fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The dissertation examines the absence of a supranational tax authority within the 

European Monetary Union and the difficulties of coordinating the bloc´s economic 

policy during the financial crisis started in 2007. 

Left to each Member State implementation of fiscal policy, but left to monetary policy 

and exchange rate borne by a single central bank aimed at their status is to maintain 

price stability, the implementation of economic policy within the bloc is shows 

conflicting since changes in one variable can interfere with many other influences that 

together in conducting economic nations. 

The international financial crisis of 2007 imposed an intense performance of the 

European Central Bank to try to mitigate the effects of the financial storm could cause 

the bloc's countries. Given its intensity, the governments of the countries had to act in a 

massive way to ensure survival of the economy of the country and save the financial 

and banking system of the Member States. 

Given this performance, many countries have reached critical levels of sustainability of 

their debt. Coupled with the structural problems that had some savings and gained 

greater importance when they started to use the single currency, the peripheral countries 

have been hardest hit by the crisis and are sources of uncertainty about the solvency of 

their economies. 

 

Key-words:  European Monetary Union, financial crisis in 2007, economic policy, fiscal 

policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 01

 

1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIÃO MONETÁRIA 

EUROPÉIA............................................................................................................. 05

1.1 Algumas instituições relevantes na condução da política econômica 

dentro da União Européia ....................................................................... 06

1.1.1 A Comissão Européia .................................................................... 06

1.1.2 O Council ...................................................................................... 11

1.1.3 O Sistema de Bancos Centrais e o Banco Central Europeu ..........  14

 1.2 Coordenação e a supervisão dentro da política fiscal .............................. 19

 1.2.1 O Tratado de Maastricht ...............................................................  19

 1.2.2 O Pacto de Estabilidade e Crescimento ........................................  22

 1.2.3 As debilidades do Pacto de Estabilidade e Crescimento ..............  25

1.2.4 The Broad Economic Policy Guidelines (BEPGs) ........................ 27

 

2. A CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL NA ZONA DO EURO 

(2007-2010) ............................................................................................................. 31

2.1 A desregulamentação financeira, aumento na liquidez e na concessão 

de créditos ............................................................................................... 

 

2.2 A crise financeira de 2007 ....................................................................... 35

2.3 A corrida por títulos do governo ............................................................. 41

2.4 O combate à crise: a atuação do Banco Central Europeu ....................... 45

 2.4.1 A política monetária convencional: a taxa de juros ...................... 46

 2.4.2 As medidas “não convencionais” do Banco Central Europeu........ 49

2.5 O Plano de Recuperação Econômico Europeu ........................................ 52

 

3. O QUADRO FISCAL NA ZONA DO EURO COM A CRISE ..................... 57

3.1 A política fiscal na Zona do Euro ............................................................ 58

         3.2 Alemanha e França, as economias líderes ................................................ 64



 
 
 

 3.2.1 Alemanha ....................................................................................... 64

 3.2.2 França..............................................................................................  69

 3.3 Os países mais afetados pela crise.......................................................... 75

 3.3.1 Grécia ............................................................................................. 77

 3.3.2 Irlanda ............................................................................................   81

 3.3.3 Itália ............................................................................................. . 85

 3.3.4 Portugal........................................................................................... 90

 3.3.5 Espanha .........................................................................................  94

 3.4 Os demais países do Euro frente a crise ................................................ 98

 3.4.1 Áustria ............................................................................................ 98

 3.4.2 Bélgica  ..........................................................................................  99

 3.4.3 Chipre ............................................................................................. 101

 3.4.4 Finlândia ........................................................................................  101

 3.4.5 Holanda .......................................................................................... 103

 3.4.6 Eslovênia ........................................................................................ 105

   

4. NOTAS FINAIS ................................................................................................. 107

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         1 
 

INTRODUÇÃO 

 Esta dissertação tem como propósito analisar os efeitos da ausência de unidade 

fiscal na União Monetária Européia frente aos impactos da crise financeira internacional 

sobre a região. A política fiscal dentro da União Monetária Européia é conduzida 

independentemente por cada Estado-membro e deve respeitar os limites estabelecidos 

no Tratado de Maastricht para o déficit e para a dívida como proporção do PIB. 

 Uma vez que a Zona do Euro foi estruturada e concebida para ser uma área 

monetária ótima, o início do desenvolvimento deste processo visava a integração 

comercial, mobilidade dos fatores de produção entre os países, harmonização 

institucional dentre outros objetivos econômicos. A década de 1960, segundo Mongelli 

(2002), foi a fase pioneira dos estudos sobre zonas monetárias ótimas. Dentro deste 

período não ficou caracterizada uma unidade fiscal que coordenasse a política fiscal dos 

países; a menção a esse respeito é sobre um sistema de transferências1 quando algum 

país sofresse um choque econômico adverso. 

A década de 1970 abrigou a segunda fase dos estudos sobre integração 

econômica e ficou conhecida como a fase da reconciliação. Neste período é importante 

observar a importante contribuição de Corden (1972). Na visão deste autor surgiam os 

primeiros indícios de que países participantes deste tipo de integração deveriam abrir 

mão da sua soberania na política monetária e no câmbio. A sua contribuição, no âmbito 

da política fiscal, era que caso algum membro sofresse um choque adverso na demanda 

por suas exportações, este Estado recorreria a uma política de absorção de gastos, no 

caso uma política fiscal expansiva ou contracionista que contribuísse para restaurar o 

equilíbrio externo. 

 Diante dos estudos iniciais sobre zonas monetárias ótimas, a preocupação com 

as questões fiscais ficaram relegadas a um segundo plano, sendo as prioridades a 

política monetária e a política cambial. Somente mais recentemente tem-se dado uma 

maior atenção à política fiscal dentro de áreas monetárias ótimas. Dellas e Tavlas (2009) 

analisaram a questão da política fiscal e dos ajustes decorrentes de choques dentro de 

zonas monetárias ótimas. Na opinião dos autores, o uso intensivo da política fiscal 

                                                            
1 Essa idéia foi desenvolvida por Kenen (1969) no trabalho: “The theory of optimum currency areas: an 
eclectic view.”  



         2 
 

sempre que houver um choque econômico, acarretará dificuldades correlacionadas à 

sustentabilidade da dívida do país. 

Ao analisar a União Monetária Européia, esta interação ganha mais relevância 

por se tratar de algo único na história econômica: diversos países com os mais distintos 

padrões de desenvolvimento econômico unificaram-se em torno de uma moeda única 

com taxa de câmbio fixa, a delegação do poder monetário a um banco central único que 

atua de forma a independente dos países-membros e em prol do bloco como um todo 

enquanto que a política fiscal ficou delegada a cada país tendo algumas instituições 

supranacionais dentro do bloco apenas a função de supervisão e coordenação. 

Para De Grauwe (2005), os problemas provocados por um choque econômico 

em países de uma união monetária sem uma unidade fiscal central podem ser assim 

representados: um choque negativo de demanda em um país A faria com que este 

sofresse um aumento no seu déficit orçamentário em função da queda nas suas receitas 

provenientes de impostos e do aumento, por exemplo, na concessão de benefícios aos 

desempregados; o governo do país A deverá expandir seus empréstimos. Em 

contrapartida, um país B teria o caminho inverso: o déficit deste país seria reduzido e 

quiçá incorrer em superávit. Como não existe uma unidade fiscal central, o país A 

deverá aumentar sua dívida e isto significará que as gerações futuras deverão pagar 

pelos momentos difíceis vividos no presente. 

 Para este autor, mais especificamente para o caso da União Monetária Européia, 

seria importante centralizar os orçamentos nacionais em nível europeu, pelo menos em 

parte, o que permitiria que, caso algum país sofresse um choque negativo, pudesse 

contar com o benefício de transferências automáticas. Ainda que não fosse possível esta 

centralização, as políticas orçamentárias nacionais deveriam ser executadas de maneira 

flexível de forma que, quando um Estado-membro sofresse um forte choque, poderia 

elevar seus déficits por meio da ação de estabilizadores orçamentários. 

 A flexibilidade orçamentária é defendida também por Bovenberg, Kremers e 

Massom (1991), uma vez que esse mecanismo poderia ser utilizado como substituto de 

um sistema de transferência central, no nível da Comunidade Européia como um todo. 

Contudo, este instrumento dependeria do grau de flexibilidade que teria, dentro do 

bloco, a mobilidade do fator trabalho e dos salários. 
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A interação entre as diversas ferramentas de política econômica e dos seus 

indicadores como taxa de juros, inflação, taxa de câmbio entre outros produzem efeitos 

distintos em cada política. Mudanças na taxa de juros não só produzem efeitos na 

política monetária, mas também afetam a dívida dos governos e, portanto, agem na 

política fiscal. A alteração em qualquer variável econômica tem impacto tanto na 

política monetária, fiscal e cambial. 

 Outro problema desta configuração sui generis aparece em Garrett (2001). Para 

ele, dentro de uma união monetária os limites da política fiscal são estendidos em 

função de esta não estar mais atrelada nem à oferta monetária, nem às flutuações da taxa 

de câmbio. Cada governo teria motivos para aumentar os déficits, como free-rider 

dentro do bloco, e isto poderia gerar um efeito dominó: se os agentes econômicos e os 

governos acreditassem que sua economia não estava em risco de default, haveria forte 

tentação para adotar políticas fiscais expansionistas. 

A literatura aponta também outro problema decorrente da coordenação da 

política econômica dentro da União Monetária Européia: o chamado custo social. Na 

visão de Begg, Hodson e Maher (2003) estes custos poderão ocorrer quando os países 

atuassem, no âmbito fiscal, de maneira não coordenada e incorressem em situações que 

poderiam ser prejudicial à estabilidade econômica dos demais Estados-membros. Isto 

acontecerá, pois, a União Monetária possui uma única taxa de juros que serve para todos 

os países e uma taxa de câmbio fixa. Países que estejam incorrendo em déficits não 

poderão se utilizar de uma taxa de câmbio desvalorizada perante seus pares para 

contornar este déficit; haverá, portanto, a transferência deste peso para todos os países 

na forma de um aumento na taxa de juros. Fica claro que se cada país, então, agir de 

forma livre isto poderá levar a uma deterioração agregada da posição fiscal. 

 O trabalho é composto por esta introdução e por mais três capítulos além das 

notas finais. O primeiro capítulo apresenta as principais instituições que compõe a 

União Monetária Européia no âmbito econômico. O segundo mostra como a crise 

financeira iniciada em 2007 atingiu a zona do euro e como seus efeitos foram 

enfrentados, pelo Banco Central Europeu e pelas autoridades econômicas da região. O 

terceiro capítulo, por fim, analisa a política fiscal dos diferentes países, divididos entre: 

Alemanha e França, as economias líderes; em seguida, os países mais afetados – Grécia, 

Irlanda, Portugal, Espanha e Itália; e por fim os demais países que compõem o bloco 
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econômico europeu. As notas finais resumem as principais idéias que foram 

apresentadas neste trabalho. 
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1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIÃO MONETÁRIA EUROPÉIA 

O ambicioso projeto de união econômica dentro do continente europeu tem 

início no final da década de 1950, quando seis países (Alemanha, Bélgica, França, 

Holanda, Itália e Luxemburgo) assinaram o Tratado de Roma. Ratificava-se assim a 

idéia de uma união onde se reduziriam os custos de transação e que facilitaria o 

movimento dos fatores de produção. Além disso, a reunião de seis países em um mesmo 

bloco contemplava o fortalecimento militar e assim diminuía a probabilidade de uma 

nova guerra mundial. 

 No decorrer dos anos subseqüentes, novos avanços foram acontecendo até que 

ganhou força o objetivo final que era a união monetária destes países, ou seja, extinção 

das moedas dos países, substituídas por uma moeda comum a todos eles. Para isto seria 

necessária a criação de uma instituição supranacional que controlasse a emissão desta 

moeda e que executasse uma política monetária única, em prol do bloco em detrimento 

de países individualmente. 

 A condução da política monetária dentro da União Monetária Européia tem 

como principal objetivo a estabilidade nos preços e secundariamente o crescimento 

econômico e do bem estar social desde que estes não coloquem pressão para que se 

atinja o controle da inflação. Este objetivo único e restrito pode em muitos casos entrar 

em conflito com outras esferas macroeconômicas do bloco, principalmente com a 

política fiscal. 

 A política fiscal tem relevância na condução econômica de qualquer país, mas 

não foi verificada quando da constituição do bloco econômico. Deixada seu controle e 

execução nas mãos dos países individualmente, ela constantemente pode entrar em 

conflito com outras políticas econômicas, principalmente com a política monetária. 

 Para dirimir tais conflitos criaram-se instrumentos como o Pacto de Estabilidade 

e Crescimento, o Excessive Deficit Procedure e o Broad Economic Policy Guidelines 

que na realidade são instrumentos de coordenação e de supervisão a respeito das 

finanças públicas dos países, tendo pouco ou nada de concreto como instrumentos 

executivos de política fiscal. 

 Alheio a tudo isto, as principais instituições dentro do bloco, no âmbito 

econômico-financeiro, também possuem pouca representatividade quando o assunto 



         6 
 

fiscal lhe é apresentado. Ficam a cargo, por exemplo, do Council, a análise da posição 

fiscal destes países e a emissão de comentários e relatórios com o intuito de instruir os 

países a tomarem as medidas adequadas para não exceder os limites estabelecidos pelos 

Tratados. 

 Os atores do cenário político-econômico do bloco europeu bem como seus 

instrumentais e as tentativas de coordenação entre políticas monetária e fiscal são os 

principais itens a serem analisados nas páginas seguintes.  

1.1 ALGUMAS INSTITUIÇÕES RELEVANTES NA CONDUÇÃO DA 

POLÍTICA ECONÔMICA DENTRO DA UNIÃO EUROPÉIA 

A década de 1950 foi o ponto de partida para a integração do continente, 

inclusive econômica. No entanto, só na segunda metade da década, mais precisamente 

em 1957 com a assinatura do Tratado de Roma e a criação da Comunidade Econômica 

Européia, é que a união entre os países europeus começou a ganhar corpo. Para a união 

entre países com diferentes aspectos econômicos, políticos e sociais, fez-se necessária a 

criação de instituições supranacionais que trabalhassem em conjunto para a condução 

harmônica das políticas econômicas do bloco. Algumas surgiram neste tratado; outras 

foram desenvolvendo-se conforme se aprofundava a união; outras ainda carecem de 

criação, caso de uma unidade fiscal central supranacional. 

É sobre as instituições que norteiam a condução da política econômica, 

principalmente no que tange aos aspectos monetários e fiscais, que discorreremos nas 

próximas páginas. Vale sempre ressaltar que em termos monetários, o bloco europeu 

possui instituições supranacionais que tem independência política para atuar em prol do 

bloco; enquanto que a política fiscal fica a cargo dos Estados-membros e as instituições 

supranacionais atuam apenas como órgãos consultivos e para emitir recomendações. 

1.1.1 A COMISSÃO EUROPÉIA 

A Comissão Européia foi estabelecida ainda em 1957 quando da assinatura do 

Tratado de Roma pelos seis países que àquela altura eram os formadores do bloco 

comum europeu: França, Alemanha, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Itália. Naquele 

momento, a pretensão do bloco era o estabelecimento do mercado comum que no 

decorrer dos anos sofreria aprofundamentos, até se tornar uma união monetária. A 
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Comissão Européia foi criada com o intuito de “ensure the proper functioning and 

development of the commom market [...]” (TREATY OF ROME, 1957, p.124) 

 Em linhas gerais, a Comissão Européia deve representar os interesses dos países-

membros e pode ser definida como o órgão executivo do bloco na medida em que ele é 

o órgão responsável pela implementação das decisões tomadas pelo Council e pelo 

Parlamento Europeu. De maneira mais específica, as primeiras atribuições desta 

instituição ficaram determinadas no artigo 155 do Tratado de Roma, tais como: 

[...] ensure that the provisions of this Treaty and the measures taken by institutions 

pursuant thereto are applied; formulate recommendations or deliver opinions on 

matter dealt with in this Treaty, if it expressly so provides or if the Commission 

considers it necessary; have its own power of decision and participate in the 

shaping of measures taken by the Council and by the Assembly in the manner 

provided for in this Treaty; exercise the powers conferred on it by the Council for 

the implementation of the rules laid down by the latter. (TREATY OF ROME, 

1957, p.124) 

 Analisando as atribuições concedidas à Comissão, fica claro que, em um 

primeiro momento, o âmbito fiscal não foi mencionado como relevante para o bloco 

europeu. Deve-se ter em mente, também, que naquele momento, as aspirações eram 

apenas a construção de uma zona de livre mercado sem barreiras comerciais entre os 

países signatários; as questões de política monetária única e de política fiscal não 

mereceram destaque. 

 A assinatura do Tratado de Roma por seis países definiu a composição da 

Comissão Européia com nove membros e cada país poderia ser representado apenas por 

um indivíduo. Cada integrante desta instituição deveria ser independente de seus 

governos ou de qualquer outro órgão nacional; em suma: eles deveriam agir sempre em 

prol da comunidade européia. A Comissão Européia teria rotação de seus membros a 

cada quatro anos2, mas havia a possibilidade de renovação de um ou de todos os 

representantes de acordo com a decisão de cada país. Os três cargos restantes seriam 

delegados ao presidente e a dois vices-presidentes que deveriam ser escolhidos pelos 

membros da própria instituição e com mandatos de dois anos com a possibilidade de 

                                                            
2 Atualmente os eleitos para comporem a Comissão Européia possuem um mandato de cinco anos. 
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renovação. As decisões tomadas na casa deveriam ser por maioria dos votos pelos seus 

membros. (TREATY OF ROME, 1957, p.124-126) 

 Em suma, como definido no site da União Européia, a Comissão Européia é 

[...] an independent college of the governments of the Member States; appointed by 

common agreement, represents the common interest. Is has the monopoly on 

initiating legislation and proposes Community acts on the Council of Ministers. As 

guardian of the treaties, it has a wide assortment of measures to police the Member 

States and the business community. In the framework of its mission the 

Commission has the executive power to implement Community policies. (UNIÃO 

EUROPÉIA, 2011) 

 O funcionamento da Comissão Européia segue o formato de um colegiado onde 

cada comissário atua dentro dos setores a eles designados e possuem plenos poderes 

para agir dentro destas funções. Este modus operandi da instituição reforça o teor de 

independência que foi concebida nos anos 1950, no Tratado de Roma. (D’ARCY, 2002, 

p.55) 

 A Comissão Européia, como as diversas instituições do bloco europeu, foi sendo 

aperfeiçoada e expandida à medida que havia a adesão de novos Estados-membros. 

Neste aspecto, podemos considerar que a Comissão Européia sofreu poucas mutações 

desde a sua criação até os dias atuais; no entanto, sempre que houve mudanças, estas 

foram de extrema importância e valia para tentar melhorar o funcionamento do bloco 

como um todo. 

 A nomeação dos membros componentes desta instituição foi uma característica 

que sofreu modificações. Estas disposições foram acertadas no Tratado de Amsterdã em 

1997 e entraram em vigor, pela primeira vez, dois anos mais tarde. A partir de então: 

The governments of the Member States shall nominate by common accord the 

person they intend to appoint as a President of Commission; the nomination shall 

be approved by the European Parliament. The governments of the Member 

States shall, by common accord with nominee for President, nominate the other 

persons whom they intend to appoint as Member of the Commission. (TREATY 

OF AMSTERDAM, 1997, p.43 – grifo do autor) 



         9 
 

 Essa nova forma de nomeação dos membros da Comissão, que deveria passar 

pela aprovação do Parlamento Europeu, é criticada por alguns autores, pois, na visão 

destes, feria a intenção inicial da criação desta instituição, qual seja, de ser um órgão 

sem amarras políticas com nenhuma outra instituição ou corpo governamental e que 

deveria agir de forma consensual em prol dos anseios da comunidade européia. Esta 

independência lhe conferia toda sua legitimidade. (D’ARCY, 2002, p.54) 

 Ainda no Tratado de Amsterdã, nos anexos ao Tratado, algumas questões a 

respeito da Comissão, como sua composição e sua legitimidade, diante da adesão de 

novos países membros que em um futuro próximo se juntariam aos Estados 

participantes, foram colocadas na pauta de discussão. 

 Como foi determinado desde a criação deste órgão, cada país teria um membro 

indicado que em conjunto deveria zelar pelo bem do bloco como um todo e não agir em 

prol dos interesses de sua nação. Com a adesão de novos membros, o temor era que isto 

poderia limar esta característica da instituição, pois, mais países juntos poderiam 

almejar os interesses dos seus países ao invés do bloco todo. Caso mantivesse o número 

já existente de comissionários, alguns países não teriam representação gerando prejuízos 

políticos para a União. Em Amsterdã (1997) ficou determinado que cada país seria 

representado por um membro e que o peso dos votos no Council seriam remanejados de 

forma mais justa (na realidade este novo sistema de votação seria decidido somente no 

Tratado de Nice em 2001). (UNIÃO EUROPÉIA, 2011) 

 A segunda preocupação a cerca do funcionamento da Comissão Européia que 

emergiu no Tratado de Amsterdã foi a legitimidade desta instituição no que tange aos 

seus direitos de tomar iniciativas frente ao bloco. O papel do órgão foi fortalecido de 

três diferentes formas como novas áreas de atuação (emprego, assuntos sociais), 

assuntos ligados a asilos políticos, imigração, questões civis deveriam passar pelo crivo 

da Comissão a partir de 2002 e questões ligadas ao judiciário. (UNIÃO EUROPÉIA, 

2011) 

 As discussões sobre a composição da Comissão Européia ainda não tinham se 

encerrado. Alguns países queriam uma redução no tamanho da instituição enquanto 

outros membros mantinham a preferência estabelecida em 1997. A solução encontrada 

ocorreu na cidade francesa de Nice, em 2001, quando ficou estabelecido, através do 

artigo 4 do protocolo de expansão da União Européia, que a Comissão Européia deveria 
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incluir apenas um representante de cada Estado-membro do bloco. Ainda dentro deste 

protocolo, ficou estabelecido que, quando o bloco europeu passasse a ser composto por 

27 membros, a Comissão deveria ser composta por um número inferior a este, ou seja, 

nem todos os países seriam representados. Seria instituído um sistema de rotação dos 

membros da Comissão baseado em um sistema de igualdades entre os membros; estes 

seriam definidos através de uma decisão unânime do Council. (UNIÃO EUROPÉIA, 

2011) 

  A Comissão Européia, além de suas atividades já mencionadas, é o órgão 

responsável pelo gerenciamento e implantação do orçamento da União Européia em 

conjunto com o Council e o Parlamento Europeu. A Comissão Européia envia um 

projeto de orçamento ao Council que o adotará ou não através de uma votação por 

maioria qualificada e o transmite ao Parlamento; este poderá aprovar ou fazer emendas 

a este projeto através de uma votação por maioria reforçada. O Parlamento pode 

também rejeitar o projeto e solicitar um novo; neste caso deve-se deliberar por maioria e 

dois terços dos votos expressos. Esta mesma instituição é a responsável pelo controle da 

execução orçamentária. (D’ARCY, 2002, p.93) 

 O orçamento da União Européia tem como principal objetivo uma redistribuição 

de recursos entre os países do bloco, uma vez que existe grande dispersão entre países 

mais ricos e países mais pobres, em uma clara proposição de desenvolvimento regional. 

Contudo, na visão de D’Arcy (2002), a análise da dimensão fiscal dentro do bloco 

europeu permite concluir que ela está muito longe ainda de ser uma federação dado que 

a “solidariedade” fiscal entre os países ainda é muito baixa. Ainda de acordo com o 

autor “[...] a aceitação de formas de supranacionalidade ainda valeu só para o 

estabelecimento de um mercado unificado e sua regulação.” (2002, p.94). Ou seja, a 

unidade fiscal supranacional ainda é uma questão muito importante dentro do bloco, 

mas foi colocada de lado pelas autoridades européias. 

 A importância do orçamento da União Européia dentro da política fiscal é muito 

limitada, uma vez que este é composto por aproximadamente 1% do Produto Interno 

Bruto do bloco. Como já discutido a Comissão Européia pouco pode atuar nas questões 

de facto da política fiscal a não ser como órgão de destino das informações sobre a 

posição fiscal dos países; estas devem ser reportadas ao Council para análise e tomada 

de decisões que julgar necessárias. 
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1.1.2 O COUNCIL 

O Council, assim como a Comissão Européia, foi estabelecido ainda na década 

de 1950 quando da assinatura do Tratado de Roma em 1957. Estabelecido para ser o 

órgão com poder de decisão dentro da Comunidade Econômica Européia e para 

estabelecer a coordenação das políticas econômicas entre os seis países signatários, o 

Council deveria ser composto por um indivíduo indicado por cada Estado-membro, com 

o presidente da instituição tendo seu mandato por seis meses. (TREATY OF ROME, 

1957, p.121) 

O Council diferentemente da Comissão Européia pode ser entendido como o 

órgão que toma as decisões no âmbito econômico supranacional; a Comissão executa as 

decisões tomadas por este e pelo Parlamento Europeu. Nas tomadas de decisões 

especificamente econômicas, em que envolvem coordenação entre decisões 

supranacionais e nacionais, este arranjo fica por parte do Conselho para Assuntos 

Econômicos e Financeiros (ECOFIN na sigla em inglês). As questões tratadas, 

obviamente, incluem as de política fiscal; no entanto, como definido é uma tentativa de 

coordenação juntamente com a Comissão e não um órgão designado para este propósito. 

O Council possui uma forte relação com outra instituição importante na União 

Monetária: o Sistema de Bancos Centrais Europeu. É no Council, através de votação 

unânime, que são escolhidos os seis membros permanentes do corpo executivo do 

Banco Central Europeu que tem dentre suas atribuições a supervisão da política 

monetária dentro da União Monetária Européia. Contudo, desta escolha surgem dúvidas 

quanto à credibilidade e a independência que está definida no estatuto do Banco Central 

Europeu.  (LEVITT e LORD, 2000, p.204) 

O sistema de votação estabelecido no Council, conforme o artigo 148 do Tratado 

de Roma era por maioria simples, a menos em determinadas situações onde fosse 

designado que a maioria deveria ser qualificada (em alguns casos a votação deveria ser 

por unanimidade). Neste caso, os votos da Alemanha, França e Itália teriam peso quatro; 

Bélgica e Holanda teriam peso dois e Luxemburgo teria peso um. Para a adoção de uma 

proposta da Comissão Européia, o Council deveria ter pelo menos doze votos a favor; 

em outros casos, doze votos de pelo menos quatro países-membros seriam suficientes 

para a aprovação. Caso haja abstenção de algum membro isto não impediria que o 
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Council adotasse alguma medida que exigisse unanimidade na votação. (TREATY OF 

ROME, 1957, p.122) 

O Council foi estabelecido no Tratado de Roma, como verificado acima, no 

entanto, ele viveu entre 1974-1986 como grande órgão de decisão dentro do bloco, mas, 

não possuía nenhum aparto legal. Isto na realidade era a confirmação de um desejo dos 

países do Benelux3 que temiam o domínio de algum país nestas reuniões 

intergovernamental. (DE SCHOUTHEETE e WALLACE, 2002, p.6) 

Como todas as instituições do bloco, modificações e ganhos e/ou perdas de 

funções as acompanharam durante os anos em que o bloco europeu aumentava e se 

tornava mais complexo. A primeira grande mudança revisando alguns aspectos do 

Tratado de Roma e adequando-os para o momento em que o bloco vivia foi o Single 

European Act (SEA), assinado em Luxemburgo em 1986 e entrando em vigor um ano 

mais tarde. 

Uma importante modificação implantada a partir do Single European Act foi o 

sistema de votação. Em diversas situações, o Council deveria tomar as decisões com 

maioria qualificada ao invés da unanimidade; este expediente só seria utilizado nos 

assuntos relacionados aos impostos, à livre movimentação das pessoas e no que 

concerne a direitos e interesses dos trabalhadores do bloco. Além disso, esta instituição 

deveria formalizar encontros entre os chefes de Estado (sem competência definida). 

(UNIÃO EUROPÉIA, 2011) 

Os grandes aprofundamentos institucionais vividos pelo bloco europeu tomaram 

a forma na assinatura do Tratado de Maastricht em 1992. Ainda neste momento ficaram 

mais claras as atribuições que o Council teria como órgão decisório; no âmbito de 

política econômica deveria haver uma grande coordenação entre os ministros da 

economia e finanças dos Estados-membros que formam o Economic and Financial 

Affairs Council (ECOFIN) além de ser o responsável pela aprovação do orçamento da 

União Européia juntamente com o Parlamento.  

Entre 1992 e 1997 (ano da assinatura do Tratado de Amsterdã), o debate sobre o 

sistema de votação do Council foi um dos assuntos que entraram na pauta dos 

governantes. Prova disto é que em Amsterdã as questões mais marcantes eram a o peso 

                                                            
3 Os países que compõem o Benelux são: Bélgica, Holanda e Luxembrugo.  
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dos votos dos países componentes do bloco e o escopo da votação por maioria 

qualificada. Com relação a estas questões, D’arcy (2002) aponta que  

no caso da maioria qualificada, o maior problema é determinar a ponderação entre 

os Estados, pois sobre isso existe um conflito entre os ‘grandes’ e os ‘pequenos’. 

No sistema atual de maioria qualificada, cada Estado recebe um número de votos 

que depende da sua população mas que é proporcionalmente mais vantajoso para 

os pequenos países. (2002, p.51) 

 A representatividade dos países dentro do sistema de votação do órgão também 

foi debatida intensamente em Amsterdã. Às voltas com um alargamento do bloco, os 

novos Estados-membros teriam que ter sua representação dentro do Council e o debate 

era justamente como seria o sistema de votos dentro do órgão. Duas sugestões foram 

feitas de acordo com o site da União Européia e uma delas deveria ser escolhida na 

próxima adesão de algum novo país. 

[...] Re-weighting [votes] would mean that the proportion of votes allocated to 

large countries would be increased in relation to those of the small States. A dual 

majority, on the other hand, would not, in theory, alter the present weighting but 

would provide that, for a decision to be adopted within the Council, it would not 

only have to obtain a number of votes representing a qualified majority, but also 

correspond to a threshold, yet to be decided on, of the population of the European 

Union. (UNIÃO EUROPÉIA, 2011) 

 O Tratado de Nice foi concebido em 2001 em busca de adaptar as instituições às 

futuras expansões do número de países que a comporiam a União Européia. Conforme 

novos países fossem admitidos, o sistema de votação, deveria ser modificado, 

principalmente o que demandasse maioria qualificada pois, os pesos que cada país 

possui se alterariam. O novo peso que cada Estado teria entraria em vigor a partir de 

2005 e o total de votos seria de 237 sendo que para se conseguir maioria qualificada 

seriam necessários 169 votos (estes números são válidos para o momento em que a 

União Européia ainda era composta por 15 países). Outra inovação apresentada foi que 

quando uma decisão por maioria qualificada fosse tomada, qualquer membro do 

Council poderá solicitar que se verifique se esta maioria representa 62% da população 

total do bloco. Caso isto não se verifique, a votação não é aprovada. (UNIÃO 

EUROPÉIA, 2011) 
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 Essa nova configuração de votos, no entanto, teve que ser ampliada quando em 

2002 foi concluída a adesão de doze novos países: República Checa, Eslováquia, 

Eslovênia, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Romênia e 

Bulgária. Com esta nova configuração do bloco, seriam necessários 255 votos de um 

total de 345 para a maioria qualificada (73,9% do total). A tabela 1 abaixo mostra a 

quantidade de votos que cada país possui no Council. 

Tabela 1: Alocação dos votos dentro do Council europeu. 

Alocação dos votos 
Alemanha 29 Bulgária 10

Reino Unido 29 Suécia 10
França  29 Eslováquia 7 
Itália 29 Dinamarca 7 

Espanha 27 Finlândia 7 
Polônia 27 Irlanda 7 

Romênia 14 Lituânia 7 
Holanda 13 Letônia 4 
Grécia 12 Eslovênia 4 

República Checa 12 Estônia 4 
Bélgica 12 Chipre 4 
Hungria 12 Luxemburgo 4 
Portugal 12 Malta 3 
Áustria 10     

Fonte: Portal da União Européia 

  

1.1.3 O SISTEMA DE BANCOS CENTRAIS E O BANCO CENTRAL 

EUROPEU 

A integração econômica européia deu um dos seus passos mais importantes e 

mais ambiciosos quando foi decidida a criação de uma moeda única para todos os países 

do bloco. Neste momento ficou definido a União Monetária Européia, onde todos 

integrantes abririam mão da sua moeda soberana em prol da moeda única; mais que 

isso: os países teriam que abrir mão da condução da sua política cambial, uma vez que o 

câmbio seria fixo e desistiriam da condução da política monetária, agora nas mãos de 

uma instituição supranacional que deveria atuar de forma a atender os anseios do bloco 

como um todo. 
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A consolidação da criação da União Monetária Européia se deu em 7 de 

fevereiro de 1992, na cidade holandesa de Maastricht onde foi assinado o Tratado da 

União Européia. Neste tratado decidiu-se pela criação do Sistema Europeu de Bancos 

Centrais, quais os objetivos que a autoridade monetária deveria perseguir além de, no 

anexo do tratado, fixou-se o estatuto da instituição monetária. Esta definição está 

explicitada no artigo 4(a) do Tratado, na qual: 

A European System of Central Banks (hereinafter referred to as “ESCB”) and a 

European Central Bank (hereinafter referred as “ECB”) shall be established in 

accordance with the procedure laid down in this Treaty; they shall act within the 

limits of the powers conferred upon them by this Treaty and by the Statue of the 

ESCB and of the ECB (hereinafter referred to as “Statue of the ESCB”) annexed 

thereto. (THE MAASTRICHT TREATY, 1992, p.4) 

 Ainda de acordo com o Tratado, a composição do Sistema de Bancos Centrais 

seria, conforme retrata o Tratado de Maastricht: 

In accordance with Article 106 (1) of this Treaty, the ESCB shall be composed of 

the ECB and of the central banks of the Member States (‘national central banks’). 

The Istitut monétaire luxemourgeois will be the central bank of Luxembourg. (THE 

MAASTRICHT TREATY, 1992, p.69) 

  
 Configurada a composição do Sistema Europeu de Bancos Centrais, com os 

bancos centrais nacionais de todos os participantes da União Européia mais o Banco 

Central Europeu, deve salientar que apenas os bancos centrais nacionais que participam 

da União Monetária Européia (aqueles que adotaram o Euro como moeda única) são 

representados nas instâncias decisórias da instituição supranacional: o governing 

council e o executive board. O primeiro é composto pelos presidentes dos Bancos 

Centrais participantes e pelos membros do executive board (cada membro possui um 

voto) e é responsável pela formulação da política monetária e pela formulação das 

orientações a cerca da sua implementação; o segundo é composto pelo presidente e 

vice-presidente do Banco Central Europeu e mais quatro membros que possuem 

mandato de oito meses, não podendo ser reeleitos. Sua função é seguir as instruções do 

governing council e implementar a política monetária que foi traçada. (LEVITT e 

LORD, 2000, p.125-126)  

A função executiva do governing council, no entanto, é sobrepujada pela atuação 

dos presidentes dos bancos centrais nacionais tendência esta que tende a aumentar 
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conforme novos países façam parte da União Monetária Européia. Isto reflete um 

caráter descentralizado entre o corpo executivo da instituição monetária e os bancos 

centrais nacionais. Esse caráter ganha escopo quando o assunto é a supervisão do 

sistema financeiro. No caso europeu, pelo Tratado de Maastricht, este problema não 

seria de responsabilidade do Sistema Europeu de Bancos Centrais e sim dos Bancos 

Centrais nacionais (em alguns casos) ou de instituições designadas para este dever 

(alguns países criam órgãos de supervisão). (POLLARD, 2003, p.18) (LEVITT e 

LORD, 2000, p.128 e 141) 

 A grande contradição que este arranjo institucional europeu cria, em momentos 

de uma crise e com a ausência de uma autoridade supranacional de supervisão ou até 

mesmo que esta função seja transferida ao Banco Central Europeu, é apontada por 

Levitt e Lord (2000) 

[...] the responsibility for crises of liquidity when the entire banking system of a 

particular country comes under stress, for example following a run on a particular 

bank which cannot meet its immediate obligations to counterparties. Under 

previous arrangements, national central banks preserved systemic stability by 

injecting liquidity into the system. Under EMU, however, it is the ESCB which is 

responsible for managing the liquidity of the euro area as a whole. By its very 

nature the threat of a systemic liquidity crisis requires immediate response 

from authorities. But there is no explicit or formal mechanism under the 

statue of the ESCB for handling such an eventuality. (2000, p.141-142 – grifo 

do autor)  

 As visões acima apresentadas condizem com a opinião de Aglietta (2004) a 

respeito deste assunto dentro do bloco europeu. Na visão do autor francês: 

[...] correlativamente, a supervisão das instituições financeiras, o monitoramento da 

liquidez dos mercados e a política monetária não podem ser separados. Há pois 

duas questões relacionadas. Por um lado, o papel dos bancos centrais nacionais na 

supervisão por causa das implicações sistêmicas, ainda que elas não sejam 

diretamente responsáveis pelos aspectos microeconômicos do sistema bancário. 

Por outro lado, a qualidade da cooperação entre os bancos centrais dentro do 

Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) para evitar crises de mercado cuja 

propagação pode-se estender ao conjunto da zona do euro. (...) o segundo aspecto é 

mais preocupante. A cooperação multilateral na Europa é muito fraca. Os 
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banqueiros centrais nacionais têm um espírito chauvinista. Desejosos de conservar 

seu espaço, eles pleiteiam para que as responsabilidades de emprestador em última 

instância sejam estritamente descentralizadas e mantidas fora do SEBC. 

(AGLIETTA, 2004, v.2, p.65)  

A criação do Sistema Europeu de Bancos Centrais mais precisamente do Banco 

Central Europeu contou com apoio efusivo da Alemanha desde que esta instituição 

tivesse como objetivo único e primário a estabilidade dos preços. Refém da memória 

devastadora da hiperinflação dos anos 1920, os políticos alemães sempre pautaram o 

controle da inflação como meta prioritária e ao longo dos anos isto pode ser 

comprovado pelo mandato do seu Banco Central, o Bundesbank. Para que esse objetivo 

fosse atingido no âmbito na União Monetária Européia, as instituições, primordialmente 

as monetárias, deveriam ser totalmente independentes nas suas ações buscando sempre 

atuar em prol do bloco. Este desejo se encontra no artigo 107 do Tratado da União 

Européia: 

When exercising the power and carrying out the tasks and the duties conferred 

upon them by this Treaty and the Statue of ESCB, neither the ECB, nor a national 

central bank, nor any member of their decision-making bodies shall seek or take 

instructions from Community institutions or bodies, from any government of a 

Member State or from any other body. The Community institutions and bodies and 

the governments of the Member States undertake to respect this principle and not 

to seek to influence the members of the decision-making bodies of the ECB or of 

the national central banks in the performance of their tasks. (THE MAASTRICHT 

TREATY, 1992, p.18) 

 Mesmo o Banco Central Europeu sendo uma instituição independente das outras, 

definido assim no seu estatuto, ele precisa prestar contas às outras instituições do bloco 

europeu. Todo ano, é solicitado à instituição monetária que envie um relatório contendo 

as principais decisões e atividades executadas naquele órgão; este informativo deveria 

ser mandado para o Parlamento Europeu, o Council, a Comissão Européia e o Conselho 

para Assuntos Econômicos e Financeiros (ECOFIN). Esta prestação de contas que o 

Banco Central Europeu é obrigado a fazer levanta questionamentos a respeito de sua 

independência, se ela é de fato ou só estatutária. (LEVITT e LORD, 2000, p.123) 

 A estratégia da política monetária, toda ela, deve ser pautada na busca pela 

estabilidade monetária do bloco como um todo. Como será mencionado mais à frente, a 
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atuação do Banco Central Europeu para o cumprimento deste objetivo traz impactos em 

outras esferas econômicas, como a política fiscal. No entanto, segundo o artigo 105 (1) 

do Tratado de Maastricht   

The primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability. Without 

prejudice to the objective of price stability, the ESCB shall support the 

general economic policies in the Community with a view to contributing to the 

achievement of the objectives of the Community as laid down in Article 2. The 

ESCB shall act in accordance with the principle of an open market economy with 

free competition, favouring an efficient allocation of resources, and in compliance 

with the principles set out in Article 3a. (THE MAASTRICHT TREATY, 1992, p. 

17 – grifo do autor)4 

 A estabilidade de preços à qual o Tratado faz menção teve seu valor definido 

pelo governing council como sendo um crescimento anual de não mais que 2% do 

Índice Harmonizado de Preços aos Consumidores (HICP na sigla em inglês). Soma-se a 

isso um papel importante da expansão monetária como componente de controle das 

oscilações no nível de preço e das avaliações permanentes com relação aos 

desenvolvimentos da inflação futura através da análise de outros indicadores 

econômicos que possam ter impacto no aumento de preços no médio – longo prazo. 

Com esta visão em um horizonte mais amplo de tempo, a política monetária poderia ser 

alterada do seu curso normal para corrigir possíveis desvios nos preços. (SCHELLER, 

2006 p. 80-81) (LEVITT e LORD, 2000, p.135) 

Com o intuito de atingir seus objetivos de estabilidade de preços, a autoridade 

monetária deve atuar no controle da expansão monetária, seja tornando mais caro o 

custo na concessão de créditos (manejando a taxa de juros), seja diminuindo a liquidez 

no mercado. Para executar estas medidas, o Banco Central dispõe dos instrumentos: 

standing facilities (fornecimento ou absorção da liquidez diária do sistema), marginal 

lending facility (liquidez bancária overnight com uma taxa de juros pré-estabelecida 

com contrapartida de ativos) e deposit facility (onde duas instituições podem fazer 

depósitos de uma noite pagando taxa de juros pré-determinada). Além destes soma-se os 

já consagrados pela literatura instrumentos de open market e minimum reserve 

requirement. (ISSING et al, 2001, p.114-119) (LEVITT e LORD, 2000, p.136)  

                                                            
4 Para maiores informações sobre os artigos 2 e 3(a) do Tratado de Maastricht, consultar MAASTRICHT 
TREATY (1992). 



         19 
 

1.2 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DENTRO DA POLÍTICA FISCAL 

1.2.1 O TRATADO DE MAASTRICHT  

Em 1988 foi criado um grupo de pesquisa, coordenado por Jacques Delors para 

aprofundar a integração econômica e monetária no que ficou conhecido, um ano depois, 

como Relatório Delors. Três anos mais tarde, em dezembro de 1991, os chefes de 

Estado assinaram o chamado Tratado da União Européia5 na cidade de Maastricht, 

Holanda. 

O Tratado de Maastricht fixou o arcabouço com todos os artigos pertinentes às 

políticas econômicas, sociais, ambientais, tecnológicas, em suma, de toda a regência da 

vida no novo bloco que se formara. Com o objetivo de estabelecer uma moeda única e 

forte até o final da década, os Estados-membros deveriam cumprir alguns critérios de 

convergência no que tange a índice de inflação, taxa de câmbio, déficit orçamentário e 

sustentabilidade da dívida pública para participar do que se tornaria a União Monetária 

Européia. É sobre estes dois últimos indicadores que nos deteremos com maior atenção 

nos próximos parágrafos. 

Conforme estabelecido pelo Tratado, em seu Artigo 104(c), os países que 

compunham esta união deveriam evitar os déficits excessivos. Ainda dentro deste 

artigo, a Comissão Européia6 deveria monitorar o andamento da sustentabilidade da 

dívida pública bem como dos déficits orçamentários seguindo dois critérios 

estabelecidos: 

(a) Whether the ratio of the planned or actual government deficit to gross domestic 

product exceeds a reference value unless either the ratio has declined 

substantially and continuously and reached a level that comes close to 

reference value; or , alternatively, the excess over the reference value is only 

exceptional and temporary and the ratio remains close to the reference value; 

(b) Whether the ratio of government debt to gross domestic product exceeds a 

reference value, unless the ratio is sufficiently diminishing and approaching the 

reference value at a satisfactory pace. (THE MAASTRICHT TREATY, 1992, 

p.13) 

                                                            
5 O termo Tratado da União Européia e Tratado de Maastricht são os dois nomes do tratado que firmou as 
bases da União Européia e será utilizado ao longo do texto de maneira a significar o mesmo evento. 
6 As principais instituições no escopo econômico da União Monetária Européia serão descritas ainda no 
capítulo 1 deste trabalho.  
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Os valores que seriam utilizados como parâmetros para a convergência destes 

indicadores fiscais estavam definidos no Protocol on the excessive deficit procedure 

anexado ao Tratado: 3% de déficit atual ou planejado como proporção do PIB e 60% da 

dívida do governo como proporção do PIB a preço de mercado. (THE MAASTRICHT 

TREATY, 1992, p.84) 

O Tratado deixava claro que tanto para aderir ao bloco europeu como para fazer 

parte da posterior União Monetária Européia, os países que quisessem fazer parte desta 

epopéia deveriam seguir os critérios definidos. Caso algum país não cumprisse um ou 

todos os critérios definidos, este estava sujeito a avaliações da Comissão Européia. 

Em um primeiro momento, a Comissão Européia deveria preparar um relatório 

com as advertências pertinentes ao Estado que não estivesse em acordo com o 

estabelecido pelo critério. Este relatório poderia receber comentários de um Comitê 

Monetário que estaria estabelecido conforme o artigo 109(c) do Tratado. O Council 

agindo com maioria qualificada e atendendo recomendação da Comissão, poderia 

decidir se existe ou não déficit excessivo no país analisado. (THE MAASTRICHT 

TREATY, 1992, p.13) 

Caso seja confirmada a presença de déficit excessivo, o Council deverá fazer 

recomendações (não públicas) para que a situação se normalize dentro de um prazo pré-

estabelecido. Uma vez que não haja respostas efetivas às recomendações feitas, o 

Council poderia fazer recomendações públicas a esse respeito. A persistência da não 

efetivação de medidas concretas na direção de eliminar o déficit excessivo, o órgão 

europeu poderia solicitar ao país infrator que preencher relatórios com um prazo 

específico com o objetivo de examinar os esforços de ajuste para este país. (THE 

MAASTRICHT TREATY, 1992, p.13) 

O não cumprimento desta última medida levaria o Council a aplicar uma ou 

intensificar algumas das medidas abaixo extraídas do European Comission (1992) e 

comunicar o Parlamento Europeu: 

[...] to require the Member State concerned to publish additional information, to be 

specified by the Council, before issuing bonds and securities; to invite the 

European Investment Bank to reconsider its lending policy towards the Member 

State concerned; to require the Member State concerned to make a non-interest-

bearing deposit of an appropriate size with the Community until the excessive 
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deficit has, in the view of the Council, been corrected; to impose fines of an 

appropriate size. (THE MAASTRICHT TREATY, 1992, p.13) 

 Uma vez estabelecido todos os critérios de convergência fiscal e as possíveis 

recomendações que as instituições européias deveriam sugerir aos infratores deve-se ter 

em mente que os artigos 101-103 firmados em Maastricht atestavam severas restrições 

ao financiamento das necessidades dos governos. 

Uma vez estabelecido os critérios fiscais para o qual todos os países que 

desejassem participar da União Monetária Européia deveriam convergir, o próximo 

passo seria consolidar uma trajetória declinante dos indicadores fiscais relevantes no 

caso dos países que estivessem com um déficit excessivo. 

 A questão apontada por Masson (1996) é que a redução do déficit fiscal nos 

países-candidatos ocorreu não com a redução dos gastos do governo, mas, com a 

predominância de aumentos nos impostos. Nesta mesma visão, o maior problema fiscal 

era “high tax burdens and too-generous social transfers – notably high pension 

replacement rates and early retirement dates, income support that discourages 

employment, and liberal health care reimbursement.” (1996, p.997-998) 

 A observação acima mencionada, no que tange às gigantescas transferências 

sociais dos Estados europeus (herança da ideologia do Estado de bem-estar social) seria, 

dentro do enfrentamento da crise financeira de 2008, um dos pontos mais discutidos 

pelas autoridades e uns dos principais alvos de cortes na tentativa de reduzir os enormes 

déficits e as dívidas que dispararam à medida que a crise desenrolava. 

 Os números apresentados no Tratado da União Européia no que concerne à 

questão do déficit fiscal e da dívida pública sofreram constantes objeções e até mesmo 

críticas de diversos economistas e estudiosos do tema. Alguns outros mantiveram certa 

neutralidade: não davam apoios entusiasmados aos números, mas, também não 

bradavam críticas eloqüentes.  

 Uma importante crítica com respeito à eficiência efetiva dos números 

estabelecidos foi levantada pelo Ministro das Finanças da Alemanha o que levou a um 

intenso debate dentro do bloco. A opinião alemã é que em tempos de normalidade 

econômica, o déficit orçamentário não deveria ser superior a 1% do PIB de forma a 

garantir uma margem de segurança ao país; caso algum país incorre em déficit superior 
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aos 3% estipulados, uma penalidade deveria ser imposta automaticamente. Esta segunda 

proposta foi intensamente rechaçada pelos Estados-membros. (EIJFFINGER e DE 

HAAN, 2000, p.81) 

1.2.2 O PACTO DE ESTABILIDADE E CRESCIMENTO 

O Conselho Europeu, após um incessante debate entre os representantes dos 

países do bloco, adotou o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, que entrou em 

vigor em 1997. Com a missão de promover uma maior cooperação entre os Estados-

membros no que tange à vigilância com relação ao déficit público e a dívida e fortalecer 

o Excessive Deficit Procedure. Estes dois intentos foram definidos através de duas 

regulamentações do Council que conforme De Hann, Berger e Jansen (2004): 

Regulation 1466/97 sets out to strenghten multilateral survillance and gives 

member state a goal of medium-term budgetary position of close to balance or in 

surplus. Regulation 1467/97 clarifies and accelerates the excessive deficit 

procedure as specified in the Maastricht Treaty so that within ten months non-

interest bearing deposits and ultimately fines can be imposed in case the member 

state concerned takes no effective actions to redress fiscal imbalances. (2004, 

p.237) 

 O bloco comum europeu dava mais um passo na tentativa de consolidar a 

atuação dos países dentro das suas políticas orçamentárias e de suas dívidas como 

proporção do produto interno bruto. Uma vez mais, os executores da política européia 

sinalizavam que, somente com a cooperação entre os países, seria possível para que a 

União Monetária Européia atingisse seus equilíbrios. 

 Chegado a este acordo sobre os procedimentos na condução da política fiscal, os 

países do bloco deveriam apresentar anualmente o seu programa de estabilidade que 

consistia em apresentar a trajetória do déficit público para o médio prazo em busca dos 

objetivos que ficara estabelecido no Pacto de Estabilidade e do Crescimento além da 

expectativa anual da dívida bruta do Estado. Os dados apresentados por cada país 

deveriam ser relativos ao ano corrente, o anterior e pelo menos a três anos subseqüentes. 

(DE HANN, BERGER e JANSEN, 2004, p.237) 

 Ainda com relação às obrigações dos países e as ações que as instituições 

européias responsáveis deveriam tomar, os Estados teriam um prazo de dez meses entre 
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a entrega dos dados sobre sua situação fiscal até as possíveis sanções do Council. Duas 

vezes ao ano cada país deveria entregar os dados orçamentários à Comissão Européia; a 

partir da data de entrega, o Council teria três meses para decidir se algum país estaria 

com déficit excessivo ou não; caso o resultado fosse positivo a instituição deveria emitir 

recomendações para que este excesso fosse eliminado. O país em análise teria o prazo 

máximo de quatro meses para tomar medidas efetivas contra o déficit. (EIJFFINGER e 

DE HAAN, 2000, p.88) 

 Da data de entrega dos dados pelos países do bloco existe o prazo de sete meses 

para o Council decidir se suas recomendações devem sem implantadas ou não; um 

prazo máximo de oito meses a partir da entrega seria dado para o Council notificar 

algum país que estivesse com problemas de déficit excessivo. Após a solicitação pela 

autoridade européia para que o país tomasse medidas concretas, este teria no máximo 

dois meses para concretizar tais medidas antes que alguma sanção fosse imposta. Caso o 

país fracasse ou o Council acredite que as medidas foram inadequadas, sanções poderão 

ser aplicadas imediatamente. (EIJFFINGER e DE HAAN, 2000, p.88) 

 O quadro 1 resume os prazos e as ações que os envolvidos no Pacto de 

Estabilidade e Crescimento deveriam cumprir a fim de evitar o déficit excessivo. 
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Quadro 1: Prazo e procedimento para Estados-membros que não cumprirem as 

regulamentações fiscais do Pacto de Estabilidade do Crescimento. 

Tempo (prazo final) Ação a ser tomada 

1 de Março ou 1 de Setembro do ano "t" 

Entrega pelos países dos 
dados sobre as suas finanças 
públicas para a Comissão 
Européia 

1 de Junho ou 1 de Dezembro do ano "t" 

O Council decide se há ou 
não déficit excessivo com 
base no que foi reportado 
pela Comissão Européia e 
publica recomendações aos 
Estados-membros que 
necessitem 

1 de Outubro do ano "t" ou 1 de Abril do ano "t+1" 

O Council considera se ações 
efetivas devem ser tomadas e 
se as recomendações devem 
ser tornadas públicas 

1 de Novembro do ano "t" ou 1 de Maio do ano "t+1" 

O Council decide as medidas 
a serem tomadas pelo país 
que está preocupado em 
corrigir o déficit excessivo 

1 de Janeiro do ano "t+1" ou 1 de Julho do ano "t+1" 
O Council impõe sanções aos 
países em situação 
preocupante 

1 de Maio do ano "t+1" ou 1 de Novembro do ano "t+1"
O Council decide se 
intensifica as sanções ou se 
revoga o déficit excessivo 

Fonte: Elaboração própria baseado em (EIJFFINGER e DE HAAN, 2000, p.89) 

 As penalidades impostas deveriam ser do tipo non-interest-bearing que consistia 

em um depósito inicial fixo e igual a 0,2% do PIB do país infrator e uma componente 

variável igual a 0,1% do PIB para cada ponto percentual que o déficit deste país 

ultrapasse do limite estabelecido de 3% no ano que em a análise fosse feita. Um limite 

superior de 0,5% do PIB ficou estabelecido para a quantidade anual de depósitos e estes 

poderiam ser solicitados a cada ano até que o déficit fosse corrigido. Um país poderia 

não receber a multa caso o déficit fosse causado por circunstâncias ditas excepcionais 

como eventos que estão fora do controle das autoridades e caso o produto do país esteja 

em trajetória descendente em mais de 2%. (EIJFFINGER e DE HAAN, 2000, p.88-89) 

(MATHIEU e STERDYNIAK, 2003, p.4) 
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1.2.3 As debilidades do Pacto de Estabilidade e Crescimento 

A literatura econômica e os indicadores fiscais da União Monetária Européia 

indicam as fraquezas do compromisso estabelecido tanto no Tratado da União Européia 

bem como na ratificação destes mesmos no Pacto de Estabilidade e Crescimento.  

O primeiro questionamento apontado pela literatura, como, por exemplo, em 

Mathieu e Sterdyniak (2003), é que o valor máximo de 3% de déficit público para cada 

país não tem nenhum embasamento econômico consistente. Na opinião dos autores esse 

valor conseguiria estabilizar uma dívida de 60% do PIB somente se o crescimento 

econômico nominal for de 5%; para tanto a economia deveria estar em equilíbrio cíclico 

ajustado. (2003, p.14) 

Confirmando o que foi visto posteriormente na crise financeira de 2008 e nos 

anos que se sucederam, os autores afirmam que: 

A country hit by a specific shock and falling into recession may need higher 

than 3% of GDP deficit to compensate for a fall in domestic private demand. A 

priori, this does not raise inflation in the area. Such a deficit could benefit partner 

countries since it will avoid the fall in domestic demand which would otherwise 

have a negative impact on partner countries […] anyhow, with a single monetary 

policy and different national cyclical positions, monetary policy cannot react to a 

country-specific cyclical slowdown. Hence euro area countries should be given 

larger budgetary room for manoeuvre, since they can no more use the exchange 

rate and interest rates. (MATHIEU e STERDYNIAK, 2003, p.14 e 15 – grifo do 

autor) 

  O outro questionamento feito pelos mesmos autores envolve equilíbrio 

orçamentário no médio prazo. O argumento é que países onde a poupança privada é 

muito baixa (ou alta) necessitarão de orçamentos superavitários (ou deficitários); é 

razoável pensar que para financiar os investimentos do governo através de empréstimos 

do mesmo, este deveria incorrer em déficits. (MATHIEU e STERDYNIAK, 2003, p.17) 

 Existem ainda questionamentos sobre os problemas da equipe econômica dos 

países para fazer projeções dos indicadores fiscais de médio prazo (três anos) e do  

governo se manter fiel aos objetivos de redução da posição deficitária do mesmo país. A 

questão posta é que o governo pode ser muito otimista com relação à posição 

orçamentária e quanto à sustentabilidade da sua dívida, mas, não se prevê choques 
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adversos, quedas no crescimento do produto dentre outros eventos econômicos 

aleatórios que escapam do controle das autoridades. Por isso, o programa de 

estabilidade “[...] generates permanent tensions between governments wishing to keep 

the possibility to adapt fiscal policy to the current circumstances and the Commission 

claiming for a strict fulfillment of the stability programmes.” Uma vez que o Pacto de 

Estabilidade do Crescimento impõe severas restrições fiscais aos países que possuem 

pouca margem de manobra, emerge a possibilidade de coalizões entre os países com 

dificuldades para que o Council decida por não impor recomendações a partir das 

decisões da Comissão Européia. (MATHIEU e STERDYNIAK, 2003, p.19) 

 O Pacto de Estabilidade do Crescimento, portanto, não se apresenta como um 

programa coordenado de políticas econômicas, uma vez que a convergência dos 

indicadores é definida anteriormente por normas. Seria útil, como processo coordenado, 

a análise de indicadores econômicos (inflação e crescimento econômico) do bloco como 

um todo a fim de determinar uma taxa de juros adequada e compatível aos objetivos 

antes mesmo de determinar a política fiscal mais apropriada. (MATHIEU e 

STERDYNIAK, 2003, p.20) 

 As críticas ao Pacto de Estabilidade do Crescimento não são só no âmbito 

econômico. Conforme Collignon, (2004) existem problemas com a questão política 

também. Ao estabelecer que a política fiscal fosse deixada ao controle dos países 

individualmente e a política monetária sob controle de uma organização supranacional 

com uma moeda única dentro do bloco, todas as decisões fiscais poderia ter impactos na 

taxa de câmbio, inflação e taxa de juros. No entanto, na visão política, os políticos 

maximizariam o uso da política fiscal com a intenção de conseguirem se reeleger ou 

manter seus partidos no poder e, portanto, “[...] the definition of a European fiscal 

stance requires optimising policies over the whole constituency of Euroland. That 

would require a centralized fiscal function, a European government”. (2004, p.6) 
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1.2.4 The Broad Economic Policy Guidelines (BEPGs) 

Figura 1: Coordenação político-econômica dentro da União Européia. 

 

         Fonte: European Comission, 2002(b), p.6 

  Criado em 1993 pelo Council baseado em recomendações da Comissão 

Européia, o Broad Economic Policy Guidelines é um relatório anual com o objetivo de 

apresentar amplas recomendações aos atores da política econômica e estrutural do bloco 

de modo a fornecer critérios de avaliação posteriores dentro do contexto de supervisão 

entre os países componentes do bloco. Estas amplas recomendações, com o passar dos 

anos, passaram a ser mais específicas e ganharam importância dentro dos Estados-

membros. Este instrumento de coordenação não tem nenhuma vinculação jurídica, é 

apenas um acordo político na qual o cumprimento dos acordos é voluntário mas baseado 

em um forte componente de pressão entre os membros. (EUROPEAN COMISSION, 

2002(b), p.5) 

 Como estabelecido na figura 1 o Broad Economic Policy Guidelines é um 

instrumento de coordenação entre a política monetária e cambial (centralizado 

principalmente na figura do Banco Central Europeu) e as diversas outras políticas, 

econômicas e estruturais do bloco, inclusive o Pacto de Estabilidade e Crescimento, 

primeiro instrumental de coordenação fiscal dentro do bloco europeu. 

 O BEPGs não é um instrumento único dentro da coordenação político-

econômica do bloco; ele está umbilicalmente ligado ao Tratado da União Européia de 
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1992. A estabilidade monetária, objetivo maior do bloco, aliado a um crescimento 

econômico sustentável requer orçamentos equilibrados e uma visão de longo prazo da 

sustentabilidade da política fiscal que inclui uma visão de melhoria no desempenho 

econômica no curto prazo e o peso demográfico no longo prazo (maiores gastos com 

seguridade social e queda na arrecadação com menos mão-de-obra empregada, por 

exemplo). (EUROPEAN COMISSION, 2002(b), p.12) 

 Como todas as instituições e instrumentos, desde a concepção de União 

Econômica ainda no Tratado de Roma, os aperfeiçoamentos foram uma constante 

durante esses quase sessenta anos e à medida que a União Monetária se expandia novas 

melhorias deveriam ser feitas para conseguir contemplar todos os Estados Membros que 

viessem a fazer parte do bloco. 

 O Broad Economic Policy Guidelines passou por melhorias já no ano 2000 

como visto à tentativa de aperfeiçoar sua efetividade. A partir desta data introduziu-se o 

Implementation Report que deveria ser publicado anualmente e supervisionaria, a 

posteriori, se os países teriam seguido as recomendações estabelecidas pelo BEPGs. 

Este relatório deveria ser divulgado antes do BEPGs do ano seguinte e ajudaria a 

estreitar o foco das ações futuras. (EUROPEAN COMISSION, 2002(b), p.5) 

 Logo, para a visão da Comissão Européia o Broad Economic Policy Guidelines é 

um documento chave na coordenação da política econômica do bloco europeu já que ele 

é: 

Broad converage: These Guidelines, contrary to any other policy co-ordination 

procedure, cover both macroeconomic and structural policies. 

Consistency: By virtue of their comprehensive coverage, the BEPGs provide an 

integrated view, foster consistency across different policy fields and thereby allow 

to exploit the mutually reinforcing impact of coherent policies. 

 Policy consensus: The annual procedure is instrumental in forming policy 

views and generally yields consensus that is codified in the final document. 

Policy consensus, in turn, is the basis for exerting peer pressure and 

successful co-ordination. 

   Pode-se perceber que este instrumento de coordenação é valioso dentro das 

perspectivas da política fiscal dentro da União Monetária Européia, uma vez que não 
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existe nenhuma instituição supranacional que a conduza e todos os procedimentos 

referentes a ela são sempre no sentido de supervisão e coordenação e nunca de alguma 

autoridade que busque conduzi-la em prol do bloco como um todo de forma a 

harmonizar esta política com as demais em busca de estabilidade e crescimento 

econômico. 
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2. A CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL NA ZONA DO EURO (2007-

2010)  

2.1 A DESREGULAMENTAÇÃO FINANCEIRA, AUMENTO NA LIQUIDEZ E NA 

CONCESSÃO DE CRÉDITOS 

 A crise financeira mundial teve início no segundo semestre de 2007 e seu 

epicentro foi a maior economia do mundo: os Estados Unidos. Prontamente aquela que 

pode ser considerada a maior crise desde a Grande Depressão de 1929 se alastrou pelo 

mundo todo atingindo países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

 Não se pode afirmar que a rápida dispersão desta crise tenha acontecido somente 

em virtude da globalização e da liberalização dos mercados financeiros globais uma vez 

que em 1929 o mundo não vivia tal situação e os estragos foram tão grandes ou maiores 

que os vistos no final da década de 2000. Fica claro, porém, que as inovações 

tecnológicas como o advento da internet permitiu que o mundo financeiro-econômico 

tornasse mais dinâmico e isto pode ser apontado como um combustível potente na 

transmissão dos efeitos da crise. Soma-se a isso a uma desregulamentação das finanças 

mundiais e sua liberalização que veio ocorrendo nos últimos vinte anos e se deu 

principalmente nas economias ditas desenvolvidas; assim constrói-se um cenário 

explicativo para que a os efeitos nefastos que aconteceram nos Estados Unidos 

rapidamente atingissem os pontos mais remotos do globo terrestre7. 

 A liberalização das finanças mundiais segue a tendência mundial do mainstream 

do pensamento econômico onde as forças do mercado se ajustariam em caso de algum 

desequilíbrio. Contudo, na maioria das vezes, esse processo não vem acompanhado de 

reformas que regulem este mercado e carece também de supervisão necessária para 

evitar problemas inerentes a este intenso fluxo de capitais. Em suma, os sistemas 

financeiros dos países não são desenvolvidos suficientemente para arcar com os 

aumentos substanciais de fluxos financeiros. (CLAESSENS et al, 2010, p.6) 

  A partir destes movimentos liberalizantes e desregulatórios, a indústria 

financeira criou novos “produtos” na busca de ampliar seu escopo de aplicações e 

aumentar seus lucros. A fraca regulamentação encontrada no sistema financeiro mundial 

                                                            
7Esta idéia é compartilhada por Terrones, Köse e Claessens (2010). 
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permitiu que muitos bancos de investimentos e instituições financeiras operassem à 

margem do sistema legal, em um sistema chamado shadow banking; além disto, muitas 

instituições mantiveram bem abaixo as quantias requeridas nos acordos de Basiléia o 

que permitiu que as mesmas aumentassem sua alavancagem. (CLAESSEN et al, 2010, 

p.7); (FURCERI e MOUROUGANE, 2009, p.13)  

 A desregulamentação financeira traz consigo alguns problemas, como a 

assimetria de informações no que tange a concessão de créditos. Historicamente os 

booms nos empréstimos ocorrem quando a economia apresenta indicadores econômicos 

consistentes e boas taxas de crescimento; nestes momentos as chances de default de um 

financiamento ficam bem reduzidas. Os banqueiros, em busca de aumentar seus 

portfólios, têm dificuldades em distinguir bons e maus pagadores e aumentam suas 

exposições tanto com os seus clientes como com relação aos futuros tomadores de 

empréstimos. Esta corrida por novos clientes faz com que se exijam cada vez menos 

garantias e informações sobre as reais possibilidades destes novos consumidores de 

quitarem seus débitos, o que pode gerar problemas futuros quanto ao cumprimento dos 

pagamentos destes empréstimos. (GAVIN e HAUSMANN, 1998, p.14)    

A União Monetária Européia apresentou um crescimento expressivo na 

concessão de créditos, fruto desta desregulamentação vivida, principalmente, pelo 

mundo desenvolvido. A tabela 2 ilustra a concessão de crédito como proporção do PIB 

dentro do bloco econômico europeu. 

Tabela 2: Percentual de crédito em relação ao PIB dentro da União Monetária 
Européia. 

Ano % Crédito/PIB 
2003 108,13% 
2004 110,67% 
2005 117,09% 
2006 124,10% 
2007 133,80% 
2008 139,96% 
2009 145,88% 

                                                     Fonte: Banco Central da Europa – elaboração própria 

A análise dos dados de crédito quando feita com os países mais relevantes do 

bloco permite inferir que, na média, as maiores altas, ano a ano, aconteceram em países 

que experimentaram grandes booms de crescimento nos anos que antecederam a crise, 



         33 
 

com baixas taxas de juros vigentes (Irlanda e Espanha) como será apresentado no 

capítulo 3. A tabela 3 ilustra essa evolução. 

Tabela 3: Variação percentual do crédito em relação ao PIB dentro dos Estados-

membros. 

Proporção de crédito com relação ao Produto Interno Bruto 

  ∆04/03 ∆05/04 ∆06/05 ∆07/06 ∆08/07 ∆09/08 Média (2003 a 
2009) 

Irlanda 11,82% 10,60% 5,49% 2,90% -0,62% 6,01% 6,03% 
Espanha 4,94% 10,97% 7,84% 3,95% 1,04% 2,20% 5,16% 
Portugal 1,72% 4,00% 6,83% 3,80% 1,84% 5,27% 3,91% 
Finlândia 2,98% 4,44% 3,17% 1,12% 2,42% 6,84% 3,49% 

Grécia 4,47% 5,84% 4,50% 3,38% -0,96% 0,71% 2,99% 
Áustria 9,85% 4,64% -0,61% 0,04% 0,75% 1,54% 2,70% 
França 1,81% 2,66% 2,65% 2,39% 1,31% 2,46% 2,21% 
Itália 2,01% 2,21% 1,57% 1,04% -0,14% 2,73% 1,57% 

Holanda 4,47% 2,31% -1,24% -3,22% -3,72% 3,24% 0,31% 
Bélgica 1,55% 3,78% 2,32% -0,01% -9,08% -2,47% -0,65% 

Alemanha -1,16% -0,79% -2,29% -3,40% -1,97% 2,18% -1,24% 
Luxemburgo -3,63% -3,38% -6,20% -0,80% -2,88% 8,04% -1,47% 

Fonte: Banco Central Europeu – elaboração própria 

Os gigantescos fluxos de capitais atravessando o mundo em busca de melhores 

retornos favoreceram o surgimento de bolhas especulativas. Na visão de Roubini e 

Mihm (2010) os agentes econômicos que buscam lucros na especulação financeira 

atuam preponderantemente no mercado imobiliário (construção de novos imóveis) uma 

vez que estes bens, na visão destes mesmos agentes, não têm quedas nos seus valores. 

(2010, p.25-26) 

 A especulação no mercado acionário e no mercado imobiliário pode ser 

apontadas como um dos fatores que desencadearam a crise financeira de 2007 na 

economia norte-americano. As ligações financeiras e a atuação multinacional dos 

bancos, neste mundo globalizado, permitiram que os problemas neste mercado, dentro 

dos Estados Unidos, afetassem o sistema bancário e de crédito dentro da Zona do Euro. 

Rogoff e Reinhart (2010) apontam que os preços das residências e o índice da bolsa de 

valores apresentam crescimentos nos anos anteriores à crise e no ano em que a tormenta 

financeira aconteceu, os índices da bolsa valores caem abruptamente. (2010, p.158-161) 
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 O gráfico 1 mostra este comportamento no mercado acionário e imobiliário no 

período entre 2000 e maio de 2010 dentro da União Monetária Européia. Os 

comportamentos das variáveis corroboram com o que foi apregoado por Rogoff e 

Reinhart (2010) para este caso. 

Gráfico 1: Preços das residências e índice da bolsa de valores da Europa. 

 

          Fonte: Banco Central Europeu e Bloomberg – elaboração própria 

 A Zona do Euro como ator relevante no cenário das finanças mundiais, sofreu os 

impactos da derrocada do mercado de hipotecas dos Estados Unidos. O boom de crédito 

e a grande liquidez que a economia mundial viveu no início do século XXI em 

decorrência desta desregulamentação financeira e liberalização do capital além de 

políticas monetárias com baixas taxas de juros em diversos países, permitiram que 

muitos países aplicassem estes financiamentos no mercado imobiliário. Contudo, este 

tipo de crédito não teve uma evolução explosiva dentro do bloco europeu. A tabela 4 

mostra a evolução anual do crédito para compra de imóveis como proporção do total de 

crédito concedido dentro dos países da Zona do Euro. 
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Tabela 4: Crescimento anual do crédito imobiliário como proporção do total de 

crédito concedido. 

Crescimento anual do crédito imobiliário como proporção do total de crédito 
concedido 

 ∆04/03 ∆05/04 ∆06/05 ∆07/06 ∆08/07 ∆09/08 Média (2003 
a 2009) 

França 1,84% 2,05% 2,33% 1,42% 1,22% 0,51% 1,56% 
Espanha 1,95% 3,05% 0,94% 0,72% 0,21% 0,51% 1,23% 

Itália 2,92% 2,67% 1,35% 0,44% -0,77% 0,12% 1,12% 
Finlândia 1,25% 1,01% 0,72% 0,86% 0,58% 0,64% 0,84% 

Grécia -1,89% 1,62% -0,28% 2,24% -0,12% 1,78% 0,56% 
Alemanha 0,59% 0,69% 1,04% 0,29% -0,08% 0,01% 0,42% 
Holanda 0,30% 0,99% -1,06% 0,92% 0,03% 0,38% 0,26% 
Portugal -0,05% 1,20% 0,31% -0,60% -0,22% 0,82% 0,24% 
Bélgica 1,35% 1,84% 1,56% 0,49% -4,96% 0,71% 0,16% 
Irlanda 1,61% 0,95% 0,25% 0,03% -1,82% -0,69% 0,05% 
Áustria -7,12% -2,04% 4,12% 0,62% 1,91% 0,88% -0,27% 

Fonte: Banco Central Europeu – elaboração própria 

  A despeito de a crise ter afetado o bloco como um todo e o mercado imobiliário 

de alguns países especificamente, caso da Espanha e da Irlanda, o maior problema 

enfrentado pela União Monetária Européia foi o pânico que se instalou no mercado 

bancário e financeiro reduzindo drasticamente a concessão de créditos aos agentes 

econômicos. O fechamento do mercado interbancário aumentou os riscos de 

empréstimos entre as instituições; esta escassez de liquidez gerou incertezas quanto ao 

rolamento das dívidas de curto prazo.    

2.2 A CRISE FINANCEIRA DE 2007 

 Iniciada no mercado de hipotecas dos Estados Unidos, a crise financeira mundial 

rapidamente se dissipou pelo mundo todo, instalando o pânico nas economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento. Seus impactos geraram queda no crescimento 

econômico, desemprego, queda na produção industrial acarretando problemas 

macroeconômicos diversos. A Zona do Euro não ficou imune a tudo isto; a diversidade 

de desenvolvimento dentro do bloco fez com que a intensidade da tormenta fosse mais 

sentida em alguns países do que em outros e consequentemente os problemas dela 

emanados fossem distintos. 

 Segundo relatório do BIS (2009), a Segunda Grande Contração pode ser dividida 

em cinco etapas de desenvolvimento conforme os eventos foram se sucedendo. O termo 
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Segunda Grande Contração foi cunhado por ROGOFF e REINHART (2010) para 

designar a crise financeira que teve início em 2007 nos Estados Unidos.  

A primeira etapa ocorreu entre junho de 2007 e meados de março de 2008 onde 

surgiram os problemas relacionados às hipotecas sub-prime nos Estados Unidos; a 

percepção de que as dificuldades no mercado hipotecário norte-americano estavam se 

alastrando para o sistema bancário do país aumentou a sensação de insolvência do 

mesmo; esta pode ser denominada como a segunda fase que se estende de meados de 

março até meados de setembro do mesmo ano. A terceira e mais aguda etapa da crise 

ocorre em 15 de setembro quando é decretada a falência do Lehman Brothers; a 

confiança dos agentes econômicos foi debelada e os países intervieram na tentativa de 

diminuir os temores. Estas intervenções em nada contribuíram para que o pânico fosse 

dissipado e as perspectivas pouco otimistas cresciam por todo o mundo; esta é a quarta 

etapa que abrange o período entre outubro de 2008 e meados de março de 2009. A 

última fase surge após março de 2009 com um pequeno aumento no otimismo de 

governos e agentes do mercado, embora, os indicadores macroeconômicos estivessem 

muito aquém da normalidade. (2009, p.16-17) 

 Os primeiros sinais da crise financeira mundial, ou seja, a primeira etapa pode 

ser considerada preponderantemente como localizada nos Estados Unidos, visto que as 

perdas aconteceram no seu mercado de hipotecas sub-prime, mercado volátil e 

financiado com taxas de juros de curto prazo. O acumulo de perdas fez com que o 

mercado de curto prazo, na tentativa de evitar prejuízos ainda maiores, cessasse os 

empréstimos forçando um processo conhecido como intermediação financeira. (BIS, 

2009, p.17) 

 Como já mencionado, a liberalização das finanças mundiais e a globalização 

permitem que desajustes econômicos em um determinado setor consigam alcançar 

dimensões mundiais em poucos meses. À primeira vista localizada apenas no mercado 

hipotecário norte-americano, a percepção dos riscos que poderiam envolver diversas 

economias fez com que em 9 de agosto de 2007 o banco francês BNP Paribas 

suspendesse os saques de três de seus fundos. Isto era um claro sinal que os temores 

quanto a um possível problema de liquidez havia chegado ao continente europeu, bem 

como uma preocupação com a qualidade dos créditos concedidos nos Estados Unidos. 

(KRUGMAN, 2009, p.173) 
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 Estas dúvidas com relação à qualidade dos créditos liberados no mercado 

hipotecário de sub-prime traduziu-se em temor com os chamados asset-backed 

commercial paper (ABCP), que eram utilizados para financiar dívidas colaterais e os 

bancos começaram a reduzir a quantidade destes ativos em seus balancetes. Nestas 

condições: 

Several large European banks found themselves exposed to the shock, either 

directly as holder of ABCP or indirectly through conduits and structured 

investment vehicles with similar holdings that had ensured open credit lines with 

banks. The ABCP market came to a sudden stop and forced exposed banks to step 

in with fundind, causing a liquidity squeeze in the global money market through 

the interbank market. Concerns that conduits would have to draw further on banks 

with which they had open credit lines and, in some cases, be forced to sell assets in 

a declining market followed. (FMI, 2007, p.6) 

  A atuação multinacional dos bancos no sistema financeiro mundial permite que 

muitos bancos possuam ativos de outros bancos e de outros países, sendo que os 

problemas de um banco podem minar totalmente a confiança em bancos outrora 

confiáveis. O banco inglês Northern Rock devido aos problemas que tinham surgido nos 

Estados Unidos, teve que ser nacionalizado ao custo de 88 bilhões de libras esterlinas. 

Como já observado, a crise não só afetou as principais potências econômicas do mundo; 

a falência do Landesbak Sachsen acelerou o processo de falência total do sistema 

bancário da pequena Islândia, prova de que a atuação diversificada e desenfreada dos 

bancos atingiu até mesmo países pouco relevantes no cenário econômico-financeiro 

mundial. (EUROPEAN COMISSION, 2009, p.9); (FURCERI e MOUROUGANE, 

2009, p.9)  

 O cume desta primeira etapa da tormenta financeira mundial foi quando a 

limitada liquidez no mercado interbancário atingiu o importante banco de investimento 

norte-americano Bear Sterns em março de 2008. Com sérios problemas para honrar seus 

compromissos, o banco contou com grandes subsídios do governo dos Estados Unidos 

para que fosse adquirido pelo J.P Morgan Chase pelo valor de 29 bilhões de dólares. A 

falência deste importante agente do mercado financeiro aumentou a sensibilidade de que 

os problemas no mercado hipotecário norte-americano não eram apenas pontuais e que 

mais instituições poderiam estar em situação de insolvência. Contudo, naquele 

momento, uma crise sistêmica era impensada naquele momento. (EUROPEAN 
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COMISSION, 2009, p.8); (BIS, 2009, P.17); (FURCERI e MOUROUGANE, 2009, 

p.9) 

 Após a queda do Bear Sterns o mercado experimentou um pequeno momento de 

calmaria que teve seu fim a partir do momento em que os investidores mundiais tiveram 

a percepção de que não só a economia norte-americana caminhava para uma queda na 

sua atividade econômica, mas, as maiores economias mundiais trilhavam o mesmo 

caminho. Este quadro colocava mais pressão nos balanços dos bancos e aumentava os 

temores de que os planos de re-capitalização que estas instituições tinham planejado não 

se concretizassem. Os problemas de liquidez dentro do sistema financeiro pareciam não 

serem mais os maiores problemas naquele momento; a solvência de algumas 

instituições altamente alavancadas surgia no horizonte de curto prazo como maior 

preocupação naquele momento. (BIS, 2009, p.19) 

 Concomitantemente com esta piora na percepção dos investidores, as agências 

do mercado secundário de hipotecas norte-americanas, Fannie Mae e Freddiy Mac, 

apresentaram perdas trimestrais bem acima do que o mercado estava prevendo 

aumentando a sensação de pânico no mercado financeiro. A insolvência destas 

instituições e de outras cada vez mais ficava evidente tanto que no dia sete de setembro 

de 2008 o governo americano assumiu formalmente o controle das duas agências pelo 

valor de 200 bilhões de dólares. (BIS, 2009, p.21-22) 

 Enquanto muitas instituições relevantes no mercado financeiro contaram com 

resgate total do governo, outras de igual ou maior importância evitaram a bancarrota 

através de manobras e auxílios públicos, ou foram vendidas para instituições mais 

sólidas. Dentro do primeiro caso encontram-se o Goldman Sachs e o Morgan Stanley 

que se tornaram holdings bancárias o que lhes permitiram acesso a diversas facilidades 

concedidas pelo Banco Central dos Estados Unidos como de emprestador de última 

instância em troca estas instituições se submeteriam a uma mais rigorosa supervisão. Já 

o Merrill Lynch foi adquirido pelo Bank of America evitando assim a sua derrocada 

total. (ROUBINI e MIHM, 2010, p.45)  

 O ápice da crise financeira aconteceu pouco mais de uma semana depois do 

resgate da Fannie Mae e Freddiy Mac. A partir deste momento a intensidade dos efeitos 

devastadores da tormenta se multiplicou e o mundo começou a sentir de forma mais 

aguda as conseqüências nefastas que uma crise no mercado financeiro pode propiciar. 
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 Em 15 de setembro de 2008 com a requisição de proteção contra falência do 

Lehman Brothers, a crise entrava na sua terceira fase, a mais aguda e que gerou os 

maiores pânicos e as grandes perdas para o sistema financeiro. Nas palavras do BIS 

(2009) “what many had hoped would be merely a year of manageable market turmoil 

then escalated into a full-fledged global crisis.” (2009, p.23) 

  A constatação de que o momento mais delicado da tormenta financeira mundial 

tinha chegado foi endossada pela Comissão Européia em um relatório que aponta que 

um agravamento na situação, pois: 

[it] began to feed onto itself, with banks forced to restrain credit, economic activity 

plummeting, loans books deteriorating, banks cutting down credit further, and so 

on. The downturn in asset markets snowballed rapidly across the world. As trade 

credit became scarce and expensive, world trade plummeted and industrial firms 

saw their sales drop and inventories pile up. Confidence on both consumer and 

businesses fell to unprecedented low. (EUROPEAN COMISSION, 2009, p.8) 

   A quebra do Lehman Brothers parece ter servido como gatilho para que 

diversas instituições sofressem intervenções estatais ou que fossem adquiridas por 

outras instituições mais sólidas. Essa situação só aumentava o temor de que a crise 

financeira que parecia apenas um problema de liquidez localizado no mercado 

hipotecário norte-americano se tornasse uma crise sistêmica.  

 No dia 17 de setembro de 2008, portanto, dois dias após a falência do banco de 

investimento norte-americano, uma das maiores seguradoras do mundo, a AIG, foi 

nacionalizada pelo valor de 87 bilhões de dólares. Deste dia até o final do mês de 

setembro, diversas instituições nos Estados Unidos e na Europa sofreram intervenções 

de socorro. O dia vinte e nove foi simbólico para os governos europeus, pois, vários 

bancos em diversos países foram socorridos pelo poder público. A crise estava 

chegando a seu momento mais crítico no continente europeu uma vez que: 

[...] authorities in a number of European countries were forced to counter threats to 

the stability of individual institutions within their national banking systems. [..] the 

United Kingdom moved to nationalize mortgage lender Bradford & Bingley, while 

banking and insurance company Fortis received capital injection from a group of 

three European governments. On the same day, Hypo Real Estate, a German 
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commercial property lender, secured a government-facilitated credit line, which 

was later backed up by additional support measures. (BIS, 2009, p.28-29) 

 As diversas intervenções dos governos por todo o mundo no resgate, auxílio ou 

como facilitador da aquisição de instituições beirando a falência por instituições mais 

sólidas sinalizou um pequeno alívio para os investidores. O mês de outubro foi marcado 

por novas intervenções em bancos nos diversos países da Europa além de uma atuação 

conjunta dos bancos centrais dos Estados Unidos, Europa e Inglaterra com a intenção de 

reduzirem conjuntamente as taxas de juros. Esta atitude tentava mostrar aos investidores 

que as medidas necessárias para restabelecer a liquidez no mercado bancário e a 

confiança no sistema estavam sendo tomadas pelas autoridades. (BIS, 2009, p.30); 

(FURCERI e MOUROUGANE, 2009, p.9) 

 A quarta etapa da crise financeira mundial teria início no final de outubro de 

2008 com forte apreensão com relação à estabilidade do setor financeiro e as chances de 

a economia mundial mergulhar em uma profunda recessão. A atuação dos governos nas 

principais economias do mundo que já havia sido intensas desde a falência do Lehman 

Brothers continuou a desempenhar papel relevante na tentativa de restabelecer a 

confiança dentro do sistema. No entanto, indicadores como a rentabilidade dos títulos 

dos governos, que continuaram uma trajetória decrescente em novembro e dezembro, 

aumentavam os temores de que a economia estava próxima de uma recessão. (BIS, 

2009, p.31-32) 

 O começo de 2009 mostrou que as expectativas de melhoria da situação 

econômica mundial não se materializaram, uma vez que os resultados do último 

trimestre do ano anterior foram decepcionantes. Com isto o preço dos ativos financeiros 

foi rebaixado a níveis extremamente baixos e a impressão de que a economia de fato 

rumava para uma recessão aumentava a cada dia. Esta situação de incertezas e queda no 

valor dos ativos financeiros perdurou até março de 2009. O mundo ainda estava 

temeroso do que poderia vir adiante e já se preparava para uma possível repetição da 

recessão vivida na Grande Depressão de 1929. (BIS, 2009, p.32) 

 Os primeiros sinais de que o pior momento da crise tinham se dissipado 

surgiram em meados de março quando os preços dos ativos pararam de cair e 

experimentaram uma pequena recuperação e a volatilidade no mercado financeiro 

diminuiu. Este comportamento refletiu uma pequena dose de otimismo dos investidores 
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frente a uma contínua atuação dos governos nacionais na tentativa de restabelecer a 

confiança no sistema bancário. No entanto, estes bons sinais não refletiam o que 

acontecia na economia real, pois neles havia: 

[...] signs of dysfunction and related distortion remained, suggesting that the 

combined efforts of governments and central banks had not yet fully restored 

confidence in the global financial system. Thus, the process of normalization 

seemed likely to be protracted and subject to considerable risks. (BIS, 2009, p.34)    

 Mesmo com um mercado financeiro mais calmo e uma diminuição sensível na 

volatilidade, os temores com a situação econômica das principais economias do mundo 

permaneciam no centro das atenções de todos os agentes econômicos pelo mundo. A 

recuperação caminhava a passos vagarosos e os danos que a crise provocou ainda eram 

sentidos nos países.  

 2.3 A CORRIDA POR TÍTULOS DOS GOVERNOS 

  Os títulos dos governos são considerados no mercado como sendo ativos que 

apresentam risco muito baixo, pois, os governos dificilmente deixarão de honrar seus 

compromissos da dívida. Por terem riscos muito baixos, em momentos de crise de 

confiança no sistema financeiro, como a crise financeira de 2007, muitos investidores 

aumentam seu portfólio com estes títulos. Ainda, eles são bons indicadores da solvência 

do governo que os emite uma vez que maiores taxas de juros são exigidas pelos 

aplicadores quando estes tenham a percepção de que o governo corre o risco de incorrer 

em um default da sua dívida.  

Mas o que seriam estes títulos do governo e a sua relação dentro da União 

Monetária Européia? Na visão de Codogno, Favero e Missale (2003) 

Goverment bond yields are estimated by standard term strucutre techiniques and 

refer to a bond with a hypothetical 10-year constant maturity, that is, the most 

actively around which benchmark bonds are taken as the reference rates, since 

German bonds maintained their benchmark status and have continued to display 

lower yields. (2003, p.5-6) 

Antes diso a adoção da moeda única dentro da Europa, o diferencial dos 

rendimentos dos títulos dos governos entre os países tinham quatro determinantes 

principais: expectativas a respeito da taxa de câmbio e os riscos inerentes à sua 
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volatilidade, diferenças entre os impostos dos diversos países e controles dos 

movimentos de capitais e liquidez nos mercados; os riscos de default. E mesmo antes da 

o controle de capitais foi removido eliminando estes determinantes dentro do bloco 

europeu. (CODOGNO, FAVERO e MISSALE, 2003, p.6) 

 A entrada em vigor da União Monetária Européia em 1999 eliminou os riscos 

pertinentes à volatilidade cambial já que as moedas era o regime cambial das moedas 

participantes era fixo. No entanto, os riscos de liquidez e de default ainda permaneciam 

dentro do bloco europeu e os rendimentos dos títulos dos governos não convergiram 

completamente. Na visão de Codogno, Favero e Missale (2003) esta não convergência 

se devia ao fato de os títulos públicos dentro da Zona do Euro serem substitutos 

imperfeitos, seja pela liquidez que apresentem, seja pelos riscos de default dos 

diferentes governos. (2003, p.6) 

A liquidez de um título público pode ser medida pela facilidade com que este 

pode ser vendido sem perdas do seu valor mesmo em situações econômicas adversas, 

aliado a um baixo custo de transação. A liquidez de um título e seu rendimento possui 

relação inversa: quanto mais líquido for o título menor será o rendimento do mesmo. 

(Codogno, Favero e Missale, 2003, p.6). Acrescenta-se a isso, na opinião de Haugh, 

Ollivaud e Turner (2009), que a liquidez varia inversamente também ao tamanho do 

mercado. Em grandes mercados de títulos públicos, haverá maiores facilidades de 

negociações e mais agentes dispostos a comprar e vender, ou seja, aumenta a liquidez 

resultando na diminuição do rendimento. (2009, p.6) 

Os problemas com o Lehman Brothers nos Estados Unidos e sua falência 

resultara na intensificação da crise financeira e chegando ao Velho Continente. Os 

mercados financeiros, na tentativa de minimizar suas perdas começaram a migrar dos 

títulos privados do mercado para os do governo. A grande expansão no aumento da 

demanda pelos títulos públicos fez com que seus rendimentos fossem rebaixados. Isto 

ocorreu sobre maneira naqueles que tinham vencimentos nos mais curtos prazos. É 

digno ressaltar que a política monetária contribuiu para esta diminuição de rendimento. 

As intervenções do governo para salvar o mercado financeiro diminuíram o spread de 

um default no crédito para tais instituições, contudo, pagou-se o preço de aumentar o 

custo fiscal e da incorporação de créditos com alto risco de insolvência. (ATTINASI, 

CHECHERITA e NICKEL, 2010, p.35) 



         43 
 

No mês de outubro, pouco mais de um mês após a entrada na fase mais crítica da 

crise, os rendimentos dos títulos dos governos da União Monetária Européia atingiram 

novamente um pico de alta em função das turbulências nos mercados de crédito tanto 

dentro do Velho Continente como no resto do mundo. A intervenção dos governos no 

mercado financeiro socorrendo as instituições passou uma mensagem de otimismo aos 

investidores. Uma prova disto é a diferença de rendimentos dos spreads dos títulos de 

alguns países comparados aos da Alemanha. (ECB, 2008, p.31-32) 

A incorporação de títulos “podres” pelos governos fez com que se transferissem 

os riscos destes ativos do setor privado para o setor público. Na visão do Banco Central 

Europeu (BCE): 

[...] euro area countries’ bank rescue packages, as announced in September and 

October 2008, have resulted in a transfer of credit risk from the private to the 

public sector. Furthermore, together with weakening fiscal positions in the 

wake of the economic crisis, the bank rescue packages seem to have 

contributed to a sharp widening of intra-euro area government bond spreads, 

in particular for member countries with weaker fiscal positions. (ECB, 2009 – 

março, p.37 – grifo do autor)  

Quando os rendimentos dos títulos dos Estados-Membros da União Monetária 

Européia são comparados com os níveis que os mesmos atingiram em Janeiro de 2007 

(antes da tormenta global) percebe-se uma sinalização interessante: eles diminuíram em 

cinco países do bloco (Alemanha, Bélgica, Finlândia, França e Holanda), permaneceram 

de certa forma estável em outros quatro (Áustria, Espanha, Itália e Portugal) e 

aumentaram na Irlanda e Grécia. Isto pode evidenciar que apesar de vários países terem 

lançado pacotes de resgate os seus sistemas financeiros, os investidores analisam outras 

particularidades de cada país para fazer seus investimentos. (ECB, 2009(g), p.70) 

Após setembro de 2008, com o agravamento da crise, o crescimento econômico 

nos países da Europa reduziu-se significativamente. A queda na expansão do PIB 

provoca uma redução de consumo das famílias e dos investimentos das firmas o que 

leva a uma redução na arrecadação de impostos pelo governo. Com a perspectiva de a 

economia entrar em uma recessão, o governo tende a estimular a economia cortando 

impostos e aumentando seus gastos. Este ciclo faz com que a posição orçamentária dos 

países piore sensivelmente bem como suas perspectivas futuras. 
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As posições fiscais dos países indicam o grau de sustentabilidade da economia 

dos países além de ser um indicativo da capacidade dos países de honrar seus 

compromissos. Nesta crise, as perspectivas fiscais dos países levaram “[...] investors to 

discriminate more strongly among sovereign borrowers by asking for higher risk premia 

from countries perceived to be especially vulnerable.” (ECB, 2009(g), p.70) 

Até setembro de 2009, esta modalidade de títulos apresentava rendimentos 

menores que os níveis observados antes da erupção da crise, com exceção dos títulos 

dos governos grego e irlandês. Esta situação refletia duas possibilidades reais: um grupo 

de países teria a pressão nestes títulos reduzida assim que a economia se estabilizasse 

novamente; outros teriam que arcar com os altos prêmios de risco mesmo após a 

amenização da crise. (ATTINASI, CHECHERITA e NICKEL, 2010, p.37) 

À medida que a crise financeira avançava em intensidade e em proporções 

geográficas, os mercados financeiros começaram a reavaliar as posições dos títulos dos 

governos europeus e “exigindo” maiores prêmios de riscos. Os spreads dos títulos de 10 

anos sobre os títulos do governo alemão de países como Espanha, Portugal e Grécia 

tiveram uma expansão significativa a partir de Janeiro de 2009 além de precaução na 

análise dos títulos do governo irlandês. O mesmo mercado financeiro, através das 

agências de rating, começou a rebaixar as notas das dívidas soberanas de alguns países. 

(SGHERRI e ZOLI, 2009, p.3) 

Uma medida para avaliar este aumento dos riscos é o chamado credit default 

swap (CDS)8 que nas palavras de RIET (2010) é “a contract in which a ‘protection 

buyer’ pays a periodic premium to a ‘protection seller’ and in, exchange, receives a pay-

off if the reference entity [...] experiences a ‘credit event’[...]. A partir de Setembro de 

2008, os prêmios de CDS aumentaram em todos os Estados-Membros até meados de 

Março de 2009, quando os mercados financeiros mostravam sinais de recuperação. 

(ATTINASI, CHECHERITA e NICKEL, 2010, p.35-36) 

Após a re-capitalização de diversos bancos privados por parte dos governos, 

diversos bancos do sistema financeiro afetados pela crise financeira tiveram seus 

prêmios de CDS reduzidos enquanto que os spreads das dívidas soberanas dos Estados-

Membros expandiram-se, até mesmo o do governo alemão. Logo, naquele momento, 

                                                            
8 Os CDS, na concepção do Banco Central Europeu (BCE), são uma importante medida do risco de 
default dos títulos soberanos dos governos. 
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tanto os rendimentos dos títulos soberanos quanto os prêmios dos CDS apresentavam 

movimento de alta com relação ao título de referência. (ECB, 2008, p.32) 

Após a “recuperação” de março de 2009 até setembro daquele mesmo ano, os 

prêmios soberanos de CDS retornaram a patamares considerados normais revelando a 

confiança dos investidores havia retornado, pelo menos em parte. (ATTINASI, 

CHECHERITA e NICKEL, 2010, p.36-37) 

2.4 O COMBATE À CRISE: A ATUAÇÃO DO BANCO CENTRAL 

EUROPEU 

 A crise financeira iniciada no mercado imobiliário secundário dos Estados 

Unidos em meados de 2007 foi percebida inicialmente apenas como uma crise de 

liquidez pontual neste mercado. A crise não era sentida como sendo sistêmica e as 

medidas que as autoridades julgaram necessárias foram com a intenção apenas de 

restabelecer o circuito financeiro interbancário. Estas atitudes tinham ainda a intenção 

de devolver a confiança aos investidores e assegurar que a economia não entraria em 

recessão. 

 As quebras do Bear Sterns, Lehman Brothers e a nacionalização do Fannie Mae 

e Freddiy Mac, as intervenções dos governos passaram a ser mais freqüentes no intuito 

de resgatar bancos em dificuldades ou de conceder empréstimos aos mesmos. Somado a 

isso, os Bancos Centrais, guardiões da estabilidade monetária, começaram a atuar mais 

incisivamente na condução dos instrumentos disponíveis para manejar a política 

monetária com vistas a recuperação da estabilidade econômica via recuperação do 

sistema bancário e de crédito além de reforçar a credibilidade do sistema financeiro. 

 A União Monetária Européia foi atingida intensamente pelos efeitos da Segunda 

Grande Contração no segundo semestre de 2008. Devido à configuração institucional na 

qual foi concebida, a atuação do Banco Central Europeu (doravante BCE) tornou-se a 

única forma de combate à crise de forma que tentasse contemplar todos os integrantes 

da união monetária. A política cambial não poderia ser utilizada visto que a moeda 

única está estabelecida sob o regime fixo e desvalorizações dentro dos países-membros 

não são permitidas temendo perda de credibilidade. A política fiscal, outro mecanismo 
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importante para reavivar a economia, fica sob responsabilidade individual de cada 

Estado-membro e sua utilização não poderia não ter efeitos sob o bloco como um todo9. 

 A seguir analisamos às medidas que o BCE tomou dentro do seu escopo de 

atuação divididas entre dois tipos: o exercício da política monetária convencional, ou 

seja, o manejo da taxa de juros e a política monetária “não convencional” que podem ser 

estabelecidas sozinha ou em conjunto com outras medidas. 

2.4.1 A POLÍTICA MONETÁRIA CONVENCIONAL: TAXA DE JUROS 

 A atuação da autoridade monetária européia frente a crise baseou-se 

principalmente na percepção de quão profunda eram os efeitos da mesma; se era apenas 

uma interrupção passageira dos circuitos financeiros interbancários ou se seriam de fato 

uma problema sistêmico. Além disto, o BCE deveria levar em consideração como foi a 

transmissão, dos Estados Unidos para o continente europeu, dos efeitos que a tormenta 

provocou. 

 Na visão da European Comission (2009) a crise que se iniciou nos Estados 

Unidos e atingiu fortemente a União Monetária Européia em meados de 2008 teve três 

mecanismos principais de transmissão: ligações dentro do próprio sistema financeiro; 

efeitos riqueza e confiança na demanda agregada; comércio internacional. (2009, p.24) 

 Como já apresentado anteriormente, a globalização e liberalização das finanças 

mundiais e as fortes atuações multinacionais dos bancos possibilitaram que uma crise 

financeira iniciada nos Estados Unidos atingisse fortemente o continente europeu por 

meio do próprio sistema financeiro. Segundo o relatório da European Comission (2009), 

havia maior possibilidade de uma queda considerável nos valores dos ativos dos bancos 

europeus (inclusive dentro do bloco monetário) do que nos bancos norte-americanos, o 

que poderia gerar uma grande contração na atividade econômica. Soma-se a isso que os 

bancos europeus deveriam se sujeitar a um intenso processo de desalavancagem, o que 

reduziria sua exposição frente mercados a emergentes diminuindo, as já reduzidas linhas 

de créditos e com isso a repatriação de capital; isto poderia afetar principalmente os 

países emergentes da Europa. (2009, p.24) 

 Os graves problemas financeiros que advieram da tormenta financeira de 2007 

fizeram com que os padrões de concessão de crédito passassem a ser mais rígidos a 
                                                            

9A política fiscal foi utilizada pelos países o que gerou algumas dificuldades posteriores em determinados 
Estados-membros e será analisada no decorrer deste capítulo 2.  



         47 
 

partir do início de 2009. As famílias que sofreram forte queda na sua riqueza 

decorrência da queda nos seus ativos, principalmente as do mercado acionário e do 

mercado imobiliário. Com a perda de riqueza e a maior rigidez na concessão do crédito, 

as famílias reduziram suas poupanças e diminuíram drasticamente a demanda por bens 

de consumo duráveis e por imóveis. A queda no consumo levou a uma queda na 

produção industrial e, por conseguinte, a uma redução nas movimentações financeiras 

no mercado acionário. (EUROPEAN COMISSION, 2009, p.24) 

 O comércio internacional não ficou incólume aos efeitos da crise e este foi 

apontado como o terceiro mecanismo de transmissão. O colapso neste mercado foi 

sentido no último trimestre de 2008 uma vez que os investimentos das empresas e a 

demanda por bens de consumos de bens duráveis, fortemente dependente de crédito e 

muito presente no mercado internacional, caíram abruptamente. Por serem muito 

dependentes de financiamentos, a crise de liquidez e o aperto na concessão de créditos 

atuaram como fatores preponderantes na redução do comércio internacional. 

(EUROPEAN COMISSION, 2009, p.24)   

 Antes da falência do Lehman Brothers era consenso entre os governos e as 

autoridades monetárias de que a crise era apenas um problema de liquidez no sistema 

bancário. O BCE, como prova desta crença de ser apenas um problema localizado não 

alterou a taxa de juros entre as reuniões de julho de 2007 e julho de 2008; nesta última 

ainda aumentou em 0,25 pontos percentuais chegando a 4,25% patamar que foi mantido 

até a reunião de outubro de 2008. As taxas de juros cobradas no bloco monetário 

europeu eram muito maiores que as verificadas nas outras economias desenvolvidas, 

Japão e Estados Unidos reflexo da preocupação principal da instituição que com 

estabilidade dos preços; como a crise era percebida como sendo localizada, logo não 

fazia sentido alterar as taxas de juros. (ECB, 2008, anexo) 

 Os eventos que sucederam ao dia 15 de setembro de 2008 fizeram com que as 

autoridades monetárias européias convocassem uma reunião emergencial no dia 8 de 

outubro. A percepção de desaceleração de preços importantes para a economia do bloco, 

como o petróleo, lançou um sentimento de que as pressões inflacionárias estavam 

acomodadas e que seria o momento de relaxar a política monetária. A decisão do ECB, 

então, foi de reduzir a taxa de juros em 0.5 pontos percentual e que este novo patamar 

deveria entrar em vigor já em 15 de outubro. Mesmo com este corte na taxa de juros, a 
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preocupação com a inflação e com a falta de liquidez fica claro na teleconferência que a 

instituição fez neste mesmo dia. 

In the euro area, upside risks have recently decreased further. […] keeping inflation 

expectations firmly anchored in line with our objective and securing price stability 

in the medium term will support sustainable growth and employment and 

contribute to financial stability. […] The ECB will continue to steer liquidity 

towards balanced conditions in a way which is consistent with the objective to keep 

short-term rates close to interest rate on the main refinancing operation. (ECB, 

2008, anexo) 

 Ainda em 15 de outubro de 2008, o Governing Council do BCE tomou outras 

decisões relevantes para a condução da política monetária em face à crise financeira. O 

fornecimento de liquidez ao sistema continuou com a autoridade expandindo a lista de 

ativos que poderia ser utilizadas como garantias (collateral) nas operações de créditos, 

as chamadas operações de redesconto e teria duração até o final de 2009, elevaram o 

refinanciamento de longo prazo a partir de 30 de outubro daquele ano até o final do 

primeiro trimestre de 2009 além de fornecer liquidez ao dólar através de operações de 

swaps. (ECB, 2008, anexo) 

 As duas últimas reuniões do ECB ocorridas no ano de 2008 serviram para 

evidenciar a enorme preocupação com a crise financeira, bem como para atestar que as 

pressões inflacionárias estavam longe de ser motivo para medo. Houve redução de 0.5 

pontos percentuais na reunião de novembro e uma redução de 0.75 no encontro de 

dezembro, terminando o ano em 2,5% ao ano. Em apenas três meses, a taxa de juros 

decresceu 1.75 pontos percentuais. (ECB, 2008 (c), anexo) 

O prosseguimento de uma política monetária relaxada foi mantido no primeiro 

trimestre de 2009. Nas três reuniões do período houve duas quedas na taxa de juros (em 

15 de janeiro a queda foi de 0.5 pontos percentual e 5 de março a redução foi no mesmo 

patamar) levando a taxa a 1,5% ao ano. Na reunião de fevereiro houve a manutenção do 

mesmo valor decidido em janeiro. (ECB, 2009, anexo) 

O segundo trimestre de 2009 mostrou que “although the global economy 

continues to face a severe downturn, recent indicators point to a deceleration in the pace 

of the decline in economic activity.” (ECB, 2009 (b), maio p.9) Nem por isto a política 

monetária do ECB se mostrou mais severa. Pelo contrário, em ambas as reuniões de 
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abril e maio, houve redução de 0.25 pontos percentuais na taxa de juros (em junho 

houve manutenção da taxa) evidenciando novamente que a preocupação central era a 

crise financeira e a inflação não era motivo de temor. Ficou decidido também que o 

Eurosystem compraria títulos denominados em Euro emitidos dentro da União 

Monetária. (ECB, 2009 (c), anexo)  

Durante o segundo semestre de 2009, segundo o ECB (2009 (d)), o BCE 

manteve a taxa de juros no mesmo patamar, 1% ao ano, em todas as suas seis reuniões o 

que claramente demonstrava a manutenção da preocupação com o cenário da crise 

financeira ao mesmo tempo em que esta dava sinais de arrefecimento. É digno de nota 

que a política monetária convencional encontrava-se praticamente no limite de suas 

atribuições. (2009, (d) dezembro) 

2.4.2 AS MEDIDAS “NÃO CONVENCIONAIS” DO BANCO CENTRAL 

EUROPEU 

  A implementação da política monetária na economia basicamente ocorre via 

duas formas: a fixação da taxa de juros (denominada medida convencional) e políticas 

de balance sheet (denominada medida “não convencional”). Esta política não 

convencional também é conhecida como liquidity management operations por se tratar 

do gerenciamento de quantias que os bancos centrais possuem no sistema. Na crise 

financeira internacional de 2008 ambas as medidas foram utilizadas de maneira 

complementar e em conjunto com outras medidas na tentativa de amenizar os seus 

efeitos.  

 As ditas políticas “não convencionais” têm a função de consolidar o que foi 

estabelecido na determinação da política monetária convencional. Na opinião de Borio e 

Disyatat (2009), este tipo de política é: 

[...] designed exclusively to help make that interest rate effective: they ensure that a 

market ‘reference rate’, typically an overnight rate, tracks the desired interest rate 

level closely. As such, liquidity management operations play a purely technical and 

supportive role. They neither impinge upon, nor contain any information relevant 

to, the overall stance of policy. (BORIO e DISYATAT, 2009, p.2-3) 

 Uma característica importante de políticas de balance sheet é que elas podem ser 

implementadas independentemente do patamar estabelecido para a taxa de juros; isto é 
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convencionalmente conhecido como decoupling principle. Para que haja completo 

descolamento entre as políticas, o Banco Central poderá agir de duas formas: 

a) assegurar que o mercado de reservas é isolado daquelas operações da política 

utilizada; neste caso a autoridade monetária deverá se envolver em operações de 

compensação que esterilizem os impactos desta política nas quantidades de 

reservas; 

b)  Ou o Banco Central deverá se certificar de que todas as mudanças feitas nas 

reservas bancárias não terão impactos na taxa de juros fixada, a taxa de 

referência do mercado. (BORIO e DISYATAT, 2009, p.5) 

As formas de implementação das políticas conhecida como liquidity 

management operations são de quatro tipos: política cambial, política de gerenciamento 

dos quasi-debt, política creditícia e política de reservas bancárias. Todas estas maneiras 

de condução da política “não convencional” devem observar dois critérios de 

julgamento, a saber: o impacto na estrutura do balance sheet das empresas do setor 

privado ou o segmento do mercado em que a medida incidirá. (BORIO e DISYATAT, 

2009, p.6) 

A intervenção do Banco Central por meio da política cambial se dá alterando a 

exposição em moedas estrangeiras das empresas do setor privado dentro do mercado 

cambial. A intenção neste caso é alterar a taxa de câmbio e a volatilidade deste 

mercado. Quando a atuação da autoridade monetária se dá na modalidade de política de 

quasi-debt, o objetivo é alterar a composição da dívida do setor público que está em 

poder do setor privado. O objetivo neste caso é modificar o rendimento dos títulos 

públicos na busca de reduzir os custos do financiamento dos mesmos. Quando o Banco 

Central atua em segmentos como o mercado da dívida privada e de títulos com vistas a 

alterar a composição dos balanços do setor e modificar o perfil da exposição dele frente 

a créditos do setor privado, a autoridade monetária está se valendo da política creditícia. 

Esta medida tem como alvo modificar as condições de financiamento do setor privado. 

Finalmente na política de reservas bancárias, o Banco Central fixa um limite para 

reservas bancárias independentemente de como ela será contrabalanceada no lado dos 

ativos do balanço dos bancos. (BORIO e DISYATAT, 2009, p.7-8) 

Em suma, as políticas conhecidas como “não convencionais” podem atuar sob 

diversas formas com o objetivo de atuar no balanço de empresas privadas, inclusive 
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bancos, na tentativa de reduzir os riscos cambiais, creditícios e até mesmo fiscais que 

poderiam afetar o ciclo de negócios da economia. 

 Os diversos bancos centrais, inclusive o Banco Central Europeu, utilizaram o 

expediente das políticas monetárias “não convencionais” no enfrentamento da crise 

financeira. Em relatório da Comissão Européia (2009) estas medidas seriam dentro do 

bloco monetário europeu: 

[...] (Such as the provision of liquidity against a broader range of collateral or the 

outright purchase of securities by the central bank) might be necessary, especially 

if the zero interest rate bound is in sight. Fiscal space permitting, budgetary 

stimulus would need to be employed to support demand – provided this is targeted 

on liquidity constrained households and business […] (2009, p.58) 

 Conforme já salientado anteriormente, as principais medidas adotadas para 

enfrentar a tormenta, dentro da União Monetária Européia, foram tomadas a partir de 

outubro de 2008. Naquele mês a Comissão Européia forneceu as linhas gerais de apoio 

para as instituições financeiras que estavam em severas dificuldades sem que isto 

provocasse distorções competitivas dentro do mercado. Além disto, o mesmo órgão 

propôs o aumento para €100.000 como mínimo requerido para os depósitos bancários 

dentro do sistema financeiro europeu. No mês seguinte, a instituição adotou o Plano de 

Recuperação Econômica Européia10 e em dezembro, o Council aprova o plano. 

(EUROPEAN COMISSION, 2009, p.57) 

 A Comissão Européia órgão que teve atuação relevante junto com as demais 

instituições financeiro-econômicas do bloco, desde outubro de 2008 liberou €3,5 

trilhões sendo que €1,5 trilhão foram destinados à garantia das dívidas dos países, 

programas de recapitalização, auxílio à liquidez e tratamento de ativos enfraquecidos. 

Ainda houve a aprovação de €2,9 trilhões (de fato apenas €1 trilhão foi efetivado) como 

garantias públicas para cobrir os passivos dos bancos que atuam no bloco. As medidas 

tomadas visavam restabelecer os canais de crédito dentro do sistema bancário europeu e 

seriam medidas pontuais para tentar trazer novamente a confiança para o mercado 

financeiro. (EUROPEAN COMISSION, 2009, p.62) 

                                                            
10O Plano de Recuperação Econômica Européia será tratado no próximo tópico deste trabalho.  
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 No dia 13 de outubro em comunicado que contou com a participação do Banco 

Central Europeu foi passada a recomendação de que as avaliações das garantias dadas 

aos bancos pelos governos dos Estados Membros deveriam ser cumpridas sendo que 

estas deveriam ser “open to all banks, including subsidiaries of foreign banks 

established in a Member State without any discrimination [...]” (EUROPEAN 

COMISSION, 2009, p.62) 

 Novas medidas foram tomadas pela Comissão Européia à medida que a situação 

dentro do bloco não melhorava e mostrava sinais que demoraria a apresentar sinais de 

evolução. Em 5 de dezembro de 2008, a instituição divulgou o Comunicado de 

Recapitalização dos bancos dos Estados-membros orçado em € 300 bilhões os quais € 

170 bilhões tiveram como destino a recapitalização das instituições financeiras. Esta 

atitude da Comissão tinha por objetivo limitar as possíveis distorções competitivas que 

poderiam emergir a partir da injeção de dinheiro público nas instituições debilitadas. 

(EUROPEAN COMISSION, 2009, p.63) 

 Estas medidas na realidade não eliminaram as incertezas que havia no mercado 

financeiro; o mercado não sabia precisar o tamanho e a localização destes ativos 

depreciados nos balanços das instituições financeiras. Na tentativa de contornar esta 

situação, em 25 de fevereiro de 2009, a Comissão Européia forneceu um guia para 

tratamento destes ativos depreciados no valor de € 50 bilhões que foram plenamente 

utilizados. Para que esta medida se tornasse de fato efetiva, independente de como estes 

ativos seriam tratados isto exigiria transparência e divulgação de todos os bancos que 

estariam recebendo este benefício, a justa divisão dos encargos entre o Estado e o 

beneficiário e uma avaliação prudente e cautelosa com base no seu valor real. 

(EUROPEAN COMISSION, 2009, p.63-64) 

2.5 O PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA EUROPEU 

No decorrer da tormenta financeira que assolou o mundo, principalmente 

durante os anos de 2008 e 2009, muitas foram as medidas tomadas pelas autoridades 

políticas e econômicas dentro da União Monetária Européia na tentativa de suavizar os 

efeitos da crise. Seja no âmbito da política monetária, seja em auxílios diretos dos 

governos, a atuação do Estado na economia seguiu o receituário keynesiano de 

intervenção dentro da economia. 
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É importante salientar que estímulos fiscais não foram utilizados pelos governos 

somente após o esgotamento da política monetária convencional (manejo da taxa de 

juros pelo Banco Central Europeu). Eles estiveram presentes desde o começo dos 

problemas bancários, com a nacionalização e a intervenção de diversos governos dos 

Estados-Membros no sistema financeiro dos países afetados. Portanto, as ações no 

âmbito da política fiscal ocorreram concomitantemente com os socorros prestados pela 

política monetária. 

A atuação efetiva dos governos na recuperação do sistema financeiro gerou 

debates sobre os efeitos que isto poderia acarretar nos déficits e nas dívidas dos 

Estados-Membros bem como se isto seria justo com os contribuintes que indiretamente 

arcariam com a não implosão do sistema financeiro mundial. A justificativa dada pelas 

autoridades é que deixada a economia, naquele momento, às iniciativas do mercado, 

seria provável que ela mergulhasse em uma recessão de proporção equivalente à Grande 

Depressão e que as conseqüências sociais daquele evento poderiam se repetir quase 

oitenta anos mais tarde. 

Foi no sentido de minimizar os efeitos avassaladores da crise e tentar recolocar a 

economia na trajetória de crescimento sustentável que a Comission of the European 

Communities divulgou em 26 de Novembro de 2008, o European Economic Recovery 

Plan (Plano de Recuperação Econômica Européia). A intenção era reunir esforços em 

nível supranacional (no âmbito da União Européia), bem como em nível nacional, onde 

os países teriam margens para executar políticas fiscais contracíclicas de curto prazo 

que pudessem estimular a demanda dos consumidores. 

Na visão do documento, a estratégia de “ataque” à crise deveria ser pautada em 

quatro frentes principais: proporcionar estímulos à demanda interna e restaurar a 

confiança dos consumidores; estancar as demissões nos empregos e auxiliar os 

trabalhadores que perderam os seus a voltarem da forma mais rápida possível ao 

mercado de trabalho, preparar a Europa para beneficiar-se quando a economia voltar a 

crescer, isto quer dizer reformas estruturais e investimentos em inovações; acelerar as 

mudanças na economia para torná-la mais ecologicamente com a redução da emissão de 

gás carbônico por exemplo. (EUROPEAN COMISSION (d), 2008, p.5) 

Para alcançar tais propósitos, o Plano foi concebido em consonância com o 

Pacto de Estabilidade do Crescimento e a Estratégia de Lisboa para o Crescimento e 
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para o Emprego e consistia na disposição imediata de € 200 bilhões no orçamento sendo 

que € 170 bilhões seria em expansões orçamentárias dos países e € 30 bilhões de 

financiamentos da União Européia que ficariam a cargo da União Européia e do Banco 

Europeu de Investimentos. Foram também propostas outras medidas com propósito de 

promover reformas estruturais para os possíveis desafios que a economia encontrará no 

longo prazo. (EUROPEAN COMISSION (d), 2008, p.6) 

O esforço coordenado dos governos dentro do bloco europeu, na tentativa de 

recuperar a confiança na economia e estimular a demanda agregada, deveria ser 

implantando de maneira oportuna, objetiva, imediata e temporária. Os Estados-

membros disponibilizariam para este fim o valor de € 170 bilhões com vistas a provocar 

um choque positivo na recuperação da economia e na criação de empregos. No entanto, 

estes estímulos fiscais estavam limitados pelo que fora estabelecido no Pacto de 

Estabilidade e do Crescimento, uma vez que: 

Expenditures and/or reductions in taxation included in the budgetary impulse 

should be consistent with the flexibility offered by the Stability and Growth 

Pact and reinforce the structural reforms of the Lisbon Strategy. This budgetary 

stimulus should be temporary. Member States should commit to reverse the 

budgetary deterioration and return to the aims set out in the medium term 

objectives. (EUROPEAN COMISSION (d), 2008, p.7 – grifo do autor) 

As propostas da Comissão ficaram caracterizadas por uma tentativa, no curto 

prazo, de restaurar a confiança e de estimular a economia, mas sempre com a idéia de 

não ultrapassar as barreiras impostas pela dívida e pelo déficit dos governos. Já no 

longo prazo, a perspectiva era de reformas estruturais, principalmente no rígido 

mercado de trabalho europeu, para torná-lo mais flexível e assim permitir que os países 

retomassem o crescimento e diminuíssem os desníveis de produtividade entre os 

Estados-Membros. 

Quando se analisam os estímulos de curto prazo deve-se ter em mente que isto 

incorreria em benefícios e em custos. Na visão de Bouthevillain et al. (2009)  os 

estímulos são principalmente no consumo privado, decorrente de um aumento do gasto 

do governo ou de uma redução temporária dos impostos; na decisão de investimentos 

privados que são incentivados pelas mesmas razões apresentadas para estímulos no 
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consumo privado. Contudo, em economia não há almoço grátis11. Os custos de 

promover políticas fiscais discricionárias como forma de estimular a economia em 

momentos de crise surgem tanto no curto como no longo prazo. Com relação ao último, 

a preocupação é com a sustentabilidade das finanças públicas, o que de fato tornou-se 

um motivo para apreensão. Os custos de curto prazo referem-se com aos riscos de 

default à medida que os agentes econômicos percebem a deterioração dos débitos dos 

governos. (2009, p.7-9) 

Foi nesse sentido que o “receituário” proposto para os estímulos orçamentários 

baseou-se em três pilares principais12: oportuno para que os incentivos fossem usados 

quando a demanda estivesse em baixa e não quando a economia já estivesse se 

recuperado; temporário para que não ocorra uma grande deterioração das posições dos 

governos além de não ter que incorrer em um aumento de impostos no futuro; objetivo 

com a finalidade de focar as reais necessidades dos estímulos, como, por exemplo, 

diminuição do desemprego ou elaborar reformas estruturais. (EUROPEAN 

COMISSION (d), 2008, p.8) 

As políticas fiscais empregadas no socorro às economias européias deveriam ser 

um conjunto tanto de instrumentos de receitas como de gastos. Neste sentido 

“discretionary public spending is considered to have a stronger positive impact on 

demand in the short-run compared with tax cuts.” (EUROPEAN COMISSION (d), 

2008, p.8). Para tanto as sugestões foram de assegurar garantias e fornecer subsídios às 

famílias e as empresas, incentivos financeiros, diminuição dos impostos e das 

contribuições sociais. Além destas medidas, consideradas discricionárias, as medidas 

deveriam estar sempre em sintonia com o Pacto de Estabilidade e Crescimento13. Esta 

harmonia nas decisões seria o ataque à crise para o médio prazo. (EUROPEAN 

COMISSION (d), 2008, p.8-9) 

Com relação às medidas de médio prazo, as preocupações mais eminentes 

seriam no âmbito das reformas estruturais. Segundo a European Comission (2008): 

                                                            
11 Frase do Prêmio Nobel Milton Friedman. 
12 Para mais sobre os três pilares ver Bouthevillain et al. (2009). 
13 Dentro do Pacto de Estabilidade e Crescimento um aspecto é relevante no tocante à política fiscal que 
se refere que em épocas de crises e de recessão, poderia haver um esforço conjunto para expandir os 
limites orçamentários estabelecidos, ou seja, seria permitido ultrapassar os 3% PIB de déficit 
(COMISSION, 2008, p.9) 



         56 
 

While the most immediate impact on growth and jobs in the short run needs 

to come from a monetary and fiscal stimulus, a comprehensive recovery 

plan also needs to encompass an ambitious structural reform agenda 

tailored to the needs of individual Member States, and designed to equip 

them to emerge stronger from the crisis. (2008, p.9 grifo do autor) 

 É no sentido de consonância com as idéias contidas na Estratégia de Lisboa14 

que as reformas estruturais foram cada vez mais ganhando corpo e sendo alertadas pelas 

autoridades. As sugestões variavam desde ajustes nos funcionamentos dos mercados 

para garantir o poder de compra das famílias passando pelos apoios ao emprego e às 

flexibilidades dentro do mercado de trabalho chegando até a diminuição de burocracia 

(tanto administrativa como regulatória) para os negócios. (EUROPEAN COMISSION, 

2008 (d), p.9-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14 As quatro áreas prioritárias da Estratégia de Lisboa seriam as pessoas, os negócios, infra-estrutura e 
energia além das inovações tecnológicas. (COMISSION, 2008, p.10-16) 
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3. O QUADRO FISCAL NA ZONA DO EURO COM A CRISE 

A política econômica do bloco europeu ganhou maior relevância quando da 

entrada em funcionamento do Banco Central Europeu e depois da adoção do Euro como 

moeda única. A prioridade da União Monetária Européia em manter a estabilidade de 

preços fez com que as maiores atenções fossem dadas à política monetária; a política 

cambial apresentou as limitações que um regime fixo pode apresentar. Já a política 

fiscal, que não conta com uma autoridade supranacional, teve suas funções delegadas à 

política individual de cada país, mas foi constituído um arcabouço de coordenação para 

que os países convergissem para as metas de Maastricht: 3% de déficit orçamentário e 

60% da dívida bruta como proporção do PIB.  

A diversidade entre os países que compõem a União Monetária Europeia ficou 

evidenciada no aspecto fiscal. Alguns países tiveram bons indicadores de convergência 

aos valores estabelecidos, outros não conseguiram, e em alguns desses casos os países 

foram admitidos como novos membros, apesar desses resultados. 

A gravidade da crise financeira mundial de 2008 fez com que os instrumentos 

usuais de política monetária fossem insuficientes para conter os problemas no sistema 

bancário europeu. Os efeitos assimétricos dentro dos diversos países do bloco 

evidenciaram que somente a ação da política monetária não seria capaz de reconduzir os 

países às metas de Maastricht e à estabilidade. Cada Estado-membro, em concordância 

com as instituições competentes, foi tomando medidas fiscais com vistas a enfrentar a 

tormenta financeira; com intervenções e assunção de perdas pelo setor público. O temor 

de que a dívida de alguns países não se tornasse sustentável no futuro e o endividamento 

elevado tornou-se assunto permanente nos debates econômicos e nas possíveis soluções 

para a saída da crise. Diversos países do bloco sofreram ataques especulativos, alguns 

muito intensos, diante das dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública. 

O desenrolar da crise financeira só foi tornando mais clara os problemas de 

haver uma autoridade monetária supranacional sem uma autoridade fiscal nos mesmos 

moldes. As dificuldades de coordenação e a necessidade de realizar políticas fiscais 

mais expansivas em momentos de crise derrubaram a crença no compromisso com os 

valores de Maastricht, mesmo sendo uma situação excepcional. Isto pode ter 

contribuído para colocar ainda mais pressão nas autoridades européias à medida que a 

crise de desenvolvido e aumenta o apetite especulativo do mercado financeiro. 
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O desenvolvimento deste capítulo começa com uma seção sobre a política fiscal 

na zona do euro em geral, elaborada a partir de relatórios de política fiscal da Comissão 

Europeia. Em seguida, são apresentadas análises mais detalhadas da posição fiscal e da 

trajetória nos últimos anos das duas economias mais robustas do bloco, Alemanha e 

França. A terceira subseção destaca os problemas dos países mais afetados pela crise e 

que sofrem maiores incertezas sobre sustentabilidade da dívida pública, Grécia, Irlanda, 

Espanha, Portugal e Itália. Por fim, apresenta-se um quadro rápido da situação fiscal dos 

demais países do bloco. 

3.1. A POLÍTICA FISCAL NA ZONA DO EURO 

 A gravidade da crise financeira iniciada em 2007 impôs aos países europeus uma 

maior coordenação entre as políticas fiscais na tentativa de diminuir os impactos na 

economia real e na busca para a recuperação mais rápida do bloco. O Plano de 

Recuperação Econômico Europeu, elaborado em meio à crise, foi uma solução 

encontrada para a coordenação dos países.  

 Os estímulos fiscais implementados a partir daquele momento eram vistos como 

instrumentos de curto prazo, para restabelecer a demanda agregada e aumentar a 

competitividade dentro do bloco. Afonso et all (2010) argumenta que os estímulos 

fiscais podem ser subdivididos em três categorias:  

The operation of automatic fiscal stabilisers associated with the business cycle – 

equivalent to the change in the cyclical component of the budget; the fiscal stance, 

consisting of discretionary fiscal policy measures and a number of non-policy 

factors – as captured by changes in the cyclically adjusted (or structural) primary 

balance and interest payments which represent a financial flow between the 

government and other sectors in the economy […] (2010, p.22) 

 Os estabilizadores automáticos podem ser considerados como rearranjos dentro 

do orçamento público na tentativa de manipular a demanda agregada dos países. Em 

momentos que a economia está em trajetória de baixo crescimento do produto, estes 

estabilizadores atuam como um choque positivo na demanda agregada. Isto refletirá em 

aumento do desemprego e dos benefícios da seguridade social e queda na arrecadação 

de impostos. As vantagens dos estabilizadores automáticos são que eles não possuem 

prazos para serem implementados, não precisam de decisões políticas para serem postos 
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em prática e seus impactos econômicos se ajustam automaticamente conforme o ciclo 

econômico. (Afonso et all, 2010, p.22) 

 A fiscal stance é um dispositivo utilizado para medir os impactos de políticas 

fiscais discricionárias dentro das finanças governamentais. Ela é afetada também por 

fatores não ligados à política e que estão fora do controle do setor público como, por 

exemplo, a tendência de gastos em excesso do governo acima da tendência de 

crescimento do PIB. A acomodação dos impactos dos estabilizadores automáticos e a 

implementação destas políticas discricionárias durante a crise impuseram grandes custos 

às finanças públicas da Zona do Euro. (Afonso et all, 2010, p.22-23). A tabela abaixo 

discrimina os impulsos fiscais durante a crise no bloco europeu. 

Tabela 5: Impulso fiscal e seus componentes dentro da União Monetária Européia 

Impulso fiscal e seus componentes 
Posição Fiscal (% PIB) 2008 2009 

Saldo orçamentário -2 -6,4 
Componente cíclico do saldo orçamentário 0,9 -1,4 

Ajuste cíclico do saldo orçamentário -2,9 -5 
Gastos com juros 3 3 

Ajuste cíclico do resultado primário 0,1 -2 
Pacotes de estímulo fiscal - 1,1 

Impulso fiscal (variação anual, pontos percentuais do PIB)     
Mudança no saldo orçamentário -1,4 -4,4 

Impulso fiscal 1,4 4,4 
Estabilizadores automáticos 0,3 2,4 

Política discricionária 1 2,1 
Gasto com juros 0,1 0 

Mudanças nos pacotes de estímulos fiscais - 1,1 
Fonte: (Afonso et all, 2010, p.24) – elaboração própria 

 A composição dos pacotes de estímulos fiscais na zona do euro pode ser dividida 

em quatro segmentos específicos: auxílio às famílias (50%), investimento público 

(28%), auxílio as firmas e empresas (17%) e medidas para o mercado de trabalho (5%). 

Com relação às famílias, a maior parte das medidas foi a redução dos impostos e 

auxílios de seguridade social; o investimento público se deu basicamente em infra-

estrutura e no apoio a indústrias sustentáveis ambientalmente. A ajuda ao mundo 

empresarial se deu também com a redução de impostos e a promoção de exportações. O 

mercado de trabalho contou com subsídios nos salários e com políticas para reativar as 
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contratações de mão-de-obra. É interessante ressaltar que todas estas políticas não foram 

executadas de maneira harmônica entre os países, mas sim, conforme os espaços de 

manobra dos orçamentos de cada país. (Afonso et all, 2010, p.24-26) 

  A política fiscal discricionária pode ser bem sucedida se ela observar alguns 

critérios. Como uma política fiscal discricionária pode ter atrasos entre a concepção e a 

sua execução, a eficiência desta pode não ser mais oportuna diante de um cenário de 

incertezas; por isto ela deve ser pontual. Ela deve ser objetiva para atuar nos setores da 

economia que estão em maiores dificuldades e, portanto, não distorcendo a alocação dos 

recursos dentro da economia. Além disso, para a efetividade deste tipo de política fiscal 

ela deve ser temporária uma vez que se for permanente, poderá deteriorar a posição 

fiscal do país o que pode significar aumento nas taxas de juros e o efeito crowd-out no 

investimento privado quando a economia assumisse a trajetória de recuperação. (Afonso 

et all, 2010, p.30) 

 A utilização da política fiscal durante os períodos em que a economia está em 

uma trajetória descendente de crescimento pode auxiliar a economia a sair desta crise e 

voltar a apresentar crescimentos sustentáveis. Os instrumentos para isto, como listado 

acima, dependem da posição fiscal dos países envolvidos e sua habilidade em conseguir 

não incorrer em expansões dos seus déficits e nem de sua dívida bruta. 

As preocupações acerca do tamanho das dívidas dos governos dentro da Zona do 

Euro surgem em função dos desdobramentos que elas podem tomar dentro da economia 

como um todo. Em situações com déficit orçamentário crescente e, por conseguinte, 

dívida aumentando, a expectativa inflacionária tende a aumentar podendo fazer com que 

o Banco Central Europeu aumente a taxa de juros para conter a escalada dos preços.  

Este aumento na dívida e crescimento dos rendimentos dos títulos dos governos torna 

mais alto o custo com o pagamento de juros; isto poderá significar aumento nos 

impostos para contrabalancear este aumento nos gastos públicos. (ATTINASI, 

LEINER-KILLINGER e SLAVIK, 2010, p.44) 

O tamanho dos estímulos fiscais e da atuação da política fiscal durante a crise 

financeira gerou dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida de alguns países. Um bom 

indicativo se a dívida do governo é sustentável ou não no longo prazo é o seu resultado 

primário; pois “has advantage that it excludes interest payments, which are not 

controlled by the government.” (MINK e DA HAAN, 2005, p.7) 
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O agravamento da crise a partir de outubro de 2008 fez com que as principais 

instituições da Zona do Euro, a saber, Banco Central Europeu, a Comissão Européia e o 

Conselho da União Européia se unissem de forma a coordenar as medidas que viriam a 

ser tomadas pelos países para tentar conter os efeitos da quebra do Lehman Brothers. 

A crise não afetou o bloco europeu de modo uniforme, cada país sofreu impactos 

diferentes muito em função da forma como sua estrutura econômica e financeira estava 

organizada. Por isso, as medidas tomadas com intuito de minimizar os efeitos da 

tormenta financeira foram diferentes, tanto nos montantes como na forma de atuação, 

em cada Estado-Membro. Em função destas diferenças, a apresentação detalhada dos 

países no combate à crise terá seu conteúdo exposto de forma a respeitar essa 

discricionariedade dos efeitos da tormenta financeira.  

Com relação às formas de atuação pode-se definir que foram medidas 

emergenciais que visavam manter o sistema financeiro em pleno funcionamento além 

de garantir a estabilidade do setor. Neste sentido podem ser listados alguns dos 

instrumentos lançados pelas autoridades européias: 

Esquemas de garantias: elaborados para prevenirem as corridas bancárias, tiveram 
como objetivo garantir a oferta de liquidez ao sistema financeiro e garantir os 
depósitos bancários; 
Recapitalizações: medidas tomadas com três propósitos fundamentais quais sejam 
fortalecer as instituições financeiras, aperfeiçoar o funcionamento e a estabilidade 
do sistema bancário e garantir um adequado financiamento de toda economia; 
Ativos depreciados: muitos países instituíram medidas que visavam aliviar as 
posições com ativos depreciados das instituições financeiras. Estas medidas foram 
de duas formas: ou os próprios países assumiam os riscos inerentes a estes ativos 
ou eles eram transferidos aos chamados bad banks; 
Nacionalização: alguns países nacionalizaram algumas (ou muitas) instituições 
financeiras devastadas pela crise financeira de modo a reorganizarem suas 
estruturas para posteriormente serem colocadas novamente no mercado. 
(PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.6) 

 
O dia 12 de Outubro 2008 foi marcante para a Zona do Euro no que tange à crise 

financeira. Neste dia, os chefes de Estado dos países que pertencem ao bloco 

divulgaram o documento ‘Declaration on a concerted European action plan of the euro 

area coutries’ (que foi aprovado no dia 16 do mesmo ano) na qual os Estados-

Membros: 

[..] agreed on common principles to be followed by the EU and Euro area 

governments, central bank and supervisors to avoid national measures 
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adversely affecting the functioning of the single market and other Member 

States. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.7) 

A coordenação entre instituições dentro da Zona do Euro foi importante não 

somente para organizar as medidas que deveriam ser tomadas, mas, também para estas 

instituições “assumirem novas funções” dentro do cenário institucional.   

Na visão de Petrovic e Tutsch (2009), a ausência de uma instituição de âmbito 

supranacional dentro da Zona do Euro que supervisione, regule e possua uma legislação 

para o mercado financeiro fez com que a Comissão Européia “assumisse” esta função. 

Neste sentido, suas atribuições seriam a de coordenar e guiar as medidas de ajuda dos 

países especificamente nos assuntos relacionados à recapitalizações, no tratamento dos 

ativos depreciados e nos apoios ao setor real da economia. (2009, p.7) 

Ainda dentro deste escopo, o Banco Central Europeu também “assumiu” uma 

função de consultor15 tanto da Comissão Européia como dos Estados-Membros. Para 

tanto, a instituição:  

issued recommendations on the fee structure with regard to guarantees, 

recapitalization measures and impaired assets […] [and] evaluated the 

national legislative measures to counter the crisis in the framework of its 

advisory role by issuing opinions on these legislative projects. (PETROVIC 

e TUTSCH, 2009, p.7-8) 

 A evolução do resultado primário dentro da Zona do Euro bem como o resultado 

individual dos países é ilustrada na tabela 6: 

Tabela 6: Resultado Primário como proporção do PIB – 2001 a 2009 

Resultado Primário como proporção do PIB - 2001 até 2009 
Países 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alemanha +0,2 -0,7 -1,1 -1,0 -0,5 +1,2 +3,0 +2,7 -0,7 
Áustria +3,4 +2,5 +1,5 -1,5 +1,2 +1,3 +2,3 +2,1 -0,7 
Bélgica +6,8 +5,6 +5,2 +4,4 +1,5 +4,2 +3,6 +2,6 -2,3 
Espanha +2,4 +2,2 +2,1 +1,7 +2,8 +3,7 +3,5 -2,5 -9,4 
Finlândia +7,6 +6,1 +4,2 +3,9 +4,2 +5,5 +6,7 +5,6 -1,0 

França +1,5 -0,2 -1,3 -0,9 -0,3 +0,3 0,0 -0,5 -5,2 

                                                            
15Para aprofundamento no assunto, favor consultar “Recommendations of the Governing Council of The 
European Central Bank on government guarantees for bank debt.” 
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Grécia  +2,0 +0,7 -0,7 -2,6 -0,7 +0,6 -0,9 -3,1 -8,5 
Holanda +2,9 +0,7 -0,6 +0,7 +2,1 +2,7 +2,4 +2,8 -3,0 
Irlanda +2,4 +1,1 +1,7 +2,5 +2,7 +4,0 +1,2 -5,9 -12,2 
Itália +3,2 +2,7 +1,6 +1,2 +0,3 +1,3 +3,5 +2,5 -0,6 

Luxemburgo +6,4 +2,4 +0,7 -0,9 +0,2 +1,5 +3,9 +3,2 -0,2 
Portugal -1,3 0,0 -0,2 -0,7 -3,5 -1,2 +0,2 +0,1 -6,6 

Zona do Euro +2,0 +0,9 +0,2 +0,2 +0,4 +1,6 +2,3 +1,0 -3,5 
             Fonte: Eurostat – elaboração própria – (-) déficit e (+) superávit 

 Percebe-se pela tabela 6 que quase todos os países (exceto a Grécia) inclusive a 

Zona do Euro como um todo, apresentavam resultado primário positivo em 2007, com 

grande destaque para a Finlândia (6,7%) e Luxemburgo (3,9%). Após a falência do 

Lehman Brothers e os diversos pacotes de nacionalização e de resgate dos bancos 

dentro da Zona do Euro, percebeu-se uma deterioração do resultado primário dos países. 

 Espanha, Grécia e Irlanda, fortemente afetados pela crise financeira, formaram o 

grupo dos países que tiveram o resultado primário mais prejudicado após a erupção da 

crise. A Espanha teve uma reversão forte, pois, apresentava resultado positivo de 3,5% 

em 2007 e dois anos depois mostrou um resultado negativo de aproximadamente 9,5%. 

Outro país que teve um revés muito acentuado foi a Irlanda. Sua posição positiva em 

2007 (+1,2%) mostrou em 2009 uma decadência acentuada, atingindo -12,2%, o 

Estado-Membro com pior desempenho. 

Por outro lado, países conhecidos por sua tradição de austeridade fiscal, como 

Alemanha, Áustria e Finlândia. apresentaram déficits primários relativamente baixos, 

abaixo do déficit médio da Zona do Euro.  

É importante ressaltar que, em virtude do Tratado de Maastricht, muitos países 

precisaram organizar suas finanças públicas como pré-requisito para participar da União 

Monetária Européia. A Grécia, por exemplo, último dos países acima analisados a 

ingressar na Zona do Euro, iniciou a década com um resultado primário superavitário 

que pode ser considerado fruto de ajustes fiscais. Deve-se ter em mente que logo este 

resultado tornou-se negativo em função da economia grega ser menos competitiva que 

as demais e, portanto, o governo intervém de maneira mais ativa para tentar reduzir tais 

diferenças.  
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3.2 ALEMANHA E FRANÇA, AS ECONOMIAS LÍDERES  

3.2.1 Alemanha 

A locomotiva da Zona do Euro, maior economia da região, a Alemanha também 

sofreu com a crise financeira internacional. As tentativas de reduzir seus efeitos 

incluíram partiram desde programas de garantias (comum a praticamente todos os 

países do bloco) até a nacionalização de instituições em dificuldades. 

O governo alemão colocou em ação no dia 18 de Outubro de 2008 o conhecido 

Law and the Implementing Order que: 

[...] are motivated by the current financial market crisis. In order to stabilise the 

financial market, safeguard the supply of capital for the German economy and 

protect consumers and investors, the Federal Government will establish the 

Financial Market Stabilisation Fund (hereinafter the ‘Fund’) under the Law, for 

which it will be liable. The competence to manage the Fund lies with the Ministry 

of Finance; however, the Ministry of Finance may delegate this responsibility to 

the Financial Market Stabilisation Authority (FMSA), a body that is 

organisationally separate from the Deutsche Bundesbank, under the legal and 

expert supervision of the Ministry of Finance. The Fund has no legal capacity. 

(OPINION OF THE ECB, 2008b, p.1-2) 

A crise financeira que assolava os Estados Unidos desde meados de 2007 e que 

atingiu a Zona do Euro no segundo semestre de 2008 parece não ter deteriorado 

significativamente a posição fiscal do país em 2008 tendo impacto maior no 

crescimento do país que foi de 2,5% em 2007 caindo para 1,3% em 2008. O resultado 

orçamentário do país foi estável não havendo nem déficit nem superávit; no entanto 

houve aumentos significativos nos gastos do governo primeiro em função de operações 

de resgate de instituições financeiras atingidas pela crise e segundo por uma mudança 

no cálculo das pensões dos aposentados. O contraponto destes gastos foram os 

aumentos nos impostos de renda decorrência de aumentos salariais e expansão no 

número de empregos. A dívida bruta aumentou quase 1% em relação ao ano anterior 

(65,9% do PIB) em virtude das garantias públicas fornecidas ao Landesbanken16. 

(PUBLIC FINANCE IN EMU, 2009, p.206) 

                                                            
16 Os Landesbanken são grupos de bancos pertencentes ao Estado, organizado regionalmente e cujo 
principal foco são as vendas por atacado.  
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O ano mais agudo da crise mostrou sensível deterioração da posição fiscal da 

Alemanha. A economia apresentou um forte crescimento negativo de 5% o que 

evidenciava uma tendência recessiva ao país. O déficit orçamentário voltou a tona 

atingindo 3,3% decorrência da atuação dos estabilizadores automáticos, dos estímulos 

fiscais que o governo implantou na tentativa de reverter a situação da economia e das 

inúmeras medidas tomadas para restabelecer a estabilidade no sistema financeiro do 

país. A dívida bruta do país atingiu o valor de 73,2% do PIB em função das ajudas 

prestadas ao combalido sistema financeiro. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2010, p.244) 

O custo das medidas coordenadas entre governo alemão e autoridades européias 

teria um teto de €400 bilhões e os programas de garantias seriam disponibilizados para 

instituições financeiras: 

a) Instituições que estão estabelecidas sob o respaldo da Lei bancária; 

b) Empresas de seguros e fundos de pensão estabelecida sob a tutela da Lei de 

Supervisão de Seguros; 

c) Empresas de gestão de ativos nos termos da Lei de investimentos; 

d) Operadores da bolsa de valores e do mercado de derivativos. (PETROVIC e 

TUTSCH, 2009, p.35) 

Este programa de auxílio financeiro deveria ser eliminado até 31 de Dezembro 

de 2009 e a maturação máxima destes instrumentos da dívida não deveria ser superior a 

36 meses. Estas medidas tinham como objetivo a explicita eliminação das restrições à 

liquidez no mercado da Alemanha. (OPINION OF THE ECB, 2008b, p.1-2). Este 

prazo, segundo Petrovic e Tutsch (2009, p.36) foi estendido para no máximo 60 meses e 

entrou em ação a partir de 9 de Abril de 2009.  

As condições para o recebimento destes auxílios perpassavam por taxas que as 

instituições recebedoras deveriam pagar e teriam que apresentar seus novos modelos de 

negócios para a avaliação do governo local. As autoridades ainda poderiam limitar a 

remuneração e as compensações que estas instituições pagariam aos seus gestores. As 

empresas que recebessem tal auxílio se comprometeriam a evitar distorções no mercado 

competitivo. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.36) 

Como verificado acima, o governo alemão não forneceu apenas programas de 

garantias às instituições com problemas de liquidez. O programa de recapitalização, 
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baseado na mesma legislação dos esquemas de garantias, previa um total de €80 bilhões 

com no máximo €10 bilhões para cada instituição. Estes valores seriam utilizados tanto 

para recapitalizações como para a aquisição de posições de riscos (neste caso o máximo 

para cada instituição individual foi de €5 bilhões). (PETROVIC e TUTSCH, 2009, 

p.37-38) 

O programa de recapitalização alemão impôs condições duras às instituições 

auxiliadas durante a crise. A taxa de juros média variava de 7% a 9% exceto nos casos 

que o auxílio público seria tomada em conjunto com empresas privadas e estas 

contribuíssem com uma parcela significativa deste auxílio; estaria temporariamente 

proibido o pagamento de dividendos aos executivos das instituições auxiliadas a menos 

que existissem recursos suficientes para cobrir as ajudas públicas; as remunerações dos 

executivos deveriam ser de no máximo €500 mil no ano e os dividendos não deveriam 

ser pagos enquanto as medidas de apoio estivessem em vigor. (PETROVIC e TUTSCH, 

2009, p.38) 

Ainda dentro do contexto da crise financeira mundial de 2007, o governo alemão 

aprovou a nacionalização do banco Hypo Real Estate. A nacionalização foi uma medida 

utilizada dada a ineficiência de outras medidas para conter a crise e que somente esta 

medida seria suficiente para garantir a estabilidade do sistema financeiro. Neste caso, a 

Financial Market Stabilisation Authority adquiriu 47,31% das cotas deste banco; isto 

garantiria que o órgão alemão teria maioria simples nas votações e assim permitir o 

aumento do capital da empresa nacionalizada. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.40-41) 

Maior economia da Zona do Euro e dona de um respeitável currículo de controle 

das variáveis econômicas tanto no âmbito fiscal como nas questões monetárias, a 

Alemanha foi um país que iniciou a primeira década do atual século com alguns 

problemas no âmbito das finanças públicas quanto se toma como parâmetro o Tratado 

de Maastricht.  

Analisando a posição orçamentária do governo alemão o déficit verificado para 

o ano de 2001 foi de 2,8% conforme dados que consta no Public Finance in EMU 2003 

(2003, p.215). As causas para esta deterioração fiscal foi um baixo crescimento do 

produto aliado a um maior déficit verificado no setor de saúde pública. O menor 

crescimento da economia alemã representou uma menor arrecadação de impostos por 

parte do governo. Neste período a dívida bruta do governo atingiu 59,5% do PIB 
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representando uma pequena melhora com relação ao ano anterior e alinhando-se com o 

que estava preconizado no Tratado. 

As autoridades alemãs cientes de que a situação fiscal não era comprometedora, 

mas que estava beirando os limites acordados para a unificação monetária traçou 

objetivo de tentar enquadrar melhor suas finanças públicas. 

O objetivo não foi alcançado em 2002, quando a posição orçamentária do 

governo teve seu déficit aumentado para 3,5% do PIB, em decorrência de uma menor 

arrecadação de tributos e de um aumento nos déficits nos setores de seguridade social. 

Este resultado piorou a situação da dívida bruta do país que atingiu a marca de 60,8%. 

Estes dois indicadores, neste momento, se encontravam em desacordo com o que previa 

o tratado. A Comissão Européia, em 21 de Janeiro de 2003 fez recomendações ao 

governo alemão que fizesse ajustes para reduzir o seu déficit orçamentário para os 3% 

que havia sido estabelecido. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2003, p.214) (PUBLIC 

FINANCE IN EMU, 2004, p.226)  

Apesar das recomendações aplicadas pela Comissão, o déficit orçamentário do 

país continuava a piorar. Em função de uma queda de 0,1% do PIB que acarretou em 

grande queda de arrecadação somada aos crescentes gastos sociais, o resultado do 

governo atingiu -3,8% e a dívida bruta atingiu o montante de 64,2% do PIB. Pelo 

segundo ano consecutivo, a Alemanha não cumpria o que havia sido acordado pelo 

Tratado. A posição fiscal não era desesperadora, mas deteriorava-se ano após ano sem 

que se conseguisse colocá-la nos trilhos. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2004, p.226) 

(PUBLIC FINANCE IN EMU, 2005, p.242) 

Os déficits fiscais incorridos pelo governo alemão podem ter explicação em três 

fatores principais: baixo crescimento do produto, altos gastos nos programas de saúde 

pública e as reformas tributárias implantadas em 2000. Este último aspecto houve uma 

forte redução do imposto de renda corporativo que fez com que a receita do governo 

sofresse quedas também. Baixo crescimento da economia e renúncia fiscal aliados a 

gastos maiores com saúde e seguridade social formaram uma combinação perfeita para 

que se incorresse em déficits orçamentários. (FAHRHOLZ e MOHL, 2003, p.9 e 13) 

A redução dos impostos corporativos pode ser sentido ainda em 2004, ano em 

que o déficit orçamentário atingiu 3,7%. Mas este não foi a única explicação para o 
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resultado. O aumento dos tributos que incide sobre o tabaco e seus derivados não 

proporcionou as receitas que estavam sendo esperadas pelas autoridades assim como os 

lucros do Banco Central Alemão (Bundesbank) foram sensivelmente mais baixos do que 

era aguardado. Estes foram os principais fatores que diminuíram as receitas do Estado. 

Do lado dos gastos houve um aumento maior do que o planejado nas transferências a 

desempregados e à seguridade social. Esta conjuntura fez com que a dívida bruta do 

governo atingisse a marca de 66% do PIB. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2005, p.241) 

Ainda em 2004 ocorreu ainda mais uma reforma no sistema público de saúde 

alemão; as melhores condições de vida e um nível mais avançado de tecnologia que 

permitiram maiores avanços na expectativa de vida da população. Algumas medidas que 

passaram a vigorar a partir de 1 de Janeiro foram: a eliminação de alguns bens e 

serviços que o sistema público seria obrigado a reembolsar e o fortalecimento da 

competição dentro do setor. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2005, p.243) 

A Alemanha chegava em 2005 com uma redução no seu déficit orçamentário 

comparado com o observado em 2004; contudo ele continuava acima do limite 

estabelecido por Maastricht. As receitas tributárias foram maiores do que se havia 

planejado apesar da queda no crescimento da economia; por outro lado os gastos com a 

seguridade social também expandiram-se mas em menor velocidade do que as receitas 

permitindo que o déficit terminasse o ano em 3,3%. A dívida bruta do governo cresceu 

em virtude do baixo crescimento da economia fechando o ano em 67,7% do PIB. Este 

indicador também permanecia em patamares superiores ao que se havia estabelecido no 

Tratado. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2006, p.246). Com respeito aos excessos no 

que concerne o Tratado, a Comissão, no seu Public Finance in EMU de 2006 constata 

que: 

The Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaty of 

Maastricht stipulates: ‘Member States shall ensure that national procedures in the 

budgetary area enable them to meet their obligations in this area from this Treaty.’ 

The excessive deficit situation, in which Germany has been since 2003, has 

brought to the fore difficulties in implementing correctives measures. Some of 

these difficulties arose because of the way national budgetary procedures are 

institutionalised in Germany. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2006, p.248) 
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O quadro deficitário do orçamento na maior economia da Zona do Euro passou 

por uma sensível melhora em 2006. Além de uma forte redução, saindo de 3,3% no ano 

anterior para 1,7% a posição agora se encontrava de acordo com o estabelecido no 

Tratado. Houve melhorias tanto nas receitas como diminuição nas despesas com 

destaque para a arrecadação. O maior crescimento da economia e o crescimento dos 

impostos direto sobre os lucros empresariais, contrapartida das reformas implantadas no 

começo da década, proporcionaram uma expansão na arrecadação; o controle nos gastos 

públicos (aumento de apenas 0,6% com relação ao ano anterior) permitiu o 

rebaixamento do déficit. A dívida bruta total permaneceu estável no período. (PUBLIC 

FINANCE IN EMU, 2007, p.253) 

No último ano com situações econômicas normais, ou pelo menos não tão 

anormais como em períodos de crise, como seria 2008, a Alemanha finalmente 

conseguiu estabilizar sua posição orçamentária, encerrando o ano com pequeno 

superávit de 0,2%. Novamente a Alemanha apresentou bom crescimento econômico 

(2,5%) o que proporcionou aumento na arrecadação de impostos com destaque para a 

expansão do imposto de renda de pessoa física. Aliado a isto obteve-se uma queda nos 

gastos do governo principalmente naqueles relacionados ao mercado de trabalho. Este 

cenário benigno permitiu a redução da dívida bruta do país, chegando a 65% do PIB, 

ainda fora do estabelecido em Maastricht. As previsões, naquela altura, indicavam 

consistente redução da dívida bruta com vistas a atingir o número mágico de 60%. No 

entanto, não estava previsto uma derrocada econômico-financeira no ano seguinte. 

(PUBLIC FINANCE IN EMU, 2008, p.217-218) 

3.2.2 França 

As medidas tomadas pelas autoridades francesas estão pautadas no Artigo 6 da 

Lei das Finanças de 16 de Outubro de 2008 após uma consulta ao Banco Central 

Europeu. A crise afetou uma grande quantidade de instituições financeiras o que fez 

com que fossem tomadas medidas de garantias públicas, recapitalização, empréstimos e 

criou-se até mesmo uma legislação específica para socorrer uma instituição específica, a 

saber, o Dexia. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.30) 

As garantias concedidas pelo governo francês serviriam para cobrir títulos da 

dívida de empresas de refinanciamentos cujo objetivo era garantir empréstimos à 

instituições financeiras que passavam por problemas com o advento da crise. Além 
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disso, deu-se ao Ministro da Economia o poder de conceder garantias públicas em casos 

considerados urgentes, o que não chegou a ser feito. No caso do programa de 

recapitalização, o objetivo era reforçar os próprios fundos das instituições necessitadas 

de modo a garantir a estabilidade do sistema financeiro do país. Para este caso os 

auxílios deveriam ser concedidos a empresas nas quais somente o Estado teria 

participações. (OPINION OF THE ECB, 2008, p.2). O somatório envolvido nestas duas 

operações de auxílio financeiro deveria ser de no máximo €360 bilhões segundo 

Petrovic e Tutsch (2009) 

Os prazos e as condições para que as instituições recebessem os auxílios estatais 

deveriam ser concedidos para títulos emitidos até 31 de Dezembro de 2009 e que 

tivessem prazo máximo de maturação de cinco anos com a condição de que as garantias 

incluiriam um prêmio sobre o preço de mercado além de estas empresas serem 

obrigadas a fornecer garantias. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.31) 

Em ação conjunta, no dia 09 de Outubro de 2008, entre os governos da França, 

da Bélgica e de Luxemburgo ficou estabelecido um acordo conjunto de garantias para o 

socorro do grupo financeiro Dexia no valor total de €150 bilhões. Deste total, 36,5% 

corresponderia ao governo francês, 60,5% à economia belga e o restante ficaria a cargo 

do governo de Luxemburgo. Esta ação ficou conhecida como primeira garantia do 

Estado. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.31) 

Os passivos que foram autorizados a receber dinheiro público são “financing 

raised by companies of the Dexia group from credit institutions and institutional 

depositors, as well as bonds and debt securities that they issue for institutional 

depositors […]”(OPINION OF THE ECB, 2008, p.2). Este programa é limitado a 

financiar títulos que foram emitidos entre 09 de Outubro de 2008 e 31 de Outubro de 

2009 com maturação até 31 de Outubro de 2011. (OPINION OF THE ECB, 2008, p.2) 

A segunda garantia do Estado que entrou em vigor no primeiro dia de 2009 

autorizou o Ministro da Economia francês a emitir €4.5 bilhões em garantias para tentar 

evitar as perdas da subsidiaria do Dexia nos Estados Unidos. Neste segundo movimento 

de injeção de dinheiro público, as garantias deveriam ser emitidas para os passivos 

assumidos desta filial com relação aos seus ativos. As condições para a aquisição destas 

garantias passavam pela obtidas pelo governo belga. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, 

p.32) 
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Como salientado acima, o governo francês não se limitou a fornecer apenas 

esquemas de garantias para as instituições que estavam em situações problemáticas. O 

governo atuou também no âmbito de programas de recapitalizações como forma de 

atenuar os efeitos da desordem global. 

Para este programa, o governo francês designou a empresa estatal Société de 

prise de participations de l´Etat (SPPE). Com um “orçamento” balizado em €40 

bilhões, foram utilizados €21 bilhões da seguinte forma: A primeira remessa de 

dinheiro, €10,5 bilhões, foi disponibilizada para os seis maiores bancos francesa em 

Dezembro de 2008. Contudo, as medidas não foram suficientes e logo em Janeiro de 

2009, um segundo montante, da mesma magnitude, foi disponibilizado. Os beneficiários 

seriam instituições financeiras de todos os tipos inclusive instituições de créditos. 

(PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.33) 

O tempo de duração que estas medidas deveriam perdurar até o dia 31 de Agosto 

de 2009 sob as seguintes condições determinadas no Decreto 2009-348 de Março de 

2009: taxa de juros média de 8% sobre o capital aplicado e que os juros nas ações 

preferenciais deveriam ser fixados em um patamar acima dos juros estabelecidos para os 

títulos da dívida subordinada (SDS na sigla em inglês). (PETROVIC e TUTSCH, 2009, 

p.33-34) 

 Antes da eclosão da crise, a França parecia ter uma preocupação forte com as 

suas finanças públicas. Tanto que em meados da década de 1990, o país engajou-se em 

um projeto de consolidação fiscal. 

O orçamento geral do país no ano de 2001 apresentou déficit de 1,4% 

crescimento de 0,1% com relação ao ano anterior. O resultado pode ser explicado, 

parcialmente, por uma diminuição do crescimento econômico que contribui para a 

redução na arrecadação de impostos; por outro lado, houve aumentos nos gastos 

nominais públicos. Estes gastos, como na maioria dos países europeus, são direcionados 

para o setor da seguridade social, em específico para a saúde decorrência da cultura do 

Estado do bem estar social implantado na Europa na década de 1960. Aliado a estes 

gastos, houve também expansão dos gastos dos governos regionais do país. A dívida 

bruta do país continuava sua trajetória declinante atingindo a proporção de 57,2% do 

PIB do país. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2002, p.184) 
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Ao contrário da Alemanha, a França iniciava a primeira década do século XXI 

cumprindo rigorosamente os limites estabelecidos pelo Tratado de Maastricht, um 

déficit orçamentário não superior a 3% e uma dívida bruta como proporção do Produto 

inferior a 60%. Contudo, esta situação não perdurou por muitos anos, na realidade não 

durou nem até 2002. 

O baixo crescimento econômico em 2002 (1,2%) fez com que o componente 

cíclico do déficit entrasse em cena e deteriorasse em 0,5% o que aliado aos maiores 

gastos do Estado e a um corte de impostos além do auxílio prestado a empresa Réseau 

Ferré de France gerou um déficit orçamentário de 3,3% do PIB francês. Esta 

deterioração fiscal, que culminou em aumento da dívida bruta para 59,1%, fez com que 

a Comissão alertasse o governo francês para que medidas corretivas fossem tomadas já 

no ano de 2003. Não era uma situação desesperadora, mas, divergia fortemente da 

trajetória descendente que a posição fiscal francesa estava seguindo desde 2000. 

(PUBLIC FINANCE IN EMU, 2003, p.225) 

A situação da economia francesa não melhorava, ao contrário, o crescimento 

econômico do país continuava a diminuir comparativamente aos anos anteriores. O 

resultado do PIB em 2003 beirou a estabilidade (+0,2% comparado ao observado em 

2002) e os gastos governamentais cresceram como já se havia verificado em anos 

anteriores principalmente nos setores de saúde e nos governos locais. Obviamente que 

não se pode eliminar o componente cíclico decorrente do pífio crescimento do produto 

que possui sua parcela de contribuição para o déficit de 4,2% do PIB. Em função do 

baixo crescimento conjugado com aumento no déficit, a dívida bruta do país escalou 

para 63,7% do PIB. Os dois indicadores apontavam para o descumprimento com relação 

aos números mágicos estabelecidos pelo Tratado da Europa. (PUBLIC FINANCE IN 

EMU, 2004, p.234) 

As autoridades francesas estavam cientes de que a situação fiscal no atual 

momento do país não era confortável que e o futuro apresentava-se ainda mais nebuloso 

com problemas demográficos (envelhecimento da população) e problemas no sistema de 

pensões e saúde. 

Na tentativa de minimizar estes efeitos, em meados de 2003, o governo francês 

implantou uma reforma no sistema de pensões. Conforme o relatório da Comissão 

Public Finance in EMU de 2004 o novo sistema de pensão 
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[...] increased the number of contribution years for entitlement to a full pension in 

two steps. First, until 2008, the number of contribution years will progressively 

increase by six months per year in the public sector from 37.5 years to 40 years, the 

level currently prevailing in the private sector. In a second step, starting in 2008, 

the contribution period is foreseen to increase for all workers proportionally with 

life expectancy, with life expectancy, with the aim of keeping constant the ratio 

between the number of contribution years and the number of pension years. The 

reform also aims at raising the financial incentives for workers to remain active 

until and after the legal retirement age, although this age has been maintained at 60. 

(2004, p.259) 

A situação da França teve uma pequena melhora na posição deficitária do seu 

orçamento (3,7%) o que não evitou aumentos na sua dívida bruta no ano de 2004. 

Apesar do crescimento do Produto em 2,5%, os gastos dos governos locais foram acima 

do esperado além do governo central não querer compensar a perda de receitas 

avaliadas em 0,1% do PIB provenientes do seguro desemprego. A dívida bruta do país 

chegou a 65,6% do Produto Interno Bruto em função de maiores ajustes nos fluxos dos 

estoques. Neste mesmo ano foi adotada uma reforma no sistema de saúde pública17· 

(PUBLIC FINANCE IN EMU, 2005, p.257) 

Eventos exógenos ao curso normal da economia foram os principais motivos 

para a forte redução do déficit orçamentário francês em 2005 que atingiu 2,9% do PIB 

figurando abaixo do exigido no Tratado. Aumentos na receita (0,6%) em função da 

inclusão de fundos de pensão de algumas companhias de gás e de eletricidade no 

programa do seguro social e de receitas advindas nas mudanças no código tributário 

empresarial permitiram este excepcional aumento. Na rubrica de gastos, como de 

costume, os gastos dos governos locais e da seguridade social saíram da meta enquanto 

que os gastos com saúde pública e do governo central permaneceram dentro do 

planejado. A situação da dívida bruta do país começa a tornar-se preocupante visto que 

ela aumentava ano após ano. Decorrência do acúmulo de ativos financeiros por fundos 

de pensão e o excesso de liquidez no final do ano em função da modificação na 

tributação empresarial fez com que este índice chegasse a 66,8% do PIB. (PUBLIC 

FINANCE IN EMU, 2006, p.263) 

                                                            
17Para informações sobre a reforma no sistema de saúde pública na França, ver Public Finance in EMU 
de 2005 páginas 259 e 260. 
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Neste momento pode-se perceber alguns indícios de que uma bolha imobiliária 

ou financeira poderia estar a caminho do país. Neste mesmo ano o país conseguiu uma 

“stronger-than-expected tax receipts notably linked to the strong performance of 

housing and assets price.” (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2006, p.263) 

O ano de 2006 veio para confirmar uma tendência que já vinha sendo vista na 

condução da política fiscal na França. Enquanto o governo central mantinha seus gastos 

conforme o planejado, os governos locais e o sistema de saúde sempre ultrapassavam 

suas metas. Pelo lado da receita, os aumentos maiores do que o esperado na arrecadação 

o imposto sobre valor agregado (VAT na sigla em inglês) e os tributos incidentes nas 

empresas contribuíram para a redução do déficit orçamentário que atingiu 2,5% do PIB. 

Estes resultados mais o crescimento de 2% do produto corroboraram para a redução da 

dívida bruta do país que retornava a uma tendência declinante, rumo ao recomendado no 

Tratado (63,9%). (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2007, p.272) 

No decorrer destes anos analisados ficou evidente que os problemas 

orçamentários no país decorriam de gastos dos governos locais e com o sistema de 

saúde pública sempre maior do que se havia planejado. Em alguns anos estes eram 

contrabalanceados pelos aumentos nas receitas advindas dos impostos corporativos, 

mas, isso nem sempre foi um fato. Em 2007, por exemplo, as receitas não foram 

capazes de cobrir o excesso de gasto e o déficit orçamentário avançou para 2,7% do 

PIB. Isto implicava diretamente em aumento da dívida bruta do país que chegou aos 

64,2% de toda riqueza produzida pelo país. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2008, p.228) 

O desembarque da crise financeira nos solos franceses piorou a posição fiscal 

dos dois indicadores que estão sendo analisados: o déficit orçamentário e a dívida total. 

Os motivos para ambos os decréscimos podem ser sintetizados da seguinte forma: a 

forte redução do PIB do país (partiu de 2,2% em 2007 para 0,7% em 2008) reduziu a 

arrecadação do governo; a situação de crise econômica faz com que o poder público 

lance o expediente de estimular a economia gastando mais. Para tentar manter o sistema 

financeiro em funcionamento e não agravar ainda mais a situação econômica do país, as 

autoridades francesas instituíram dois fundos que consumiram 1,5% do produto em prol 

de instituições financeiras debilitadas pela tormenta. Os resultados foram um aumento 

para 3,4% do déficit público e um aumento para 68% da dívida bruta. (PUBLIC 

FINANCE IN EMU, 2009, p.220) 
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A bolha de ativos financeiros e no mercado imobiliário, como mencionado 

acima, já dava sinal de sua presença em 2005 pelo grande aumento tanto das receitas 

obtidas pelo governo decorrentes deste mercado como dos aumentos expressivos das 

receitas advindas da tributação corporativa. 

Para tornar mais evidente este fato, o Public Finance in EMU de 2009 afirma 

que 

The sharp increase in corporate taxes over the past five years is linked to the 

unusually high profits, notably of the financial sector, which accounts for around ¼ 

of total corporate tax. Other current taxes on income and wealth rely on financial 

and housing assets; the value of those investments has increased markedly from 

2004 to the end of 2008. If we consider the CAC40 index as a proxy for equity 

prices, this index has increased by around 47% from 2004 to 2007; over the same 

period, housing prices have increased by around 33%. (2009, p.221) 

 O agravamento da crise impôs um imenso peso na política fiscal francesa com a 

maior deterioração dos principais indicadores. O déficit orçamentário atingiu a 

gigantesca marca de 7,5% do PIB decorrência da forte queda de arrecadação e dos 

programas públicos de auxílios às instituições financeiras com problemas. A dívida 

bruta atingiu a marca de 77,6% como consequência do que foi acima listado. A situação 

que já não se encontrava confortável tornou-se ameaçadora tanto que em Abril, o 

Conselho decidiu que havia um déficit excessivo no país e o mesmo divulgou 

recomendações para correções nestes indicadores até no máximo 2012 e requerendo o 

fortalecimento deste compromisso através de um esforço fiscal de pelo menos 1% do 

produto que deveria ser implantado já em 2010. Em Novembro deste mesmo ano, o 

Conselho percebendo os esforços do governo francês decidiu postergar o prazo máximo 

para 2013, mas agora, requeria um esforço fiscal superior a 1% entre o quadriênio 2010-

2013. (PUBLIC FINANCE IN EMU, 2010, p.34) 

3.3. OS PAÍSES MAIS AFETADOS PELA CRISE 

A utilização do exercício retrospectivo de algum evento econômico pode ser 

valiosa para se perceber algumas coisas que o curso normal da história não mostrou (ou 

não se quis ver). Desde o Tratado de Roma em 1957, as tentativas de formação do que 

hoje se configura a União Monetária Européia não levaram em consideração ou não 

deram a devida atenção às diferenças econômicas entre os países que compõem a 
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Europa. Nestes quase 60 anos, foi óbvia as diferenças entre os países do sul do 

continente com relação aos demais países ocidentais. Precisou-se da união de todos, sob 

a tutela de uma moeda única e uma grave crise financeira mundial para se perceber as 

distorções dentro do grupo. 

O país modelo da União Monetária Européia foi a Alemanha. Sua economia 

extremamente forte voltada principalmente para as exportações de suas manufaturas, 

uma mão-de-obra assaz qualificada com remuneração alta e imensos investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento que impulsionou as indústrias intensivas em tecnologia 

produzindo mercadorias com grande valor agregado. Por trás destes indicadores sempre 

esteve um Banco Central independente, com uma política fiscal extremamente rigorosa 

e uma busca voraz pela estabilidade monetária. Foram estas idéias que prevaleceram na 

formação do bloco econômico europeu. 

As virtudes econômicas da Alemanha contrastaram com algumas deficiências de 

alguns países que integraram o bloco desde o início ou que vieram a integrar, como a 

Grécia em 2001. A problemática não se limitava somente à distorções econômicas entre 

os países. A adoção de uma moeda única (o Euro) limitava a atuação da política cambial 

dentro da região além de diminuir a competitividade dos países, que antes da entrada no 

bloco possuíam moedas mais fracas quando comparadas ao marco alemão. 

No entanto, a adoção do Euro, encheu de expectativas os países mais 

problemáticos que compuseram a formação da União Monetária Européia (Espanha, 

Portugal, Irlanda, Itália e Grécia). Alguns indicadores pareciam confirmar a euforia 

inicial que estes países vivenciavam. As taxas de inflação anuais e os spreads dos títulos 

dos governos de longo prazo das nações menos afortunadas convergiram para os 

observados nas nações mais poderosas da região (Alemanha, França, Holanda, Áustria e 

Bélgica). (DADUSH e STANCIL, 2010, p.9-10) 

A diminuição nas taxas de inflação elevou o poder de compra da população e a 

redução nos spreads fizeram com que se aumentasse a confiança nestas economias e 

isto estimulasse a demanda agregada. Isto proporcionou que estes países adquirissem 

não só produtos importados mas também créditos causando impactos negativos na conta 

corrente de diferentes proporções: enquanto Itália e Irlanda tinham déficits próximos de 

2%, do PIB, na média entre 1997 e 2007, Irlanda e Grécia atingiram quase 9%. 

(DADUSH e STANCIL, p.11) 
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A análise do mercado de trabalho, dentro da União Monetária Européia, se faz 

necessária e de extrema relevância para entendermos a problemática que a crise 

evidenciou. As compensações per capita para os trabalhadores destes países cresceram 

em média cerca de 6% ao passo que nos países mais desenvolvidos da região, esta 

expansão foi de apenas metade disto. Tais distorções não corroboravam com os 

aumentos na produtividade do trabalho para cada empregado. Nos países do 

Mediterrâneo e Irlanda, a produtividade observada foi de 1,3% enquanto nos países do 

norte do bloco esta foi de 1,2%. O desfecho destas discrepâncias foi uma explosão do 

custo dos trabalhadores na região mais pobre (aumento de 32%) em comparação aos 

12%. (DADUSH e STANCIL, 2010, p.12) 

Os aumentos nos custos com mão-de-obra nos países que formam a os PIIGS 

(Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha) provocaram uma extrema redução na 

competitividade destes países perante os demais integrantes do bloco. As conseqüências 

desta “falsa” prosperidade foram bolhas no setor imobiliário e da construção (Irlanda e 

Espanha), enormes fluxos externos de capital (Grécia), enfraquecimento do setor 

privado e queda das poupanças das famílias além de baixas taxas de crescimento 

econômico (Portugal e Itália). A situação só tendia a piorar dada a adesão destes países 

à União Monetária Européia o que reduzia a zero a possibilidade de atuação na política 

de juros. (DADUSH e STANCIL, 2010, p.13) 

3.3.1. Grécia 

A adoção do Euro pelos países ditos periféricos, isto inclui principalmente a 

Grécia, surgia como a possibilidade de paulatinamente reduzir os problemas 

macroeconômicos dos países e permitir o crescimento econômico sustentável que as 

colocassem em níveis semelhantes ao dos seus pares que compunham o bloco 

econômico europeu. 

Alguns indicadores da macroeconomia grega apresentaram sensível melhoria no 

período 2000 a 2007 (véspera da crise), o que aos olhos dos investidores estrangeiros o 

país parecia ser uma ilha de estabilidade e bons retornos. A inflação média antes da 

entrada em circulação do Euro era de 18% ao ano; em 2007 este indicador registrava 

3%. O crescimento econômico médio do país foi de 4,2%; a expansão média do bloco 

todo foi de 1,9%; o desemprego grego teve redução de 2,9% atingindo o total de 8,3% 

em 2007, valor cerca de um ponto percentual acima do observado na Zona do Euro. 
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Finalmente, Os spreads dos rendimentos dos títulos do governo tiveram uma redução 

formidável: passaram de 1.100 pontos para menos de 40. (STANCIL, 2010, p.25); 

(ATHANASSIOU, 2009, p.7)  

A rápida mudança no comportamento econômico grego, com uma acelerada 

melhoria dos indicadores macroeconômicos encontra explicação no mercado interno do 

país. O PIB per capita teve uma expansão considerável. Crescimentos da economia 

estimulam o consumo das famílias que por sua vez aumentam as receitas do governo 

visto que paga-se mais impostos. Com mais dinheiro em caixa, o governo grego 

aumentou seus gastos principalmente nas transferências sociais e aumentos nos soldos 

dos funcionários públicos. Este forte aumento na demanda doméstica, tanto pelo setor 

público como pelo privado pode ser apontado como o motor deste boom vivido na 

Grécia durante os sete anos analisados. O aumento do consumo interno expandiu os 

preços internos quando comparados ao nível observado na Zona do Euro o que fez 

reduzir ainda mais a competitividade da mão-de-obra grega. Segundo estudos, a perda 

de competitividade da economia da Grécia refletia na taxa de câmbio real do país que 

estaria entre 20 e 30% sobre valorizada. O resultado foi o crescimento do déficit do 

governo, quase sempre, superior ao estabelecido em Maastricht além da rápida 

expansão na concessão de créditos, médio e anual, para as famílias e para as empresas: 

29,6% e 14,8%, respectivamente. (ATHANASSIOU, 2009, p.7-8); (STANCIL, 2010, 

p.26-27) 

Condições econômicas tão favoráveis aguçaram a gana de investidores externos 

que inundaram a economia com capitais vindo dos mais remotos lugares do globo 

terrestre. A posição líquida dos ativos estrangeiros18 partiu de uma posição negativa de 

aproximadamente 5% do PIB grego em 1995 para cerca de 100% negativo em 2007. 

Esta avalanche de capital barato deteriorou ainda mais a conta corrente da nação. O 

déficit que já era alto entre 2000 e 2004 foi aprofundado a partir de 2005 atingindo 

14,2% do PIB em 2007. (STANCIL, 2010, p.26); (ATHANASSIOU, 2009, p.9) 

Os indicadores de endividamento, tanto público como privado e as tomadas de 

empréstimos e/ou poupança da economia grega, para o período apresentado, são 

resumidos na tabela 7: 

                                                            
18 A posição líquida dos ativos estrangeiros é a diferença entre os ativos que a Grécia mantém no exterior 
e os ativos gregos mantidos por estrangeiros. (STANCIL, 2010, p.26) 
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Tabela 7: Indicadores da economia da Grécia – 2000 a 2008  

Indicadores da economia grega (% do PIB) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Balanço Público -3,7 -4,5 -4,7 -5,7 -7,5 -5,1 -2,8 -3,5 -5,0 
Dívida Pública 103,2 103,6 100,6 97,9 98,6 98,8 95,9 94,8 97,6 
Empréstimos para empresas 31,1 34,3 35,1 37,1 38,4 41 43,9 48,8 54,5 
Empréstimos para famílias 12,5 16,3 20,1 23,5 28,3 34,9 40,3 45,6 48,2 
Poupança Líquida -0,1 0,2 0 0 1,4 -0,6 -0,6 -2,2 -2,7 
Tomada líquida de empréstimos 9,6 10,2 11,7 11 8,9 9,3 9,1 12,1 11,0 

Fonte: (ATHANASSIOU, 2009, p.9) – elaboração própria 

Os anos subseqüentes à crise apresentaram crescimentos medíocres para uma 

economia que crescia a números poucas vezes vistos. Em 2008 o crescimento foi de 2% 

e no ano seguinte a economia contraiu-se em 2%. A redução e depois contração da 

economia grega afetou drasticamente as receitas do governo provocando aumentos 

déficits e na dívida do país: o primeiro partiu de 7,7% em 2008 saltou para 13,6% em 

2009 e a segunda aumentou de 96% do PIB em 2007 para 115% em 2009. O mergulho 

em problemas econômicos que a Grécia deu elevou consideravelmente os custos de 

tomada de empréstimos do governo e, por conseguinte, os temores de que o país não 

seria capaz de honrar seus compromissos. (STANCIL, 2010, p.27) 

 A grande questão para os países que passaram por maiores dificuldades no 

período da crise e isto inclui primordialmente o governo grego é a falta de credibilidade 

nesta instituição no que tange ao compromisso das suas dívidas. Na visão de De Grauwe 

(2010) está situação “makes the resolution of the crisis difficult, because ‘nobody trusts 

theses guys anymore’. Any announcement by the Greek government about its intention 

to redress the budgetary situation will be met by great skepticism for years to come.” 

(2010, p.1) 

A entrada da Grécia no bloco da Zona do Euro implicou em uma perda do poder 

de manipulação da política monetária e da política cambial para alterar possíveis 

desequilíbrios; restou apenas a política fiscal para o governo operar em prol do 

desenvolvimento econômico do país. Dentro desta única opção disponível, uma 

consolidação fiscal seria o caminho mais indicado, contudo, como podemos observar na 

tabela apresentada, esse caminho esteve bem distante das autoridades gregas. 
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Um dos países mais afetados pela crise financeira internacional, a Grécia tentou 

através de diversas medidas de garantias, recapitalizações e empréstimos não sucumbir 

aos problemas postos pela tormenta global. Estas medidas provaram-se mais tarde não 

serem suficientes, pois, a economia grega foi a que mais perto chegou do abismo. 

No dia 23 de Outubro de 2008 entrou em vigor o projeto de lei que desembocou 

na Law on the enhancement of liquidity. Os objetivos da proposta do governo grego era 

fortalecer a economia nacional contra os efeitos da crise através do fornecimento de 

créditos que contribuiria para a emissão futura de financiamentos para as famílias e para 

as empresas reduzindo as pressões nas taxas de juros de empréstimos. Para coordenar 

estas medidas foi criado o Supervisory Council. (OPINION OF THE ECB, 2008c, p.1) 

Segundo o Banco Central Europeu (2008c), as principais características destes 

auxílios do governo grego deveriam ser: 

[...] (i) State participation in the capital of credit institutions authorised by the BoG 

(hereinafter the ‘beneficiary CIs’) through the acquisition of preference shares with 

a value of up to EUR 5 billions to be issued by 1 February 2009 and subscribed for 

by the Greek State by 31 December 2009; (ii) provision of State guarantee with a 

value of up EUR 15 billions to beneficiary CIs for loans to be granted to them by 

31 December 2009 with a maturity of three months to three years against payment 

of commission and/or provision of adequate collateral; and (iii) issuance by 31 

December 2009 of Government securities with a value of up to EUR 8 billions and 

a maturity of up to three years, to be lent to beneficiary CIs for enhancing liquidity 

against payment of commission and provision of adequate collateral. (OPINION 

OF THE ECB, 2008c, p.2) 

É interessante salientar que o dispêndio público nos programas de garantias do 

governo grego foi muito abaixo do observado em países como Alemanha e França. Isto 

sugere que estes podem ter sido insuficientes visto que o país mergulhou em uma 

recessão sem precedentes enquanto os dois gigantes deram sinais mais consistentes de 

recuperação. 

O programa de recapitalização grego esteve baseado nos mesmos termos da lei 

que foi estabelecido os esquemas de garantias. Dentro deste programa, o governo 

adquiriria ações preferenciais com o intuito de formar reservas de capital nas 

instituições beneficiárias. Estas seriam bancos corporativos que tinham autorização do 
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Banco Central Grego para atuar dentro do território grego. O valor máximo que seria 

disponibilizado para este tipo de ação foi €5 bilhões. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, 

p.42) 

As condições que o governo estabeleceu para que fossem concedidos estes 

auxílios percorreram desde a restrição nas remunerações aos executivos e limitação de 

no máximo 35% de pagamento dos dividendos do lucro líquido até o direito que estas 

ações preferenciais dariam direito a uma taxa fixa de retorno de 10% sobre o que o 

governo tinha aplicado na instituição. Estas ações concederiam ao governo o direito de 

ser representado no corpo diretivo da instituição que recebesse o auxílio do governo. 

Esta possibilidade era temporária, no entanto, permitia que houvesse poder de veto a 

questões relacionadas à distribuição de dividendos e a benefícios aos altos escalões da 

instituição desde que tais medidas pudessem prejudicar a solvência da instituição. 

(PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.42-43) 

O terceiro pacote de medidas do governo da Grécia como forma de tentar 

minimizar os impactos da crise financeira mundial foram os empréstimos. Com o 

propósito de restabelecer a liquidez no sistema financeiro do país, o governo autorizou 

um montante máximo de €8 bilhões mas poderia haver algumas exceções e assim este 

valor poderia atingir o máximo de €23 bilhões. As instituições que foram autorizadas a 

receberem esta ajuda e instituições de crédito com permissão concedida pela autoridade 

monetária a operar dentro do território grego que satisfizesse uma proporção de capital 

adequada para tanto. As condições impostas compreendiam o pagamento de taxas e o 

fornecimento de garantias adicionais de acordo com o que havia sido estabelecido pelo 

Banco Central local. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.43-44) 

3.3.2 Irlanda 

A Irlanda foi uma das economias que mais prosperaram no continente europeu a 

partir do final da década de 1980 até o início do século XXI. Antes mesmo de iniciar a 

União Monetária Européia o país vinha de um processo de vigorosa estabilidade, 

principalmente em decorrência de uma reforma fiscal, que fez com que fossem 

atingidos os diversos critérios de estabilidade que permitiram a adesão da moeda única 

européia. 

O ano de 1987 data o início das medidas promovidas pelo recém eleito governo 

que foi fundamental para a superação da crise fiscal que assolava o país. Os novos 
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eleitos não teriam muitas opções a não ser cortar os gastos do governo19 uma vez que 

por já fazer parte do Sistema Monetário Europeu, o país teve que trazer sua inflação 

para patamares baixos e assim inviabilizaria a monetização da dívida; o aumento de 

impostos estava descartado já que tinha sido feito no começo da década e não trouxe 

resultados satisfatórios. (POWELL, 2003, p.435) 

Essas medidas de corte dos gastos trouxeram benefícios no próprio ano de 1987 

bem como nos anos seguintes. O déficit primário do país ficou zero no mesmo ano de 

anúncio das medidas, a proporção dívida pública/ PIB que atingiu seu ápice em 1986 

apresentou sucessivos declínios até que em 1990 estava menor que 100%. Além disto, 

estes cortes foram salutares na medida em que diminuiu o tamanho do Estado na 

economia e, por conseguinte, sua participação também fica reduzida. As políticas de 

livre comércio que já haviam sido instituídas, a diminuição da participação do Estado na 

economia e um ambiente econômico mais estável permitiram um crescimento de 4% da 

economia a partir de 1989.  (POWELL, 2003, p.435-436)  

A primeira metade da década de 1990 marca novas modificações políticas na 

vida pública irlandesa o que permitiu ainda mais o crescimento e desenvolvimento 

econômico do país. Estas modificações foram a assinatura do Tratado da União 

Européia (1992) que não permitiria políticas fiscais deveras expansionistas, pois senão, 

não se atingiria os parâmetros de convergência estabelecidos e dada o regime de câmbio 

fixo, políticas monetárias expansionistas e inflacionária teriam maiores dificuldades 

para ocorrer. Logo, a maneira encontrada para ampliar o desenvolvimento e o 

crescimento da economia foi a redução de tarifas aduaneiras (de 7,5% em 1989 para 

6,9% em 1999) e a grande redução dos impostos das empresas (de 40% em 1996 para 

24% em 2000). (POWELL, 2003, p.437)  

Estas medidas foram extremamente benéficas para o crescimento e o 

desenvolvimento econômico do país neste período. Isto fica claro na opinião de Stancil 

(2010) onde a economia irlandesa “from 1990 to 1995, GDP was growing significantly 

faster than in other GIIPS, and inflation and borrowing cost were not only below that of 

the other GIIPS, they were close to German levels.” (2010, p.43) 

                                                            
19Na tentativa de construir um orçamento mais equilibrado, os seguintes gastos foram cortados: 6% na 
saúde, 7% na educação, 18% na agricultura, 11% estradas e habitação, 7% gastos militares. (POWELL, 
2003, p.435)  
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A economia da Irlanda trilhava um caminho de imensa prosperidade. De 1995 a 

2000 o Produto Interno Bruto do país cresceu acima de 9,5%, em média, ao ano e os 

salários tiveram expansão cinco vezes maior, na média, que os demais países do bloco. 

A taxa de câmbio real estava sobrevalorizada 36% entre os anos 1999 e 2008. Os sinais 

de superaquecimento da economia e de insustentabilidade da mesma começavam a 

surgir. (STANCIL, 2010, p.45) 

Este cenário de bonança aliado a uma política monetária expansionista, para os 

padrões econômicos da Irlanda, alimentou o apetite do mercado financeiro que através 

de operações cada vez mais arriscadas se alavancaram a patamares gigantescos. No 

período de 1999-2009, os balance sheets dos bancos irlandeses aumentaram para 

valores próximos de 750% do PIB e a exposição financeira bruta atingiu, em 2007, a 

cifra de 1.400% do produto. O mercado imobiliário também teve sua explosão e os 

preços das casas no país aumentaram quase 90%. A situação fiscal do país apresentava 

superávits fato inédita dentro dos países componentes do bloco. (STANCIL, 2010, p.45-

46) 

A crise transformou este cenário benigno em uma situação beirando a 

calamidade. A demanda interna e os investimentos sofreram reveses de 16% e 40% 

respectivamente e os preços dos imóveis naufragaram em 30%. A situação catastrófica 

que atingia a Irlanda fez com que o governo interviesse de maneira contundente 

comprando ativos podres dos bancos, injetando dinheiro em bancos com dificuldades e 

dando garantias a depositantes. O preço de tal atuação foi equivalente a 13,9% do PIB 

do país o que claramente afetou a posição fiscal. A forte retração no crescimento 

econômico e o grande número de desemprego reduziu as receitas do governo em 11,6% 

e o orçamento equilibrado de outrora se tornou apenas uma relíquia do passado. 

(STANCIL, 2010, p.46-47) 

A ilha da Irlanda não escapou das tormentas que começaram do outro lado do 

oceano e atingiu totalmente o continente europeu. O país que ensaiava um caminho de 

prosperidade e crescimento consistente se viu em situação de completo caos após os 

primeiros sinais da crise financeira mundial. 

Na tentativa de conter os efeitos nocivos dentro da economia irlandesa, o 

Ministro das Finanças do país, em 13 de Outubro de 2008, propôs uma série de medidas 

com a intenção de manter a estabilidade do sistema financeiro da Irlanda e garantir total 
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apoio as instituições que estivessem passando por dificuldades. É importante perceber 

que todos os países tinham as mesmas finalidades quando lançaram seus programas de 

socorros. (EXPLANATORY MEMORANDUM, In OPINION OF THE ECB, 2008d, 

p.2) 

As instituições que receberiam os auxílios propostos pelo governo da Irlanda 

seriam (OPINION OF THE ECB, 2008d): 

a) Instituições de créditos ou subsidiárias  

b) Empresas que tenham aceitado o esquema de recebimento executando o 

chamado Guarantee Acceptance Deed20(OPINION OF THE ECB, 2008d, 

p.2) 

O pacote de medidas disponibilizado pelo governo irlandês basicamente referia-

se a programas de garantias a instituições que tivessem dentro do programa de 

cobertura. Obviamente que as ações estatais não se limitaram somente ao fornecimento 

de garantias; houve atuações de recapitalizações e de nacionalizações também21. 

As principais características do programa de garantias, que deveria ser tirado de 

ação até no máximo o dia 29 de Setembro de 2010, seriam o estabelecimento um 

mecanismo de preços para aplicar às instituições necessitadas conforme o risco que ela 

representava além de garantir, incondicionalmente, que os interesses públicos não 

seriam afetados e que as mesmas empresas que receberam os auxílios não teriam 

vantagens advindas destes auxílios (isto incluía a eliminação de possíveis distorções 

competitivas que isto poderia gerar). (EXPLANATORY MEMORANDUM, In 

OPINION OF THE ECB, 2008d, p.2) 

Como em todos os países que receberam os auxílios do Erário Nacional, o 

governo impôs condições para que as instituições recebessem dinheiro público. No caso 

irlandês estas empresas deveriam retornar aos cofres públicos no mesmo valor do que 

foi concedido; supervisão com relação à remuneração dos executivos e dos diretores 

destas mesmas instituições e medidas promotoras da criação de altos padrões de 

                                                            
20 De acordo com a proposta do governo irlandês, o Guarantee Acceptance Deed “means a deed refered 
to in paragraph 5 entered into between the Minister and a covered institution and, if required by the 
Minister pursuant to paragraph 5, any of the covered institution´s subsidiaries and/or its parent.” (2008d, 
p.3) 
21O Ministro das Finanças tinha autorização para fornecer empréstimos a instituições de crédito por dois 
anos iniciados em 30 de Setembro de 2008; contudo até Julho de 2009, isto não havia ocorrido. 
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responsabilidade social coorporativa dentro do sistema bancário como um todo. 

(EXPLANATORY MEMORANDUM, In OPINION OF THE ECB, 2008d, p.2-3) 

Como explanado acima, o governo irlandês não se limitou a apenas fornecer 

programas de garantias ao seu sistema financeiro. O programa de recapitalização, 

baseado no Financial Support Act 2008 entrou em vigor no dia 02 de Outubro de 2008 e 

no National Pensions Reserve Fund Miscellaneous Provisions Act 2009 que começou a 

ter efeito em 05 de Março de 2009.  Sob a tutela do Ministro das Finanças o programa 

destinaria até €7 bilhões dentre os quais, €4 bilhões seriam fornecidos pelo National 

Pensions Reserve Fund e €3 bilhões seriam disponibilizados pelo Tesouro. (PETROVIC 

e TUTSCH, 2009, p.48) 

O instrumento utilizado pelo governo seria aquisição de ações preferenciais 

acrescidas de garantias (o que ficou conhecido como novas ações preferenciais). O 

Estado receberia ainda a opção de comprar 25% das ações ordinárias entre cinco e dez 

anos após a aquisição das novas ações ordinárias das instituições que estavam passando 

por dificuldades. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.49) 

No que tange as novas ações preferências, as condições impostas pelas 

autoridades da Irlanda, segundo Petrovic e Tutsch (2009), foram um pagamento anual 

de 8% dos dividendos (caso não fosse pago, deveria-se emitir ações ordinárias) e 

enquanto estas ações estivessem em posição de dívida ativa, o Ministro poderia indicar 

um quarto de diretores para comporem o quadro diretivo da instituição além de possuir 

o direito de votação em das ações ordinárias. Caso a beneficiária recebesse aportes de 

até €1,5 bilhão de fontes privadas até 31 de Dezembro de 2009, as garantias seriam 

reduzidas a no máximo 15% das ações ordinárias. (2009, p.49) 

Por fim, o governo promoveu a nacionalização do Anglo Irish Bank Corporation 

através de ato que entrou em vigor no dia 21 de Janeiro de 2009. Pelo acordo, o banco 

deveria passar todas as suas ações ao Estado sem nenhuma dificuldade. (PETROVIC e 

TUTSCH, 2009, p.50) 

3.3.3 Itália 

O comprometimento estabelecido pelos países que formariam a União Européia, 

e mais especificamente a União Monetária Européia, na assinatura do Tratado de 

Maastricht (1992) trouxe grandes benefícios para os países que ao longo dos anos 



         86 
 

apresentavam algum descompasso macroeconômico. Na Itália, isto não foi diferente. A 

redução nas expectativas de inflação e, por conseguinte, a redução na taxa de juros 

nominais trouxe os indicadores econômicos do país a níveis semelhantes ao observado 

na Alemanha como era requerido nos critérios de convergência para a adesão ao Euro. 

Entre 1993 e 1999 a economia da Itália vivia um cenário econômico benigno 

com baixos déficits fiscais, grande poupança interna e superávits na conta de transações 

correntes (após 2000, esta rubrica apresentou déficit médio de 1,6% do PIB). Essa 

posição superavitária da conta corrente italiana significou uma menor atração de 

investimentos externos o que permitiu ao país uma posição mais consolidada com 

relação ao endividamento externo líquido. (DADUSH e EIDELMAN, 2010 (a), p.53) 

As baixas taxas de juros vigentes após a adoção da moeda única estimulou a 

tomada de empréstimos pelos agentes econômicos e o aumento dos gastos, 

principalmente do governo no caso italiano. Isto permitiu que houvesse uma redução no 

déficit público e na dívida bruta como proporção do PIB: entre 1999 e 2007 a dívida da 

Itália foi reduzida em 10% como proporção do produto representando certo alívio na 

posição fiscal do país. (DADUSH e EIDELMAN (a), 2010, p.52) 

O crescimento econômico italiano neste período ficou muito aquém da trajetória 

que a economia do país trilhava e do que o bloco europeu estava vivendo: na média a 

expansão foi de 1,6% entre 1995 e 2007; 2% mais baixo que na década anterior e 1% 

inferior ao crescimento médio dos países que fazem parte da União Monetária Européia. 

Assim como o produto divergiu das médias observadas nos países do bloco, o PIB per 

capita também declinou neste mesmo período. (MORSY e SGHERRI, 2010, p.3-4) 

A explicação para este baixo crescimento perpassa principalmente por algo que 

foi comum a algumas economias européias após a adesão ao Euro: a baixa 

produtividade total dos fatores empregados nas manufaturas e nos setores non-tradable 

e o aumento no custo da unidade de trabalho. Com relação ao primeiro, houve tentativas 

de realocação da mão de obra dos setores mais produtivos para os setores menos 

produtivos o que não foi suficiente para esta queda; com relação ao segundo, o custo da 

unidade de trabalho aumentou 32% entre 2000 e 2009. (DADUSH e EIDELMAN, 2010 

(a), p.54); (MORSY e SGHERRI, 2010, p.4) 
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A falta de competitividade dos fatores de produção na Itália é um problema 

estrutural que o país vem enfrentando ao longo dos anos. Os motivos que agravam esta 

questão inclui “labor market rigidities and dual labor market, small average business 

size, defective and excessive regulations, inadequate public services, insufficient 

competition in backbone services and profound governance issues in the South.” 

(DADUSH e EIDELMAN, 2010 (a), p.55) Mesmo as reformas na legislação trabalhista 

que ocorreu na década de 1990 permitindo maior flexibilidade aumentando a maior 

oferta de mão de obra o que, em contrapartida, provocou uma queda na produtividade 

total do trabalho. (MORSY e SGHERRI, 2010, p.6)  

Este baixo crescimento da produtividade dos fatores de produção acarretou 

graves problemas para a economia italiana como um todo uma vez que o país não 

dispunha mais da ferramenta cambial e nem monetária para tentar diminuir essas 

pressões e tornar sua economia mais competitiva frente a concorrência dos seus pares 

no mercado mundial. 

Entre 1998 e 2008 as exportações italianas de bens e serviços cresceram menos 

do que em qualquer país que faz parte da união monetária além do país ter perdido 

parcelas consideráveis do mercado em regiões onde ela tinha grande predomínio. Como 

salientado anteriormente, a impossibilidade de uma desvalorização da moeda nacional é 

um desafio a ser superado uma vez que as exportações do país são pautadas 

principalmente em produtos de baixo valor agregado. (DADUSH e EIDELMAN, 2010 

(a), p.55) 

Morsy e Sgherri (2010) concordam que o lento crescimento na produtividade 

dos fatores apresenta problemas ao país e enumeram três destas, a saber: 

[...] relatively high taxes ratios, deemed to have undercut Italy´s growth 

performance by discouraging labor supply and investment; a heavy regulatory 

burden in labor and product markets and bureaucratic red tape, likely to have 

hampered competition and stifled incentives to invest; a large share of small and 

medium-size enterprises, which might have hobbled productivity growth by 

limiting the scope for economies of scale and technology transfers. (2010, p.6) 

Este bom gerenciamento econômico foi premiado pelo mercado quando da crise 

dado que os spreads dos rendimentos dos títulos do governo italiano não aumentaram 

tanto comparativamente a de outros países. Isto, no entanto, não foi o suficiente já que o 
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país retornou para uma grande dívida bruta: a dívida do país é de 115% do PIB e o custo 

da dívida, os juros pagos é de aproximadamente 4,5% do PIB. Como a economia deverá 

crescer abaixo deste custo, o peso da dívida tende a crescer a cada ano a menos que o 

governo converta o déficit primário em superávit primário. Portanto, e “since Italy´s 

debt is of relatively short maturity, Italy is potentially more vulnerable than other 

countries to a change in market sentiment.” (DADUSH e EIDLEMAN, 2010 (a), p.53) 

A crise financeira também não deixou incólume a terceira maior economia do 

bloco monetário europeu. A Itália foi um dos países que mais sentiu os efeitos da crise 

econômica muito em função do seu do perfil expansionista que seu Estado possui. 

Os governantes italianos, logo após o encontro do ECOFIN em 07 de Outubro 

de 2008, imprimiram dois decretos lei com vistas a manter a estabilidade financeira do 

sistema bancário-financeiro do país e assegurar a quantia adequada de fluxos 

financeiros dentro da economia. Como na maioria dos países, naquele momento havia 

percepção de que havia uma crise, no entanto, esta seria apenas uma crise de liquidez; 

uma crise sistêmica estava totalmente descartada. (OPINION OF THE ECB, 2008e, p.2) 

O decreto-lei número 155/2008 versava sobre o programa de garantias que o 

governo italiano propôs para auxiliar instituições financeiras em dificuldades. Neste 

sentido, o Ministro da Economia e das Finanças (doravante MEF) poderá emitir 

garantias para instituições na qual o Banco Central Italiano tenha verificado uma 

quantidade de capital inadequada em seus balanços, com duração mínima de trinta e seis 

meses contando com a apuração e aprovação pelo Banco Central local a política de 

distribuição dos dividendos enquanto durasse o programa. Enquanto o governo detiver 

participação nestas instituições, qualquer mudança na política de estabilização deverá 

passar por consulta prévia do MEF (OPINION OF THE ECB, 2008e, p.2) 

Ainda com relação a este decreto-lei, em caso de iliquidez em alguma instituição 

bancária que possa oferecer algum risco para a estabilidade da economia, um grupo 

temporário de especialistas seria indicado pelo Ministro para o gerenciamento desta 

instituição com a premissa que eles poderiam aprovar novos aportes de capital nesta 

mesma empresa. Soma-se a isto a possibilidade de utilizar um instrumento chamado de 

Emergency Liquidity Assistence (ELA) na qual o Ministro poderá emitir garantias a 

qualquer refinanciamento executado pelo Banco Central italiano tanto para bancos 
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italianos como para filias estrangeiras que estejam instaladas no país. (OPINION OF 

THE ECB, 2008e, p.2) 

O decreto lei número 157/2008 tinha como maior preocupação a restauração dos 

financiamentos de médio prazo dentro do sistema bancário. Nele, o MEF estava 

autorizado até a data limite de 31 de Dezembro de 2009 a: 

a) Fornecer garantias nas condições de mercado para passivos de bancos 

italianos com maturidade de até 5 anos; 

b) Promover em acordos de swaps entre títulos do governo e ativos financeiros 

pertencentes a bancos italianos com maturidade de até 5 anos; 

c) Fornecer garantias em operações com bancos italianos de forma a conseguir 

disponibilidade temporária de valores mobiliários para operações de 

refinanciamento dentro do Eurosystem. (OPINION OF THE ECB, 2008e, 

p.3) 

O programa de recapitalização do governo da Itália esteve presente nas duas 

propostas de lei já citadas. Este programa, diferentemente do que ocorreu nos outros 

países do bloco, foi subdivido em dois tipos de auxílio: recapitalização através da 

subscrição de obrigações especiais e recapitalização através de subscrição de ações. 

Ambos os programas estariam disponíveis para as instituições até 31 de Dezembro de 

2009. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.52-53) 

Com relação a recapitalização através da subscrição de obrigações especiais22, o 

objetivo da medida visava garantir que os fluxos de crédito para a economia real seriam 

mantidos mesmo no momento turbulento que a economia estava vivendo. Para que esta 

medida tivesse efeito, seria necessário fortalecer o capital das instituições financeiras do 

sistema bancário italiano. A quantia máxima disponibilizada para este fim seria 2% do 

total de ativos ponderados pelo risco; o Estado não poderia intervir de forma que o Tier 

123 do banco excedesse 8% além de em conjunto com investidores privados, poderia 

haver subscrição de pelo menos 30% do montante total. As condições para receber o 

auxílio público estavam pautadas em um código de comportamento de maneira que as 
                                                            

22Estas obrigações teriam as mesmas funcionalidades de uma ação ordinária com a peculiaridade de que 
após três anos que o programa estivesse na ativa, o emitente poderia converter estas obrigações em ações 
na condição que seu preço deveria ser igual ou superior a 110% do valor nominal. 
23 Conforme definição do BIS (1998) Tier 1 “includes only permanent shareholders’ equity […] and 
disclosed reserves (created or increased by appropriations of retained earnings or other surplus, e.g. share 
premiums, retained profit, general reserves and legal reserves) […]” (1998, p.14-15) 
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instituições não abusassem, obtendo vantagens, da ajuda recebida. (PETROVIC e 

TUTSCH, 2009, p.52-53) 

O outro modelo de recapitalização de subscrição de ações esteve disponível para 

todos os bancos na qual o incremento de capital, até o dia 09 de Outubro de 2008 não 

tenham sido completos. O modo de atuação do governo seria através da subscrição de 

ações preferenciais sujeita a aprovação do Banco Central da Itália. As condições de 

mercado ditariam as diretrizes destas medidas. (PETROVIC e TUTSHC, 2009, p.52) 

3.3.4 Portugal 

A economia portuguesa apresentou um desenvolvimento e/ou crescimento 

econômico robusto nos anos que antecederam a adoção da moeda única européia, isto 

em função da aceitação em 1986 da sua participação no que se tornaria posteriormente a 

União Monetária Européia e mais decisivamente no compromisso firmado na assinatura 

do Tratado de Maastricht. Esses dois eventos promoveram uma redução na taxa de juros 

e um aumento nas expectativas de crescimento econômico o que promoveu uma queda 

na poupança e uma expansão nos investimentos. Esta conjuntura favoreceu o que 

parecia um próspero desenvolvimento à nação ibérica: crescimento no produto, queda 

no desemprego, aumento nos salários. O ponto negativo foi o rápido crescimento do 

déficit nas transações correntes do país. (BLANCHARD, 2006, p.2) 

Pode-se definir esse período da história econômica de Portugal em dois: um 

momento de boom que foi de 1995 até 2001 e um momento relativamente desapontador 

a partir de 2002 até as vésperas da crise (na crise propriamente dita, o país mergulhou 

em uma recessão da qual ainda luta para se recuperar). 

Em um primeiro momento, a intenção de adoção da moeda única com a 

participação das moedas nacionais no sistema de câmbio fixo permitiu aos portugueses 

eliminarem alguns riscos que circundavam a economia do país e a redução na inflação o 

que permitiu uma queda na taxa de juros nominal (de 16% em 1992 para 4% em 2001) e 

facilidades no acesso ao mercado de títulos europeu. A queda na taxa de juros aliado às 

expectativas positivas da assinatura do Tratado da União Européia fez crescer o 

consumo e o investimento; reduzindo a poupança nacional. No entanto a política fiscal 
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teve contornos expansionários e o déficit primário ajustado ciclicamente24 aumentou 4% 

entre 1995 e 2001. (BLANCHARD, 2006, p.4) 

Esta conjuntura econômica de crescimento econômico e redução do nível de 

desemprego fez com que o crescimento dos salários fosse acima do crescimento da 

produtividade dos trabalhadores portugueses tornando o custo por unidade de 

trabalhador ser maior do que a média dentro da Zona do Euro. A queda da 

competitividade portuguesa fez com que o déficit em transação corrente apresentasse 

considerável elevação (de 0% em 1995 para 10% no ano 2000). Este quadro é resumido 

abaixo: 

Tabela 9: Evolução dos indicadores macroeconômicos de Portugal – 1995 a 2001 

Evolução dos indicadores macroeconômicos de Portugal (%) 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Crescimento do PIB 4,3 3,6 4,2 4,7 3,9 3,8 2 
Crescimento do PIB relativo à Zona 
do Euro 

1,9 2,1 1,5 1,9 1,1 0 0,1 

Taxa de desemprego 7,2 7,3 6,7 5 4,4 4 4 
Conta corrente -0,1 -3,6 -5,5 -6,6 -8,1 -10,2 -9 
Poupança das famílias 13,6 11,8 10,3 9,9 8,6 10,9 10,9 
Déficit orçamentário -5,3 -4,6 -3,4 -3 -2,8 -2,9 -4,3 
Superávit primário ciclicamente 
ajustado 

1,9 1,3 0,8 -0,4 -0,7 -1,6 -2,4 

Crescimento nominal dos salários 6,7 9 3,8 4,3 4 6,9 5,2 
Crescimento da produtividade 5,8 3,6 2,4 2,6 3,1 1,8 0,2 
Crescimento do custo da unidade de 
trabalho 

1 5,4 1,3 1,8 0,9 5,1 5 

Crescimento da unidade de trabalho 
relativo à Zona do Euro 

-0,7 4,8 1,8 1,4 0,2 4 2,7 

Fonte: (Blanchard, 2006, p.5) – elaboração própria 

Após a adoção da moeda única e a delegação da política monetária ao Banco 

Central Europeu, o entusiasmo econômico do país ibérico começou a se arrefecer. A 

política monetária que para outros países foi frouxa, para Portugal ela foi deveras 

apertada. Investimentos imobiliários reduziram-se assim como a inflação indicando uma 

contenção da demanda. O crescimento do PIB, na média, foi de 0,8% entre 2001-2008 

muito aquém dos outros Estados-Membros. (ALI, 2010, p.61) 

                                                            
24A definição de déficit primário ajustado ciclicamente nas palavras de Blanchard (2006) é déficit “which 
ajusts for the effects of lower interest rates and output growth.” (2006, p.4)  
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Não só foi o crescimento da economia que minorou após a adoção do Euro, mas, 

outros indicadores que apresentavam bom desempenho outrora, começaram a declinar. 

A produtividade do trabalho, na média, cresceu módicos 0,2% entre 2001 e 2005, os 

investimentos declinaram fortemente e as dívidas se acumulavam. Isto gerou aumento 

na poupança privada contrabalanceada pela despoupança no setor público o que fez com 

que o déficit aumentasse bem como a dívida bruta como proporção do PIB. O baixo 

crescimento do produto deveria ter contribuído para uma redução nos déficits em 

transações correntes devido a baixa nas importações, contudo isto não foi visto pelo 

persistente aumento nos custos com mão-de-obra e queda na produtividade. Como 

tomador de preços nas suas exportações e com uma pauta, na sua maioria, de produtos 

de baixa tecnologia, houve grande aumento na competição com as economias 

emergentes da Europa. (BLANCHARD, 2006, p.7-8) 

A tabela 10 mostra este segundo momento da economia portuguesa, o momento 

de arrefecimento da sua economia. 

Tabela 10: Evolução dos indicadores macroeconômicos de Portugal – 2002 a 2005 

Evolução dos indicadores macroeconômicos de Portugal (%) 
  2002 2003 2004 2005 
Crescimento do PIB 0,8 -1,1 1,1 0,3 
Crescimento do PIB relativo à Zona 
do Euro 

-0,2 -1,8 -0,7 -1,1 

Taxa de desemprego 5 6,3 6,7 7,7 
Conta corrente -6,4 -5,2 -7,4 -9,3 
Poupança das famílias 10,5 10,8 10,1 9,9 
Déficit orçamentário -2,9 -3 -3,2 -6 
Superávit primário ciclicamente 
ajustado 

-0,3 0,8 0,6 -1,6 

Crescimento nominal dos salários 3,8 3,2 3,3 3,3 
Crescimento da produtividade 0,1 -0,7 1 0,2 
Crescimento do custo da unidade de 
trabalho 

3,7 3,9 2,3 3,1 

Crescimento da unidade de trabalho 
relativo à Zona do Euro 

1,6 2,3 1,8 2,4 

 Fonte: (Blanchard, 2006, p.6) – elaboração própria 

 A crise financeira quando chegou evidenciou apenas as debilidades da 

economia portuguesa e mostrou que a adoção da moeda única apenas expôs os fatores 
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internos que conduziram a economia do país à estagnação somente oito anos após a 

integração européia. 

Alguns autores como Ali (2010) corroboram com as idéias apresentadas como 

motivos da estagnação bem como a estrutura de exportação do país. A grande maioria 

das vendas externas era calcada em setores cuja vantagem comparativa dos emergentes 

asiáticos se tornava paulatinamente maiores no decorrer do tempo. Outro fator era o 

mercado de trabalho extremamente rígido e com aumentos de salários per capita ao 

redor de 6% ao ano entre 1995 e 2002. Os aumentos foram concedidos tanto na esfera 

privada como na pública. A conseqüência imediata disto foi a apreciação da taxa de 

câmbio real, medida com base no custo da unidade de trabalho o que permite aumentos 

na demanda interna por importados e prejudicando o setor exportador deteriorando a 

situação da conta corrente do país. Esta piora afugenta os investimentos externos 

estrangeiros o que limita as possibilidades do país de financiar seus déficits externos. 

Dentro do mercado de trabalho, a partir da adoção do Euro a produtividade do trabalho 

reduziu-se consideravelmente. Entre 1995 e 2000, a produtividade média foi de 3,1% e 

após 2001 se situou em 1%. A explicação para tamanha diminuição pode ser a baixa 

formação qualificada da força de trabalho e o limitado uso da tecnologia da informação 

dado que os gastos de Portugal com pesquisa e desenvolvimento era, na média, a 

metade do que se via no bloco. (ALI, 2010, p.61-63) 

O programa de garantias proposto por Portugal tinha por objetivo restabelecer os 

canais de créditos de forma a preservar a estabilidade do sistema financeiro sem que isto 

provocasse alguma distorção na competição entre estas instituições. Estariam 

autorizadas a participar deste programa todas as instituições de crédito que estivessem 

solventes, com sede em Portugal mesmo sendo subsidiárias de empresas estrangeiras. O 

valor máximo a ser disponibilizado seria €20 bilhões com duração até 31 de Dezembro 

de 2009. (MINISTÉRIO DAS FINAÇAS, 2008, p.1) 

O programa de garantias atuaria para empréstimos e dívidas não subordinadas e 

teria maturação de no mínimo três meses e no máximo três anos podendo ser estendido 

a cinco anos desde que o Banco Central de Portugal julgasse necessário. As condições 

para o recebimento deste auxílio seria uma taxa fixada em consonância com as 

recomendações do Banco Central Europeu. Além disto, enquanto vigorar o programa, o 
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Estado pode, desde que se perceba necessidade de proteger o bem estar social e 

econômico, (PETROVIC e TUTSCH, 2009) 

[...] (i) convert its rights as a creditor into preferences shares, under which they 

Will receive a dividend of not less than 10% of the nominal value, taken from the 

profits, and to the priority reimbursement of their nominal value in the event of 

liquidation; (ii) decide on executive remuneration, corporate governance and 

dividend policy; and (iii) appoint one or more temporary administrators to replace 

existing management in whole or in part. (2009, p.66) 

Novamente, as condições impostas pelas autoridades de um país da Zona do 

Euro foram pautadas basicamente em aplicação de multas ou taxas além de uma 

reestruturação corporativa das empresas que receberiam dinheiro público. Acresce-se a 

limitação na remuneração de executivos e diretores destas instituições como uma forma 

de diminuir os problemas de risco que estes profissionais poderiam incorrer para 

alavancar seus recebimentos. 

O Parlamento de Portugal também aprovou uma lei que versa sobre o programa 

de recapitalização das instituições financeiras afetadas pela crise. Com mesmo prazo de 

duração do programa de garantias e com valor máximo de €4 bilhões, a recapitalização 

seria disponibilizada de duas formas distintas: aumento dos próprios fundos da 

instituição que se mostrasse solvente e estável ou intervenção direta do Estado para a 

recuperação. Dentro deste esquema, o governo ainda pode participar de outras 

recapitalizações desde que a iniciativa privada contribua com pelo menos 30% do 

capital. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.67) 

Assim como diversos outros países do bloco europeu, Portugal promoveu a 

nacionalização de uma instituição, o Banco Português de Negócios S.A. Este programa 

estaria disponível para aquisição total ou parcial das ações de empresas privadas desde 

que fosse avaliado um risco muito alto para a manutenção do bom funcionamento da 

economia. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.68) 

3.3.5 Espanha 

A Espanha, como todos os países periféricos do bloco europeu, apresentava 

indicadores macroeconômicos muito além das suas reais capacidades estruturais. Estes 

índices eram conseqüência dos compromissos dos países quando da assinatura do 

Tratado de Maastricht (1992) em traçar uma convergência dos níveis de preços, déficit 
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público, dívida bruta e taxa de juros para poderem, enfim, participarem da União 

Monetária Européia em 1999 quando o Banco Central Europeu assumiu o controle da 

política monetária supranacional.  

O Banco Central Espanhol, a partir deste compromisso, conseguiu reduzir as 

expectativas de inflação dentro do país e de queda nas taxas de juros antes da adoção da 

moeda única. Após a entrada em vigor do Euro, a taxa de juros real espanhola chegou a 

ser negativa uma vez que sua inflação estava em níveis muito baixos. Em um cenário 

com baixa inflação (3,5% na média, 1.5 pontos percentuais acima da média do bloco) e 

baixa taxa de juros, os investidores e principalmente os especuladores são atraídos pelo 

dinheiro barato e grandes potenciais de retorno para fazerem suas aplicações. (DEJUAN 

e FEBRERO, 2010, p.5) 

Com uma conjuntura macroeconômica tão favorável, a Espanha desfrutou de um 

grande crescimento econômico entre 1996 e 2008; uma média de 4% ao ano. A forte 

expansão da economia permitiu a criação de grande quantidade de empregos no mesmo 

período: sete milhões de novas vagas foram criadas (o desemprego caiu de 22,1% da 

população em 1996 para 8,3% em 2007). O grande motor deste rápido crescimento 

econômico foi a construção civil que triplicou sua participação no PIB do país entre 

1996 e 2008 e tornou-se duas vezes superior à media da União Européia. (DEJUAN e 

FEBRERO, 2010, p.7)  

O diferencial de inflação entre a Espanha e o restante do bloco teve seus reflexos 

principalmente no setor imobiliário e suscitou uma bolha especulativa neste mercado 

muito em função do fácil acesso ao crédito (devido à baixa taxa de juros e a forte 

liberalização financeira mundial). As evidências para isto, na visão de Dejuan e Febrero 

(2010) foram “[...] the price of standard house was increasing much faster than the 

disposable income of a standard household [and] while the rent of a house was growing 

at the CPI (3,5% annually), the price of house rose, in some years, 18%” (2010, p.10)  

Não menos importante, mas de maneira não tão uniforme, os investimentos em 

máquinas e equipamentos também foram consideráveis no período. Com uma economia 

em franca expansão, puxada pelo setor de construção, a demanda torna-se 

extremamente aquecida e o consumo de bens finais possui forte correlação com isso, 

principalmente de maquinários. Isto, em contrapartida, reflete negativamente no 

comércio internacional uma vez que as exportações se retraíram dando margem para o 
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aumento nas importações (os bens de capitais eram quase todos comprados no exterior): 

o déficit em transações correntes atingiu 10% do PIB, valor extremamente elevado e 

preocupante. (DEJUAN e FEBRERO, 2010, p.8) 

A explosão da demanda fez crescer a arrecadação do governo e este aumentou 

sensivelmente seus gastos. Entre os anos de 2005 e 2009 esta expansão foi da ordem de 

7,5% do PIB o que parecia não afetar a posição fiscal do país visto que a dívida como 

proporção do PIB se mantinha entre os menores dentro da União Monetária Européia. 

No entanto, a atuação expansiva do setor público contribuiu para a fraca produtividade 

do país. (DADUSH e EIDELMAN, 2010 (b), p.66-67) 

Queda de produtividade, aliás, ocorreu em todos os países periféricos do bloco 

europeu. A adoção de uma moeda única e fortemente atrelada à moeda da Alemanha, 

um colosso de eficiência econômica pode ser vista como o principal fator que 

determinou a derrocada destas economias quando do início da crise. Obviamente que a 

crise foi intensa e teve sua forte contribuição, contudo, os problemas estruturais destas 

economias foram colocados à mostra.  

Analisando o fator de produtividade total do país, entre os anos 2000 e 2008, 

este indicador permaneceu praticamente estagnado na Espanha enquanto que na 

Alemanha cresceu na média anual de 0,9% e nos Estados Unidos, 1,4%. A situação só 

tendia a deteriorar visto que os aumentos nos salários eram os maiores dentro do bloco e 

este mercado era extremamente rígido. Os custos do trabalho por unidade do produto 

expandiram-se 30% desde 2000 enquanto que na Alemanha este valor seguiu próximo 

aos aumentos da produtividade. (DADUSH e EIDELMAN, 2010 (b), p.67) 

Como foi observada nos demais países periféricos, inclusive na Espanha, a 

adesão destes países à Zona do Euro fez com que muitos indicadores macroeconômicos 

melhorassem o que permitiu um rápido crescimento econômico sem grandes pressões 

inflacionárias. No entanto, não foram feitos investimentos e reformas de cunhos 

estruturais que permitissem que estes países pudessem velejar em águas mais calmas 

quando ocorresse algum choque adverso grave, como a crise de 2008. A perda de 

competitividade, os déficits em transações correntes, o alto custo da mão de obra são 

problemas que devem ser enfrentados e mudanças neste sentido farão com que os países 

possam ter momentos mais tranqüilos dentro da União Monetária Européia.  
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O outro país da península Ibérica, a Espanha, foi fortemente atingido pela crise. 

Apresentando robustas taxas de crescimento desde a adoção do Euro como moeda 

única, a Espanha estava vislumbrando uma rota de crescimento sustentável e que levava 

o país a figurar entre as dez maiores economias do planeta. A crise colocou um ponto de 

inflexão na trajetória de crescimento que talvez demore anos e anos para retomar. 

A 13 de Outubro de 2008 o governo espanhol solicitou ao Banco Central 

Europeu opiniões sobre um formulado decreto-lei real (doravante decreto I) com o 

intuito de criar um fundo para a aquisição de ativos financeiros. Dois dias mais tarde, 

foram solicitadas novas opiniões a respeito de outro decreto-lei real (doravante decreto 

II) com o objetivo de tomar medidas urgentes de cunho econômico e financeiro. 

(OPINION OF THE ECB, 2008h, p.1) 

Como mencionado acima, o decreto I tinha por finalidade estabelecer um fundo 

que iria adquirir de instituições financeiras os ativos de melhor qualidade sujeito aos 

critérios de mercado. Para este fim, seriam disponibilizados, pelo Estado, €30 bilhões 

ampliáveis a €50 bilhões se necessário fosse. Já o decreto II que autorizava o governo a 

fornecer garantias no valor de €100 bilhões somente para os três meses restantes de 

2008 com maturação máxima de cinco anos. (OPINION OF THE ECB, 2008h, p.1-2) 

  Estavam autorizadas a receberem as garantias governamentais as instituições de 

crédito registradas no território espanhol, mesmo as subsidiárias estrangeiras. No 

entanto, para receber este dinheiro, as instituições deveriam para uma taxa conforme 

estabelecesse as diretrizes do mercado desde que estivessem em acordo com as 

recomendações dadas pelo Banco Central Europeu. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, 

p.74) 

O decreto I ainda versava sobre o esquema de recapitalização do governo (GRS 

na sigla em inglês) na qual o era possível, pelo Ministro da Economia, a compra de 

ativos emitidos por instituições de crédito espanholas com a finalidade de fortalecer sua 

base de capital. Através deste o programa o Estado poderia adquirir ações preferenciais, 

ordinárias ou certificados de participações que teria duração de 14 de Outubro de 2008 

até 31 de Dezembro de 2009.  
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3.4. OS DEMAIS PAÍSES DO EURO FRENTE À CRISE 

3.4.1 Áustria 

Acabadas as reuniões entre as instituições participantes e os Estados-Membros 

com a missão de criar instrumentos para combater a crise financeira, o governo da 

Áustria mobilizou-se para adotar suas medidas contra a crise financeira. Estas, 

concentradas em programas de garantias, recapitalização e nacionalização tomaram 

efeito a partir de 27 de Outubro de 2008. 

 O programa de garantias preparado pelo governo austríaco foi baseado em dois 

atos legislativos distintos que atuariam diretamente sobre o mercado financeiro.  

O primeiro conhecido como Interbank Market Support Act (ISBG na sigla em 

alemão) tinha como propósito permitir que o Ministro das Finanças pudesse emitir 

garantias governamentais de até €75 bilhões para títulos emitidos por empresas de 

crédito e seguradoras. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.9). Conforme a seção 11 do 

Artigo 1 do Federal Law Gazette do governo austríaco, “this Federal Act shall cease to 

be in force upon the expiration of December 31, 2009. Any assumption of liability still 

operative at that time shall remain unaffected. (FEDERAL LAW GAZZETE, 2008, p.3) 

O segundo ato legislativo federal ficou conhecido como Financial Market 

Stability Act (FinStaG na sigla em alemão) na qual autoriza o Ministro das Finanças a 

garantir os passivos tanto de instituições de créditos como companhias de seguros até o 

valor máximo de €15 bilhões. A validade deste ato foi determinada para encerrar na 

mesma data da anterior. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.9) 

As condições para a liberação destas garantias públicas incluíram multas 

(seguindo as recomendações do Banco Central Europeu), taxas de juros que deveriam 

seguir as praticadas no mercado além de outras medidas de reformas nas políticas das 

instituições. Em contrapartida as empresas deveriam se comprometer a rever seus 

programas de remuneração com os dividendos podendo ser distribuídos até um limite 

pré-definido e que houvesse manutenção dos empregos. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, 

p.9-10) 

Fica visível que a intervenção do governo, somente quando se trata dos 

esquemas de garantias, foram extremamente grandes visto que a quantia máxima que 

poderia ser despendida correspondia a cerca de 28,5% do Produto Interno Bruto do país. 
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No entanto, o não auxílio governamental ao sistema financeiro poderia representar 

custos maiores no médio prazo para a economia. 

As medidas tomadas pelo governo da Áustria no que tange à recapitalização das 

instituições de crédito e de seguros estavam pautadas no Financial Market Stability Act. 

No entanto, foi criada uma empresa a Finanzmarketbeteiligung AG (FIMBAG) que 

seria subsidiaria da ÖIAG, agência estatal responsável por investimentos e 

privatizações. A nova empresa teria como papel o de intermediar as negociações entre o 

Ministro das Finanças e as instituições socorridas. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.10) 

O dinheiro público utilizado neste processo, como no caso das garantias, foram 

condicionados mediante a algumas condições como as exigidas no caso anterior 

adicionadas à necessidade de um capital mínimo e que esta injeção de capital não 

provocasse distorções na competição entre as instituições. No caso das taxas, bancos 

considerados sadios deveriam pagar pelo menos 9,3% anualmente; na distribuição de 

dividendos, esta não deveria ser superior a 17,5% dos lucros distribuídos. (PETROVIC 

e TUTSCH, 2009, p.11) 

Ainda dentro Financial Market Stability Act existia possibilidades de 

nacionalização de empresas tanto fornecedoras de crédito como de seguros que 

estivessem sob risco de não conseguirem cumprir suas obrigações com os credores e 

quando as medidas acima mencionadas não forem capazes de reverter a situação crítica 

de tais instituições. Para estes casos, o Ministro da Fazenda em consulta com o 

Chanceler para que se pudesse “assumir” tal instituição que pudesse representar algum 

perigo à economia nacional. O prazo para que esta empresa nacionalizada tornar-se 

novamente privada dependia da volta à normalidade das condições de mercado. 

(PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.12) 

É digno de nota que o banco Kommunalkredit AG foi nacionalizado pelo 

governo austríaco (aquisição de 99,78% das cotas) pelo valor simbólico de €2. 

3.4.2 Bélgica  

As especificidades dos Estados Membros percorrem os mais de cinqüenta anos 

desde o inicio da formação da União Monetária Européia. A crise financeira de 2007 

evidenciou estas peculiaridades principalmente no que se refere às medidas tomadas 

individualmente pelos países para tentarem diminuir os efeitos sobre a economia. 
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A Bélgica aprovou e colocou em vigor no dia 9 de Outubro de 2008 o Artigo 

117 bis, primeiro subparágrafo da lei de 2002 que versava sobre a supervisão do setor 

financeiro e dos serviços prestados por este. Esta norma permite que o rei belga, através 

de decretos, estabeleça garantias públicas para determinados passivos listados nesta 

mesma lei. O valor das garantias não fica especificado na lei, ele poderá definir um teto 

para tal auxílio ou permitirá que este teto seja definido na implementação. (PETROVIC 

e TUTSCH, 2009, p.13-14) 

O destino dos auxílios, ou melhor, das garantias, no caso belga são mais 

abrangentes do que no caso austríaco. Enquanto no primeiro estes eram destinos apenas 

para instituições de créditos e para seguradoras, a Bélgica foi mais abrangente e incluiu 

além das instituições supracitadas para a Áustria, holdings financeiras e empresas de 

investimentos. 

Os passivos que foram autorizados a receber dinheiro público da autoridade 

belga foram os de: instituições supervisionadas pelo governo, re-pagamentos de 

participações em empresas cooperativas nas quais pessoas físicas eram detentoras, 

perdas incorridas por empresas supervisionadas que adquiriram ativos e passivos de 

empresas supervisionadas e os passivos do Gemeentelijke Holding N.V/Holding 

Communal S.A. O decreto real de 16 de Outubro de 2008 estabeleceu que as garantias 

devessem cobrir passivos entre 9 de Outubro de 2008 e 31 de Outubro de 2009. Já o 

decreto real de 14 de Abril de 2009 estabeleceu que as garantias estabelecidas teriam 

prazo final em 15 de Maio de 2009. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.14) 

As condições para o recebimento do dinheiro do Erário belga, estabelecidas por 

decretos reais seriam que as entidades que receberiam a ajuda deveria adotar medidas 

que desse suporte à situação da mesma com relação a solvência e liquidez e que as 

empresas que recebessem o auxílio justificassem a necessidade perante os interesses da 

comunidade econômica belga. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.14-15) 

As recapitalizações na Bélgica não tiveram escopo generalista como o que 

ocorreu na Áustria, mas sim, foram atuações pontuais, de maneira individual e que na 

sua maioria das vezes foi tomada em conjunto com demais Estados Membros tais como 

Holanda, França e Luxemburgo o que pode ter significado um peso menor ao governo 

belga já que a “conta” foi dividida entre mais de um governo. (PETROVIC e TUTSCH, 

2009, p.16) 
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3.4.3 Chipre 

O Chipre pela própria dimensão de sua economia e de sua relevância econômica 

dentro da Zona do Euro pode ser considerada uma das economias que menos foram 

afetadas durante a tormenta global de 2007. Isto não impediu que as autoridades 

cipriotas tomassem medidas com vistas a re-estabelecer a confiança no sistema 

financeiro doméstico. 

Em 16 de Fevereiro de 2009, o Banco Central Europeu emitiu sua opinião 

atendendo a um requerimento do Ministro das Finanças do Chipre. A proposta esboçada 

pelas autoridades cipriotas sugeria que em tempos de crises financeiras fossem adotadas 

medidas para o combate de liquidez ou insolvência em instituições financeiras do 

Chipre sem que essas medidas passassem pelo crivo da Câmara dos Deputados. 

(OPINION COM/2009/12, 2009, p.1-2) 

Neste sentido o Conselho Ministerial do Chipre teria o poder de fornecer: 

[...] (i) a Government loan to a financial institution; (ii) a Government guarantee to 

a financial institution; (iii) the recapitalisation of a financial institution in return for 

a corresponding participation in its ownership structure; (iv) the purchase of a 

financial institution´s assets; (v) a Government loan or guarantees for an 

appropriate price and/or a grant paid to deposit-guarantee or investor protection 

schemes. (OPINION COM/2009/12, 2009, p.2) 

O poder concedido à autoridade cipriota não tinha um prazo limite para terminar 

e que seria aplicada somente às instituições problemáticas nas quais se pudessem 

vislumbrar uma crise sistêmica em um horizonte de tempo não muito extenso. 

(PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.18) 

3.4.4 Finlândia 

Os efeitos da Segunda Grande Contração no único país nórdico pertencente à 

União Monetária Européia podem ser considerados de menor intensidade quando 

comparados aos maiores países do bloco. Prova disto é que o governo finlandês tomou 

apenas medidas de garantias públicas; outros tipos de medidas que os demais países 

tomaram não foram anunciadas pelo governo finlandês25. (PETROVIC e TUTSCH, 

2009, p.27) 

                                                            
25 Conforme analisado no estudo de Petrovic e Tutsch de Julho de 2009. 
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De fato, a decisão do governo da Finlândia de fornecer garantias para 

instituições financeiras combalidas pela crise mundial passou por uma versão preliminar 

(12 de Dezembro de 2008) e após a inclusão de algumas medidas foi sacramentada no 

Decreto do Governo n° 67 de 12 de Fevereiro de 2009. Ambas as requisições foram 

remetidas à Comissão Européia para aprovação. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, p.27) 

Na primeira versão submetida ainda em 2008, o objetivo do governo nórdico, 

frente aos distúrbios financeiros, seria fornecer garantias de apoio às necessidades de 

financiamento de bancos e de agências de hipotecas tanto para o curto como para o 

médio prazo. Estariam aptos a receber dinheiro público todos os bancos e agências de 

hipotecas finlandesas incluindo subsidiarias finlandesas de instituições estrangeiras 

desde que o governo local acreditasse na sua solvência. (EUROPEAN COMISSION, 

2008, p.1) 

Neste primeiro momento, esta ajuda estaria disponível na forma de fornecimento 

de garantias públicas para novas emissões de dívidas de curto e de médio prazo. As 

beneficiárias que aceitassem este arranjo deveriam pagar uma taxa para as emissões de 

novas dívidas. Estas garantias governamentais deveriam ser emitidas dentro de seis 

meses com a possibilidade de serem estendidos até o final de 2009 e seriam na forma de 

(EUROPEAN COMISSION, 2008, p.2): 

a) Certificados de depósitos; 

b) Unsecured bonds e outros instrumentos de dívida com prazo de maturação 

superior a 90 dias mas inferior a 3 anos; 

O montante disponível para este socorro seria de €50 bilhões e estaria sujeito a duas 

condições: para dívidas de curto prazo (inferiores a um ano) o limite seria o valor 

nominal total da dívida emitida em 17 de Outubro de 2008; para dívidas de longo prazo 

seria o valor nominal total dos títulos com maturidade entre 17 de Outubro de 2009  e 

31 de Dezembro de 2009. As condições estariam sujeitas ao pagamento de uma taxa 

baseada nas Recomendações de Garantias do Banco Central Europeu e eram voluntárias 

à qualquer instituição solvente. (EUROPEAN COMISSION, 2008, p.2) 

O Decreto Governamental n° 67 propôs algumas mudanças no que havia sido 

decidido na versão preliminar de 2008. Uma das alterações foi a introdução de uma 

limitada possibilidade de rolar dívidas de curto prazo para torná-las de médio prazo com 
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valor máximo de €5 bilhões. A segunda foi uma mudança nas remunerações e nos 

salários dos empregados destas instituições que deveria ser baseadas em preceitos 

competitivos de empresas estatais. (EUROPEAN COMISSION, 2009, p.2) 

Os programas de recapitalização, nacionalização e aquisição de ativos depreciados 

estavam todos organizados e decididos dentro das instituições finlandesas competentes, 

contudo, ainda estavam tramitando dentro das instâncias pertinentes e até Junho de 2009 

ainda não haviam sido anunciadas.  

A análise da intervenção federal do governo da Finlândia na crise deixa claro que as 

medidas, pelo menos em termos monetários, foram inferiores ao auxílio dado pelo 

governo austríaco por exemplo. Talvez seja porque a economia austríaca seja 

aproximadamente 60% maior (em tamanho do PIB) do que a economia finlandesa e por 

esta razão estar mais suscetível à tormentas financeiras. 

3.4.5 Holanda 

No desenrolar dos graves problemas financeiros que o mundo sofreu e que se 

intensificaram após a quebra do Lehman Brohters nos Estados Unidos, o governo da 

Holanda criou programas de auxílios para garantir liquidez tanto ao sistema financeiro-

bancário como à economia real. Tais programas foram desde esquemas de garantias de 

crédito e recapitalização até nacionalização de instituições em grave situação financeira. 

Os programas de fornecimento de garantias de crédito proposto pelo governo 

holandês foram colocados em prática no dia 23 de Outubro de 2008 após o aval da 

European Comission e do Banco Central Europeu. Na visão governo, o programa: 

[...] has not in itself the objective of improving the solvability of banks. A bank 

will receive a guarantee only if it has a solvency ratio and liquidity (in each case 

current and forecasted) to the satisfaction of the Dutch authorities, taking into 

account the requirements of the […] (financial markets supervision act), as applied 

to the bank concerned by the Dutch central bank. The guarantee scheme is 

accessible to banks, […], with a seat and substantial operations in the Netherlands. 

It is therefore accessible to subsidiaries of foreign banks having substantial 

operations in the Netherlands. (EUROPEAN COMISSION, 2008b, p.2) 

O documento do governo dos Países Baixos pode ser considerado um dos mais 

rigorosos quanto à possibilidade de fornecimento de garantias. Ficou evidente que não 



         104 
 

seria qualquer instituição em dificuldades que receberia dinheiro público e que as 

beneficiárias deveriam atender requisitos estabelecidos pelas autoridades. 

Para fazer frente aos problemas financeiros que a crise impôs, o governo 

forneceu garantias em títulos da dívida sênior que não possuíam as garantias26; o 

conteúdo deveria durar não menos que três meses e não mais que três anos. Os 

seguintes instrumentos de dívida seriam: títulos comerciais, depósitos comerciais e as 

chamadas Medium term notes, todos denominados em Euro, Dólar americano ou Libra 

Esterlina. O montante total disponibilizado para este fim seria de €200 bilhões. 

(EUROPEAN COMISSION, 2008b, p.2) 

O valor deste programa de garantias segue um esquema, descrito pela 

EUROPEAN COMISSION (2008b). Para conteúdos de até um ano, um prêmio fixo 

pela garantia de 50 pontos deveria ser aplicado. Para prazos superiores, o prêmio teria 

um componente fixo (os mesmos 50 pontos) e um componente variável que deveria ser 

o valor mais baixo dentro de duas possibilidades: 

a) O valor médio do spread de cinco anos dos chamados Credit Default Swaps 

(CDS) para o banco entre os períodos de 01 de Janeiro de 2007 e 31 de 

Agosto de 2008; 

b) O valor médio do spread de cinco anos dos CDS para um conjunto de bancos 

dentro da Zona do Euro com a mesma classificação e para o mesmo período 

acima descrito. (2008b, p.2) 

Os bancos agraciados com esta inundação de dinheiro público deveriam como na 

maioria dos outros países do bloco europeu melhorar seu modelo de governança 

corporativa e reduzir consideravelmente o irreal método de pagamentos de bônus aos 

diretores e executivos, não fazer mau uso  do dinheiro do contribuinte para ações de 

marketing e o crescimento do balanço contábil seria monitorado pelas autoridades 

holandesas. (EUROPEAN COMISSION, 2008b, p.3) 

O programa de recapitalização utilizado na Holanda teria validade até o dia 10 

de Outubro de 2009, ou seja, um ano após a sua entrada em vigor e disponibilizaria a 

bagatela de €20 bilhões. Para este fim estavam autorizadas a receber auxílio todas as 

                                                            
26Este mecanismo consistia em conceder empréstimos a bancos que não estavam subordinados e que não 
possuíam garantias. 



         105 
 

instituições financeiras com registros no país. O principal instrumento utilizado para 

tanto seria a aquisição de ações preferências das instituições, medida que foi seguida por 

diversos países da Zona do Euro no decorrer da crise. (PETROVIC e TUTSCH, 2009, 

p.62) 

Como em alguns países como Alemanha, Áustria e Irlanda, a Holanda também 

promoveu uma nacionalização. Esta foi feita em conjunto com o governo da Bélgica e 

de Luxemburgo para dar suporte ao Fortis Bank Nederland Holding. O montante total 

deste poll foi de €11,2 bilhões (a fatia correspondente ao governo holandês foi de €4 

bilhões) e em troca de uma participação de 49% no grupo. Em 03 de Outubro de 2008, o 

governo dos Países Baixos adquiriu todas as ações do Fortis Bank Nederland (Holding) 

N.V, Fortis Insurance Netherlands N.V e Fortis Corporate Insurance N.V. (PETROVIC 

e TUTSCH, 2009, p.63)  

3.4.6 Eslovênia 

A Eslovênia foi outro país do bloco que sofreu com a crise financeira 

internacional e que prontamente tomou suas medidas com o intuito de conter, ou 

melhor, minimizar seus efeitos. No dia 03 de Dezembro de 2008 foi enviado ao Banco 

Central Europeu um pedido de opinião pelo Ministério das Finanças do país sobre as 

propostas de combate a crise. No dia seguinte, este decreto lei foi colocado em prática. 

Dentro deste decreto lei promulgado pelo governo esloveno, o Estado estaria 

autorizado a fornecer garantias às instituições de créditos no valor máximo de €12 

bilhões. Segundo este mesmo decreto as instituições habilitadas para receber o auxílio 

público teriam que ter capital mínimo requerido e não serem capazes de obterem fundos 

ou capitais no mercado interbancário, deveria ter uma licença de funcionamento 

validada pelo Banco Central da Eslovênia, ter seus assentos corporativos na Eslovênia 

(OPINION OF THE ECB, 2008f, p.1-2) 

As condições para que as instituições creditícias recebessem dinheiro do 

Governo estariam condicionadas a que estas utilizassem estes fundos para que 

normalizassem suas atividades e que restabelecesse um nível adequado de 

financiamentos à economia. A maturação deste programa deveria ser de três meses até 

cinco anos sendo possível a requisição do capital até 31 de Dezembro de 2010. Sobre 

estes valores solicitados incidiria uma taxa calculada com base na maturação da 

garantia. (OPINION OF THE ECB, 2008f, p.2) 
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As condições impostas pelo governo esloveno diferem em alguns aspectos dos 

demais governos europeus, mas, na sua essência tinha o mesmo propósito, a saber, o de 

tentar restabelecer os canais de créditos dentro do sistema financeiro local como forma 

de levar a economia novamente à normalidade. 

No caso da recapitalização de instituições, o governo da Eslovênia preparou um 

projeto de lei, mas, que até Julho de 2009 ainda não havia sido adotado. O programa era 

muito semelhante ao feito para a concessão de garantias; no entanto, havia algumas 

peculiaridades. As instituições que receberiam este tipo de auxílio seriam as mesmas 

adicionando-se seguradoras e fundos de pensões que atendessem aos mesmos requisitos. 

As condições também impunham taxas e restrições quanto a remuneração, benefícios, 

pagamentos de dividendos, estratégia de negócio e investimentos. (PETROVIC e 

TUTSCH, 2009, p.71-72) 

O governo da Eslovênia interveio também através do fornecimento de 

empréstimos. As instituições aptas a receberam esta ajuda deveriam preencher os 

mesmos requisitos daquelas que receberiam as garantias. O Banco Esloveno de 

Exportação e Desenvolvimento seria a instituição responsável por analisar se a empresa 

era ou não habilitada a receber empréstimos do governo. Após seu parecer, o Ministro 

das Finanças seria avisado que recomendaria o Governo a conceder o empréstimo. As 

condições diferiam um pouco das apresentadas acima, contudo com o mesmo tempo de 

duração e conforme (OPINION OF THE ECB, 2008g, p.2) teria 

[...] maturity of the loans may range from one year up to a maximum of five years 

and may not exceed the maturity of the resources that the State acquires by issuing 

debt securities on the financial market or by taking loans at the time of granting 

loans. The annual interest rate of the loan consists of the cost of borrowing with the 

State guarantee arising from issuing debt securities or from taking loans of 

comparable maturity and the credit risk margin based on long-term credit 

assessment of the credit institution by internationally recognised rating agencies. 

(2008g, p.2) 
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4. NOTAS FINAIS 

Este trabalho analisou os problemas provocados pela ausência de uma 

autoridade fiscal supranacional que execute e coordene as políticas fiscais dentro da 

União Monetária Européia diante da ocorrência de um choque de grandes proporções. A 

crise financeira internacional de 2007 que iniciou-se nos Estados Unidos e prontamente 

alastrou-se pelo mundo afora contou com as diversas ferramentas de política monetária 

convencional, mas, também com instrumentos ditos “não convencionais” para enfrentar 

os problemas no sistema financeiro internacional. 

Dada a intensidade e a gravidade da crise, a intervenção estatal mais intensa foi 

uma prática que se mostrou eficiente na redução dos problemas; contudo se mostrou 

custoso do ponto de vista fiscal, pois, os agentes econômicos e do mercado tiveram a 

percepção de que algumas dívidas destes países poderiam se tornar insustentáveis no 

médio-longo prazo e passaram a exigir juros maiores para refinanciar tais débitos. 

Alguns países possuíam além dos problemas no sistema financeiro, existiam falhas 

estruturais como elevados custos de mão-de-obra e baixa produtividade e isto reduz a 

perspectiva de crescimento econômico e aumentos na dívida bruta e no déficit fiscal. 

Os graves problemas fiscais que atingiram a União Européia, com a erupção da 

crise, são na realidade uma decorrência de problemas estruturais e de concepção desde a 

criação da União Monetária. Na visão de Dadush e Stancil (2010): 

“[...] the crisis was created by a misallocation of resources among and within 

countries and a loss of competitiveness that resulted from – and was in many cases 

concealed by – the economic boom associated with the adoption of the euro a 

decade ago. Today´s fiscal problems are in large part the consequence, rather 

than the cause, of these changes […] (2010, p.9 – grifo do autor) 

O programa de coordenação fiscal já existente – Pacto de Estabilidade e do 

Crescimento – se mostrou insuficiente diante da crise global já que o mesmo apenas 

fixou parâmetros máximos para o tamanho da dívida pública como proporção do PIB e 

para os déficits públicos. A criação do Plano de Recuperação da Europa é uma tentativa 

de no médio prazo introduzir reformas estruturais que a União Monetária Européia tanto 

carece. Além de diversas reformas estruturais que devem ser executadas em diversos 

países do bloco para que haja um nivelamento entre os padrões de desenvolvimento dos 

países para que ocorra uma harmonização maior entre os Estados-membros, uma 
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unidade fiscal supranacional deve ser vislumbrada para que a coordenação fiscal dentro 

do bloco seja mais eficiente na distribuição e alocação dos recursos públicos. 

Alguns teóricos apontam a Alemanha e seu modelo “neo-mercantilista” como 

fator que prolongue mais a crise nos países periféricos. O país consegue enormes 

superávits na balança comercial exportando produtos de alto valor agregado para seus 

pares mais pobres devem ser levadas em consideração para possíveis trabalhos futuros 

sobre o bloco europeu. 

A situação fiscal em alguns países bem como na Zona do Euro como um todo 

não é confortável e pode piorar nos próximos anos. Uma fonte de possíveis distúrbios 

fiscais nos anos vindouros é que mesmo que ocorra uma rápida retirada dos estímulos 

concedidos à economia real, muitos dos países da região não conseguirão retornar à 

trajetória de resultado primário sustentável e superavitário. (ATTINASI, LEINER-

KILLINGER e SLAVIK, 2010, p.47) 

Os déficits primários podem ser agravados por um problema que a União 

Monetária Européia já sofria antes da crise e pode se intensificar se nenhuma reforma 

estrutural for orquestrada. Com o agravamento da crise financeira, muitos trabalhadores 

perderam seus empregos o que elevou a taxa de desemprego da região. À medida que o 

crescimento econômico se mostra abaixo do nível pré-crise e perspectiva é que assim se 

mantenha, o problema do desemprego tornar-se-á estrutural. Isto fará com que os 

governos aumentem seus gastos sociais (seguro-desemprego) e, por conseguinte, 

aumente seus a patamares que podem se tornar insustentáveis. (ATTINASI, LEINER-

KILLINGER e SLAVIK, 2010, p.47) 

A situação torna-se delicada à medida que a análise começa a envolver os gastos 

com a seguridade social e torna-se extremamente sensível quando começa os rumores 

sobre a alteração do tempo de contribuição com a previdência para a aposentadoria. Este 

golpe no chamado wellfare state que perdurou pela Europa e Estados Unidos desde o 

pós-guerra deverá ser extremamente doloroso para a população. 

O setor financeiro e o setor industrial também podem contribuir para uma 

deterioração no resultado primário da economia. A desvalorização dos preços dos ativos 

do setor bancário somada a falências no setor industrial podem significar maiores 

socorros dos governos a estes setores problemáticos. Estes auxílios propiciados pelos 
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países tendem a deteriorar seus resultados fiscais tanto no curto prazo como podem se 

tornar insustentáveis no médio e no longo prazo. (ATTINASI, LEINER-KILLINGER e 

SLAVIK, 2010, p.47) 

À medida que a crise continua e as perspectivas de baixo crescimento do 

Produto Interno Bruto vão se materializando, outro grande problema surge. A dívida 

como proporção do PIB tende a aumentar em virtude dos aumentos dos gastos dos 

governos e a baixa taxa de crescimento da economia. Em um cenário como esse, os 

Estados devem aumentar o superávit primário, no curto prazo, para não permitir o 

crescimento da proporção da dívida e no médio prazo devem aumentar ainda mais o 

superávit primário para trazer essa proporção para uma trajetória descendente. 

(ATTINASI, LEINER-KILLINGER e SLAVIK, 2010, p.48) 

A recessão da economia impacta diretamente nas finanças públicas dos países. 

Além da diminuição do crescimento econômico e o aumento dos gastos públicos, os 

níveis de desemprego tendem a elevar-se (aumentando ainda mais os gastos dos 

governos com programas sociais e seguro desemprego), as receitas tributárias devem-se 

retrair fruto da redução nas compras tanto das famílias como das empresas além de 

possíveis isenções fiscais. 

A utilização do exercício retrospectivo de algum evento econômico pode ser 

valiosa para se perceber algumas coisas que o curso normal da história não mostrou (ou 

não se quis ver). Desde o Tratado de Roma em 1957, as tentativas de formação do que 

hoje se configura a União Monetária Européia não levaram em consideração ou não 

deram a devida atenção às diferenças econômicas entre os países que compõem a 

Europa. Nestes quase 60 anos, foi óbvia as diferenças entre os países do sul do 

continente com relação aos demais países ocidentais. Precisou-se da união de todos, sob 

a tutela de uma moeda única e uma grave crise financeira mundial para se perceber as 

distorções dentro do grupo. 
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