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Crise econômica na União Europeia: atualizações de conjuntura 
1. Objeto de análise: Os desdobramentos recentes da crise econômica na União Europeia 
2. Informações de referência: 
2.1. Palavras-chave: bailout de Portugal, FMI, protestos na Espanha, desemprego na Espanha, 

insolvência da Grécia, reformas bancárias do Reino Unido, banco central europeu, crise 
econômica, União Europeia, Zona do Euro. 

2.2. Cronologia: 
2008 (março): José Luiz Sapatero, do partido socialista, é reeleito primeiro-ministro espanhol e 
ganha mais assentos para seu partido no parlamento, porém sem conseguir obter maioria. A 
promessa feita para o novo governo é a redução de € 400 bilhões em impostos para os trabalhadores 
espanhóis e maior ajuda do Estado para trabalhadores desempregados. 

2008 (abril): Silvio Berlusconi, do partido de centro-direita Força Itália, é eleito primeiro-ministro 
pela terceira vez não-consecutiva, conseguindo obter maioria absoluta de membros de seu partido 
no parlamento. 
2008 (maio): Brian Cowen, do partido republicano (fianna fáil), é eleito primeiro-ministro irlandês, 
liderando uma coalizão governamental entre seu partido, o partido verde e partido democrata 
progressista. Brian Lenihan, também do partido republicano, é direcionado para o ministério das 
finanças. Governo espanhol decide, pela primeira vez desde o início da crise econômica 
internacional, resgatar o banco Castilla La Mancha, passando a controlar a maioria de suas ações e 
emprestando mais de € 9 bilhões. 
2008 (agosto): Empresa aérea estatal italiana Alitalia declara falência. Governo concede € 300 
milhões em empréstimos, além de modificar lei de falências para a mesma se adequar às 
necessidades da empresa e de vender 49% das ações para o setor privado. 

2008 (junho): Comissão Europeia inicia investigação acerca do resgate italiano sobre a Alitalia. A 
alegação é que os empréstimos governamentais foram concedidos de modo a assumir um risco 
excessivamente alto e que esses resgates excessivos vêm sendo sistematicamente empregados desde 
o início da crise. A UE possui leis que dão ilegalidade à injeção de capital do governo com risco 
muito acima do mercado. 
2008 (setembro): Banco Central Europeu injeta cerca de € 70 bilhões no mercado europeu para 
tentar amenizar os efeitos da crise norte-americana na Europa. Governo irlandês anuncia concessão 
de € 400 bilhões em forma de pacotes de garantias para o seis maiores bancos da Irlanda, sendo um 
dos primeiros países a responderem ao colapso do sistema bancário norte-americano. A concessão 
aumentaria posteriormente para € 485 bilhões para cobrir bancos estrangeiros que têm operações 
significativas na Irlanda. 

2008 (outubro): Irlanda entra oficialmente em recessão, sendo o primeiro país da zona do euro 
nessa condição. Desemprego espanhol atinge 11.3% dos trabalhadores, representando 
aproximadamente 2.6 milhões de desempregados. 
2008 (novembro): a zona do euro entra oficialmente em recessão. No intuito de conter o avanço do 
desemprego, a Comissão Europeia lança um pacote de ajuda de € 200 bilhões, para estimular os 
gastos e aumentar a confiança dos consumidores europeus. 



2008 (dezembro): Presidente do Banco Anglo-Irlandês, terceiro maior banco do país, renuncia ao 
cargo, após admitir que emprestou, sem declarar, € 87 milhões para o banco Irish Nationwide 
Building Society. Governo irlandês recapitaliza, com injeção de € 1.5 bilhões, o Banco Anglo-
Irlandês e assume 75% de suas ações. 
2009 (janeiro): Governo irlandês nacionaliza Banco Anglo-Irlandês. Número de indivíduos 
reclamando seguro-desemprego na Irlanda chega a 326 mil, o maior nível mensal desde 1967. 
Espanha entra em recessão pela primeira vez desde 1993.  

2009 (fevereiro): Taxa de desemprego irlandês atinge 11%, pior patamar desde 1996. 100 mil 
pessoas protestam em Dublin após anúncio do governo de taxar salários de empregos públicos. 
Diretores executivos da agência financeira Irish Life & Permanent, renunciam após confirmarem o 
envio de aproximadamente € 7 bilhões para o banco Anglo-Irlandês sem declarar. Matriz do Banco 
Anglo-Irlandês em Dublin é invadida por policiais e investigadores de fraudes com o intuito de 
confiscar documentos e computadores, para obter mais informações sobre transferências secretas. 
2009 (março): Agência Standard & Poors rebaixa o rating dos títulos de dívida pública da Irlanda 
de AAA, a mais alta classificação, para AA+, em função de alegações de fraude e desestabilização 
no sistema bancário nacional. Espanha registra taxa de desemprego de 17.4%. Berlusconi funde 
Força Itália com o partido Aliança Nacional, criando um novo partido de centro-direita: o Povo da 
Liberdade (PDL). 
2009 (abril): Lenihan prevê redução nos gastos públicos de € 10.6 bilhões e aumento de impostos 
de € 3.25 bilhões, medidas a serem implementadas no período 2010-2011. Agencia Fitch reduz em 
um ponto o rating dos títulos irlandeses. 

2009 (junho): eleito o novo Parlamento Europeu. Os partidos de centro-direita registraram ganhos 
significativos em países como Itália, Espanha e Portugal. Apesar de ter perdido terreno, o Grupo 
Socialista manteve-se em segundo lugar, bem à frente do Grupo da Aliança dos Democratas e 
Liberais, seguidos agora mais de perto pelo Grupo dos Verdes e Aliança Livre Europeia. 

2009 (setembro): Primeiro ministro português José Sócrates, do partido socialista, é reeleito. A 
maioria absoluta no parlamento, entretanto, é perdida com a eleição de diversos membros do partido 
social-democrata, de centro-direita. O primeiro-ministro decide formar coalizão governamental 
representante dos partidos minoritários. 

2009 (novembro): Taxa de desemprego na Espanha chega a 14.9%, quase o dobro da média da 
União Europeia. 

2009 (dezembro): Governo irlandês anuncia orçamento para 2010. Planeja-se corte de gastos em € 
4.5 bilhões, reduzindo salários do setor público. Para o mesmo setor, a idade para aposentadoria 
aumenta de 65 para 66 anos. 
2010 (janeiro): Espanha assume a presidência da União Europeia e anuncia plano de economia de 
€ 50 bilhões, incluindo redução nos gastos do governo, a serem implementados num prazo de 3 
anos. 

2010 (fevereiro): déficit orçamentário irlandês alcança 14,3%, o maior do bloco. Preocupação com 
a situação das finanças públicas da Espanha e Portugal intensifica-se, com a Bolsa de Madri 
afundando mais de 5%, em meio às advertências do FMI. Governo espanhol anuncia intenção de 
aumentar taxa de aposentadoria de 65 para 67 anos. Parlamento português aprova medidas de 
aumento de gastos governamentais, mesmo após rumores de que caso o aumento de gastos fosse 
aprovado, José Sócrates renunciaria. Explodem manifestações em toda a Espanha contra plano 
governamental de aumento da taxa de aposentadoria e redução de proteções sociais, primeiro 
grande protesto desde a vitória do partido dos trabalhadores socialistas como coalizão 
governamental em 2004.  
2010 (março): PDL, em coalizão com partidos menores, ganha eleições em seis das onze regiões 
administrativas italianas, quatro delas permanecendo anteriormente ao Partido Democrático, partido 



de maior oposição. Banco Anglo-Irlandês anuncia a perda de aproximadamente € 13 bilhões em 
quinze meses, o maior prejuízo bancário da história da Irlanda. União Europeia autoriza injeção de 
capital do Estado irlandês para o banco Anglo-Irlandês e para o Irish Nationwide Building Society. 
2010 (abril): A agência Standard & Poor's rebaixa o rating de Grécia e Portugal, provocando 
quedas nas bolsas Europeias. Agência Standard & Poor's rebaixa o rating da Espanha de AA + para 
AA com perspectiva negativa, provocando novas quedas nas bolsas Europeias. Agência Moody’s 
rebaixa rating da dívida soberana espanhola de AAA para AA+. Governo espanhol reduz o número 
de empresas estatais, faz corte de mais de 500 executivos nas empresas públicas e extinguem 32 
postos de confiança no governo, medidas visando à austeridade fiscal. 

2010 (1º de maio): Taxa de desemprego na Espanha atinge os 20%, aproximadamente 4.7 milhões 
de desempregados, pela primeira vez em 13 anos.  

2010 (02 de maio): Ministros de Finanças da zona do euro anunciam pacote de € 110 bilhões em 
ajuda internacional à Grécia, entre 2010 e 2012. € 80 bilhões devem vir dos países que utilizam a 
moeda Europeia e o restante do FMI.  
2010 (08 de maio): Ministros das finanças da zona do euro planejam criação de um fundo de 
emergência de ajuda aos países em dificuldades orçamentárias. O objetivo é manter a estabilidade 
do euro. 

2010 (09 de maio): o FMI aprova empréstimo de € 30 bilhões para a Grécia. Comissão Europeia 
aprova a criação de um pacote de € 750 bilhões para proteger as economias mais debilitadas da 
zona do euro. Os recursos devem ser disponibilizados pela Comissão Europeia (€ 60 bilhões), pelos 
países da união monetária (€ 440 bilhões) e pelo FMI (€ 250 bilhões).  

2010 (12 de maio): Parlamento espanhol aprova, por um voto de diferença, medidas de austeridade 
fiscal. O plano pretende economizar mais € 15 bilhões e inclui a diminuição de 5% do salário do 
setor público neste ano. O objetivo é reduzir o déficit orçamentário para 9.3% do PIB neste ano e 
para 6% em 2011. 

2010 (13 de maio): José Sócrates e líder da oposição social-democrata Pedro Passos anunciam 
medidas de austeridade, incluindo redução de 5% do salário do setor público e aumento de 2,5% do 
valor de diversos impostos. O objetivo é reduzir € 2 bilhões do déficit orçamentário para 2010, de 
modo a estabelecê-lo a 7% do PIB neste ano e para 4.6% em 2011. 

2010 (25 de maio): Ministro da economia da Itália Giulio Tremonti anuncia plano de redução de 
cerca de € 26 bilhões, além de medidas como o aumento da taxa de aposentadoria em seis meses 
adicionais, congelamento de salários públicos e corte de gastos públicos, a ser implementado ao 
longo de dois anos. Administrações regionais e locais são pressionadas a cortar gastos em € 13 
bilhões até final de 2011. A intenção é reduzir o déficit de 5.3% do PIB, em 2010, a 2.7% do PIB 
até 2012.  

2010 (28 de maio): governo espanhol aprova um limite de despesas para o próximo ano de € 122 
bilhões, o que representa um corte de aproximadamente 8% no orçamento inicial de 2011. 

2010 (08 de junho): Milhares de funcionários públicos espanhóis em greve protestam em frente do 
Ministério da Fazenda em Madri, contra o pacote do governo que prevê a redução dos salários dos 
servidores. 
2010 (09 de junho): Parlamento português aprova medidas de austeridade fiscal anunciadas pelo 
governo. A aprovação teve amplo apoio da oposição social-democrata, a qual representa a maioria 
parlamentar. 

2010 (17 de junho): Espanha nega estar em negociações com a comissão Europeia para o 
recebimento de um fundo de empréstimo no valor € 250 bilhões. 100 economistas italianos 
escrevem carta aberta contra a pressão por políticas de contração impostas pela Alemanha e por 
outros países da zona do euro aos PIIGS. Para os economistas, essa pressão é exagerada e pode ter 



como resultado a saída de diversos países da união monetária. É a primeira manifestação de revolta 
da elite intelectual de um país contra as políticas ortodoxas da Comissão Europeia e do FMI, desde 
o início da crise econômica na União Europeia. 

2010 (22 de junho): Parlamento espanhol aprova medidas de redução nos custos de contratação e 
demissão de trabalhadores. 

2010 (25 de junho): Explodem manifestações em toda a Itália contra o plano governamental de 
austeridade fiscal de € 26 bilhões. 

2010 (19 de julho): Agencia Moody’s rebaixa a nota da dívida soberana da Irlanda de AA1 para 
AA2 

2010 (28 de julho): Parlamento italiano aprova o plano de austeridade. A expectativa era de que 
Berlusconi renunciaria ao seu cargo caso as medidas fossem rejeitadas pelo legislativo.  

2010 (30 de julho): PDL perde a maioria no parlamento, após 33 membros saírem do partido para 
formarem outra coalizão de oposição: o partido Futuro e Liberdade para a Itália. 

2010 (13 de agosto): Governo espanhol anuncia a aprovação de 24 reformas para serem 
implementadas nos próximos dois anos, com o objetivo de retomar a taxa de crescimento 
econômico de 3%. Pretende-se financiar pequenas e médias empresas e a compra de casas 
populares. 

2010 (25 de agosto): Agencia Standard & Poor’s rebaixa a nota da dívida soberana da Irlanda de 
AA2 para AA-.  

2010 (26 de agosto): Ministra de economia espanhola Elena Salgado anuncia redução de 16% no 
gasto público dos diversos ministérios. 

2010 (28 de setembro): Agencias Standard & Poors’ e Fitch ameaçam redução de notas dos títulos 
irlandeses, causando incerteza no mercado financeiros. 

2010 (29 de setembro): Sindicatos espanhóis convocam greve geral, a primeira em oito anos, em 
protesto contra as medidas de austeridade fiscal anunciadas pelo governo. 

2010 (30 de setembro): Irlanda reduz o patamar mínimo de justificativa para resgate de bancos (de 
€ 50 bilhões para € 39 bilhões em dívidas) e anuncia que aumentará o valor a ser poupado no novo 
orçamento de 2011. 
2010 (06 de outubro): Agencia Fitch reduz nota do crédito irlandês de AA+ para AA-. 

2010 (12 de novembro): Ministro de Finanças irlandês nega estar em negociação com a Comissão 
Europeia para obtenção do fundo de empréstimo. 

210 (15 de novembro): Quinze ministros do partido de Berlusconi renunciam aos cargos, 
resultando na perda de maioria do PDL no congresso, apesar de ainda ser maioria no senado. 
Diversos aliados pedem a renúncia do primeiro-ministro. 
2010 (17 de novembro): Taxa de desemprego em Portugal atinge aproximadamente 11% da 
população economicamente ativa, o maior índice dos últimos vinte anos, apesar do PIB expandir 
1,5%. 

2010 (18 de novembro): Comissão mista de membros do FMI, da Comissão Europeia e do Banco 
Central Europeu reúnem-se com governo irlandês. Diretor do Serviço de Inteligência em Estratégia 
Defensiva (SIED) de Portugal renuncia após governo comunicar que redução nos gastos públicos 
implicará fechamento de sete dos onze escritórios da agência mantidos fora do país.  

2010 (24 de novembro): Brian Cowen apresenta ao parlamento o plano orçamentário para 2011. 
Pretende-se reduzir gastos em € 6 bilhões e aumentar impostos em € 1,5 bilhão, com o intuito de 
poupar € 15 bilhões e reduzir o déficit de 32% para 3% do PIB até 2014. É o mais duro plano de 
austeridade fiscal de toda a Europa. Greve geral é convocada pelos sindicatos em Portugal, 



contando com a participação de 3 milhões de pessoas, convocação que não acontecia há vinte anos. 

2010 (26 de novembro): Em eleições legislativas parciais, a coalizão de governo, liderada pelo 
partido fianna fáil, é derrotado, reduzindo a apenas dois deputados a maioria do governo. 
Parlamento português aprova o plano de redução de gastos do governo para o orçamento de 2011. 
2010 (27 de novembro): Reportagem do El País afirma que é provável que oito das dezessete 
regiões espanholas estourem a dívida pública máxima imposta pelo governo em 2011.  
2010 (28 de novembro): Governo irlandês e ministros de finanças europeus concordam com o 
recebimento de pacote de resgate da economia, no valor de € 85 bilhões, proveniente de fundos da 
União Europeia e com juros abaixo de 6%. Em contrapartida ao recebimento do resgate, o governo 
irlandês se compromete a por em prática um plano de austeridade fiscal de redução de gastos 
públicos e aumento de impostos por um período mínimo de quatro anos. 

2010 (29 de novembro): bolsas das economias do mediterrâneo, incluindo Espanha, Itália e Grécia, 
registram a pior queda desde o lançamento da união monetária, um claro sinal da desconfiança dos 
investidores para com esses países após anúncio do recebimento do fundo europeu pela Irlanda. 
2010 (03 de dezembro): Controladores de vôo iniciam greve geral em aeroportos espanhóis, em 
função da redução de seus salários, aumento das horas de trabalho e privatização da metade do 
controle da empresa estatal Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (Aena), repassando assim os 
aeroportos de Madri e de Barcelona para o controle privado.  
2010 (04 de dezembro): Governo espanhol decreta estado de emergência, primeira vez desde o 
restabelecimento do regime democrático em 1975, ameaçando processar controladores de tráfego 
que continuarem com a greve, por crime de desobediência. 

2010 (06 de dezembro): Em reunião dos ministros de finanças europeus, Itália e Luxemburgo 
apresentam proposta de emitir dívida conjunta dos países da zona do euro. A proposta tem o apoio 
de Portugal, da Espanha e de autoridades da Comissão Europeia, porém é imediatamente rejeitada 
pela Alemanha e pela França. 

2010 (07 de dezembro): Aumento de impostos sobre combustíveis, primeira medida do plano 
orçamentário para 2011, é aprovado pelo parlamento irlandês. Espera-se que outras medidas do 
plano sejam aprovadas nas próximas semanas. 
2010 (09 de dezembro): A agência Fitch rebaixa classificação de emissor de longo prazo (IDR) da 
Irlanda em divisa nacional e estrangeira do nível "A+" para "BBB+", com perspectiva "estável". 
2010 (17 de dezembro): Cúpula de líderes da União Europeia chega a acordo para criar um 
mecanismo permanente para enfrentar as crises da dívida soberana que possam ocorrer a partir de 
2013. Esse fundo de ajuda será introduzido por modificação de um artigo do Tratado de Lisboa, já 
que não estava previsto nas regras da União Econômica e Monetária. 
2010 (18 de dezembro): Alemanha, França, Grã-Bretanha, Finlândia e Holanda pedem em uma 
carta conjunta à Comissão Europeia, que o Orçamento da União Europeia seja congelado pelo 
menos até 2020. A carta endereçada ao presidente da Comissão Europeia afirma que o orçamento 
conjunto da União Europeia não deve crescer mais rápido que a taxa de inflação no orçamento de 
longo prazo do bloco pós-2013. 

2010 (20 de dezembro): Agencia Moody’s rebaixa a qualificação dos bônus irlandeses tanto em 
divisa estrangeira como em moeda local em cinco degraus, de "Aa2" para "Baa1", com perspectiva 
negativa. 
2010 (22 de dezembro): Agência Fitch rebaixa rating de crédito de Portugal de AA- para A+, 
citando a lenta redução no déficit em conta corrente do país e a piora no ambiente para 
financiamento dos governos das nações Europeias e dos bancos; 

2010 (23 de dezembro): Irlanda nacionaliza o banco AIB (um dos maiores do país) para impedir 



que feche as portas. A operação custará ao cofres irlandeses 3,7 bilhões de euros. 

2011 (02 de Janeiro): Grã-Bretanha eleva o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) de 17,5% para 
20%, taxa superior à praticada na França e na Alemanha. A meta do plano de austeridade do 
governo Cameron é reduzir o déficit público britânico para 1,1% do PIB em 2015, dos 10,1% em 
que se encontra atualmente. 

2011 (05 de Janeiro): União Europeia lança com sucesso (classificação AAA por Fitch, Moody's e 
Standard & Poor's) a primeira emissão de obrigações de dívida para financiar o resgate da Irlanda, 
no valor de 5 bilhões de euros e um vencimento para cinco anos. 
2011 (07 de Janeiro): Estatística oficial de desemprego para a união Europeia aponta maior valor 
desde junho de 1998: 10,1% (11/2010) e 10% (12/2010); Taxas de juros da dívida de Portugal 
disparam, alcançando 7,161% (para títulos de dez anos), contra 6,957% na véspera, um nível que 
não era visto desde a entrada do país na zona do euro. 
2011 (23 de Janeiro): Aníbal Cavaco Silva é reeleito para um segundo mandato presidencial, pelo 
período de mais 5 anos. O candidato apoiado pelo Partido Social Democrata (PSD), pelo Partido 
Popular (CDS-PP) e pelo Movimento Esperança Portugal (MEP) venceu em primeiro turno, em 
uma eleição com o elevado índice de abstenção de 53,57% dos inscritos. 
2011 (29 de Janeiro): Pressionados pelo governo espanhol a levantar capital e apresentar maior 
transparência com relação à sua exposição a dívidas que não serão pagas por seus clientes, grupo 
catalão - formado pela Caixa Manlleu, Sabadell Caixa e Caixa Terrassa – compromete-se a iniciar o 
processo de criação de um banco de poupança, cujas ações sejam listadas em Bolsa. 
2011 (02 de fevereiro): Agência Standard & Poor's rebaixa qualificação da dívida irlandesa a 
longo prazo da categoria A/A-1 para A/A-2, após analisar a situação de risco do sistema bancário 
do país. 

2011 (05 de fevereiro): Milhares de pessoas reúnem em várias cidades italianas para pedir a 
renúncia do primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, após o escândalo do caso Ruby. 

2011 (10 de fevereiro): Pressão sobre a dívida soberana portuguesa volta a subir a índices 
históricos e a taxa de juros dos títulos portugueses a 10 anos se situa em 7,63%. Tal patamar já 
havia sido apontado pelo governo português como indicador de risco de ter de solicitar o resgate da 
União Europeia (UE) e ao Fundo Monetário Internacional (FMI). 

2011 (15 de fevereiro): Déficit em conta corrente consolidado da zona do euro cresce para o valor 
sazonalmente ajustado de € 13,3 bilhões em dezembro de 2010, em comparação com o dado 
revisado de € 10,5 bilhões em novembro. Como resultado, o déficit em todo o ano de 2010 somou € 
56,4 bilhões - maior que o déficit de € 51,4 bilhões registrado em 2009 e o equivalente a quase 
0,6% do PIB do bloco. 
2011 (28 de fevereiro): Portugal faz forte apelo para que a Europa adote medidas mais duras nas 
próximas semanas contra ataques do mercado, dizendo que, se nada for feito, a reforma econômica 
será em vão. O Ministro das finanças português disse que os mercados não estão convencidos com 
as medidas atuais Europeias, embora Portugal esteja pronto para agir e colocar a economia em 
ordem. 

2011 (07 de março): Agência Moody's rebaixa a qualificação da dívida governamental da Grécia de 
B1 para Ba1 com perspectiva negativa. Dentre as principais razões apontadas aparecem a elevada 
ambição e submissão a riscos dos planos de reformas estruturais em curso. 
2011 (11 de março): Juros sobre a dívida soberana de Portugal para cinco anos batem novo recorde 
ao atingirem 8%, horas depois de o Governo de Lisboa anunciar o início de novas medidas de 
austeridade, destinadas a garantir o cumprimento da meta de reduzir o déficit público para 4,6% do 
PIB em 2011, 3% em 2012 e 2% em 2013. 
2011 (21 de março): Ministros das Finanças europeus concordam sobre as regras de fundo de 



resgate permanente que terá uma base de capital de € 700 bilhões, de modo a permitir empréstimos 
de até € 500 bilhões a países com graves dificuldades de financiamento. Essa diferença entre a base 
de capital e o limite de empréstimos foi estabelecida de modo a conseguir altas avaliações por parte 
das agências de classificação ao fundo permanente. Trata-se do fundo permanente de resgate que 
em meados de 2013 substituirá o mecanismo temporário ativado em 2010 para ajudar os países da 
zona do euro em problemas financeiros. 
2011 (23 de março): Parlamento português rejeita novo pacote de medidas proposto pelo Executivo 
para atingir os objetivos de consolidação fiscal e reformas, o que leva o então Primeiro Ministro 
português, José Sócrates, a apresentar sua demissão. Sua saída abre uma crise institucional em 
Portugal, que já vive a pior recessão de seus últimos 30 anos.  
2011 (31 de março): Presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, anuncia que aceita a renúncia 
apresentada pelo primeiro-ministro José Sócrates e convoca eleições antecipadas para o posto, que 
serão realizadas no dia 5 de junho. Entretanto, José Sócrates será mantido no cargo até as eleições e 
será responsável por tentar resolver a crise econômica do país. A decisão do chefe de Estado 
português foi tomada em função da crise política que aumentou a pressão dos mercados sobre a 
dívida soberana lusa, que deixaram o país à beira de um resgate financeiro. 
2011 (06 de Abril): Juros da dívida portuguesa a cinco anos seguem acima de 10%, cotando a 
10,085%, embora ligeiramente inferior ao índice de 10,144% da última sessão; o Ministro das 
Finanças de Portugal afirma que o país precisa de ajuda financeira da união Europeia, afirmando 
que Portugal foi “irresponsavelmente empurrado para uma situação muito difícil nos mercados 
financeiros". No mesmo dia, um pedido formal de ajuda é enviado pelo Primeiro-Ministro 
demissionário José Sócrates à Comissão Europeia. 
2011 (07 de Abril): Ministro da Economia alemão, o liberal Rainer Brüderle, exige que a ajuda 
financeira da União Europeia a Portugal seja condicionada à implementação de um rígido programa 
de reformas e a um agressivo plano de consolidação fiscal com a participação da UE, do FMI e do 
BCE. 
2011 (11 de Abril): Publicação do Independent Commission on Banking (ICB) sobre a necessidade 
de reforma bancária britânica, começando pela separação dos grandes bancos de suas atividades de 
varejo e atacadistas, para evitar novos resgates. 

2011 (13 de Abril): Reuniões entre o Governo português e oposição evidenciam que as diferenças 
se mantêm, apesar dos pedidos da União Europeia à unidade, e não chegaram a um consenso sobre 
como negociar o resgate financeiro. As divergências entre os principais atores políticos do país 
levaram o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, a advertir de Bruxelas 
que a situação é "delicada e extremamente urgente" e a pedir aos partidos que atuem "com senso de 
responsabilidade". 

2011 (15 de Abril): G20 chega a acordo para medir desequilíbrios globais. Pelo acordo, os 
desequilíbrios em níveis de dívida, financiamento e comércio serão utilizados para determinar se 
uma nação deveria ser avaliada sob a lente de um microscópio, para que então possíveis reformas 
sejam solicitadas. Além disso, países que representam mais de 5% PIB do grupo serão sujeitos a 
uma análise mais profunda sobre os desequilíbrios em suas economias. 
2011 (18 de Abril): Taxas de juros dos títulos gregos a 10 anos superam 14%, pela primeira vez 
desde a criação da zona do euro, influenciadas pela especulação de que será preciso reestruturar a 
dívida do país. As taxas dos bônus a dois anos disparam acima de 20%. 

2011 (20 de Abril): Comissão Europeia pede uma alta de 4,9% (aumento de € 6,2 bilhões) para os 
orçamentos da União Europeia em 2012, a qual foi considerada inaceitável especialmente pela Grã-
Bretanha, em um momento de austeridade nos países do bloco. Cinco países - Alemanha, Grã-
Bretanha, Holanda, França e Finlândia -, pediram em dezembro o congelamento dos orçamentos da 
UE até 2020. 



2011 (1o de Maio): Pesquisa da Public Issue para o jornal Kathimerini mostrou que 74% dos 
entrevistados vê as privatizações como necessárias. Afetada pelas medidas de austeridade para 
reduzir o déficit fiscal, espera-se que a economia da Grécia se contraia cerca de 3% em 2011, seu 
terceiro ano consecutivo de recessão. Essa pesquisa foi motivada pelo fato de o governo esboçar 
planos de vender ações de empresas estatais importantes, buscando levantar € 50 bilhões das 
privatizações até 2015. 
2011 (03 de Maio): Gabinete do primeiro-ministro informa em nota que o montante da ajuda 
financeira solicitada por Portugal à UE e ao FMI chega a € 78 bilhões. Este anúncio ocorre depois 
de uma conferência oficial em que José Sócrates afirmara ter chegado a um “bom acordo” com as 
delegações da UE e do FMI. De acordo com o plano de ajuda de três anos, o país poderá reduzir o 
seu déficit público de forma "mais gradual" do que o previsto, caindo dos 5,9% do PIB deste ano 
para 4,5% em 2012 e 3% em 2013. UE não reconheceu a informação. 
2011 (06 de Maio): Greve geral é organizada pela Confederação Geral Italiana do Trabalho 
(esquerda), o maior sindicato do país, para protestar contra a política social do premier Silvio 
Berlusconi. Dentre as reivindicações constavam uma política de impostos mais justa, reduzindo os 
pagos pelos trabalhadores e aumentando os cobrados sobre as grandes fortunas e lucros na Bolsa. 
2011 (10 de Maio): Comissão Europeia apóia acordo de empréstimo a Portugal. As taxas de juros 
que seriam aplicadas foram antecipadas para o intervalo entre 5,5% e 6%. 
2011 (13 de Maio): Economia portuguesa entra oficialmente em recessão, depois de uma contração 
de 0,7% no primeiro trimestre de 2011, maior do que a prevista, anunciou o Instituto Nacional de 
Estatísticas (INE). 

2011 (15 de Maio): Milhares de pessoas ocupam a praça Puerta del Sol, em Madri. Manifestações 
similares ocorrem em cerca de outras 60 cidades espanholas. Os protestos reivindicam medidas 
contra o desemprego, que afeta 41,2% dos jovens na faixa dos 25 anos. Manifestantes também 
pedem o fim da austeridade econômica promovida pelo governo espanhol. 

2011 (16 de Maio): Ministros europeus das Finanças aprovam um plano de resgate para Portugal, 
que prevê € 78 bilhões em empréstimos conjuntos com o FMI em troca de medidas de austeridade. 
O financiamento será divido em 2/3 provenientes da UE e os 1/3 restantes, do FMI. 
2011 (18 de Maio): UE libera segunda parcela de ajuda à Irlanda, com valor de 3 bilhões de euros. 
Representante do FMI para a Grécia anuncia que as reformas econômicas propostas pelo governo 
grego não estão sendo suficientes para gerar recuperação do país. As privatizações e mudanças 
fiscais ainda não foram realizadas. 
2010 (20 de Maio): Mais de 20 mil pessoas permanecem concentradas na praça Puerta del Sol, em 
Madri, apesar da proibição da Junta Eleitoral Central (JEC) de declarar ilegais as manifestações que 
forem realizadas no dia das eleições, marcadas para o dia 23 de maio, e na véspera. 

2011 (21 de Maio): Agência Standard & Poor’s diminui perspectiva de qualificação da dívida 
italiana (atualmente em A+), de "estável" para "negativa", devido à incerteza que paira sobre o 
plano de redução da dívida, a preocupação aumenta nos países da zona do Euro. 
2011 (23 de Maio): Conservador Partido Popular (PP) – oposição – comemora os excelentes 
resultados nas eleições locais e regionais do domingo na Espanha, nas quais obtiveram uma 
margem de vantagem de 10% sobre os socialistas, em um contexto de crise econômica e protestos 
populares. 
2011 (23 de Maio): Relatório anual de 2010 do Instituto Nacional de Estatística (Istat) italiano 
revela que 24,7% da população da Itália "experimenta o risco de pobreza ou de exclusão social", um 
número, segundo o Istat, superior à média de 23,1% da União Europeia (UE). O estudo revela 
também que 30,8% dos jovens (mais de 1 milhão de pessoas) que trabalham têm contrato 
temporário. Além disso, o Istat revela que em 2010 havia cerca de 2,1 milhões de jovens entre 15 e 
29 anos que não estudavam nem trabalhavam, o que representa um aumento de 134 mil pessoas 



(6,8%) em relação a 2009. 

2011 (25 de Maio): Em relatório sobre as finanças públicas, a Controladoria italiana considera que 
para respeitar os parâmetros europeus, a Itália deve reduzir sua dívida pública para 3% ao ano, o 
que corresponde a 46 bilhões de euros anuais. Atualmente, a dívida pública da Itália, que representa 
120% do PIB, é uma das mais altas do mundo. 

2011 (27 de maio): Jean-Claude Juncker alertou que é possível que o FMI não libere o pagamento 
de € 12 bilhões para o país, previsto para Junho. A concessão do auxílio financeiro do FMI será o 
quinto recebido pelo país por meio do fundo misto UE-FMI de € 110 bilhões. 
2011 (30 de maio): Projeto de lei apresentado à Comissão Europeia dá maior margem de manobra 
aos bancos da UE acerca de normas de reforço de capital previstas no acordo de Basiléia. Caso 
implementado, bancos europeus terão mais liberdade para contabilizar volumes maiores de capitais 
de suas subsidiárias de seguro do que previsto pelas regras globais, alem de autorização de emissão 
de capitais híbridos por período maior que o esperado. 

2011 (31 de Maio): Dinamarca entrou em recessão, para surpresa dos economistas, com uma 
contração do Produto Interno Bruto (PIB) nos dois últimos trimestres. No primeiro trimestre, o PIB 
do país retrocedeu 0,5% na comparação com o trimestre precedente, no qual já havia registrado 
queda de 0,2%, segundo dados corrigidos das variações sazonais e da evolução dos preços. 

2011 (31 de Maio): Jovens "indignados" de Madri continuam acampados no centro da capital 
espanhola, último dia do prazo dado pela polícia que havia garantido que não interviria para 
removê-los. 
3. Contextualização: 

3.1. PIIGS: 
3.1.1. Portugal: 

 Do ponto de vista político-social, Portugal se encontra em situação delicada após a demissão do 
primeiro-ministro José Sócrates, logo após uma fracassada tentativa de aprovação de um quarto 
plano de austeridade fiscal. Novas eleições para o posto foram convocadas antecipadamente 
para o dia 05 de junho. Durante esse período, José Sócrates será mantido como primeiro-
ministro, com o objetivo explícito de colaborar para solucionar a difícil situação econômica 
portuguesa.  

 Enfrentando taxas de juros progressivamente mais altas para seus títulos de dívida a média e 
longo prazos, as expectativas do mercado, como profecias autorrealizáveis, foram confirmadas e 
Portugal se viu obrigado a recorrer à Comissão Europeia e ao FMI para conseguir saldar suas 
dívidas. A situação política é acirrada quando governo e oposição não conseguem entrar em 
acordo sobre como aplicar o plano de austeridade requerido como contrapartida ao volumoso 
empréstimo concedido pela União Europeia e o FMI. 

 O pacote de resgate destinado a Portugal soma € 78 bilhões, distribuídos ao longo de um 
período de 3 anos, sendo dois terços provenientes de fundos da União Europeia e o terço 
restante do FMI. Em contrapartida, Portugal se compromete a intensificar as medidas de 
austeridade já em curso no país: 

o Emprego: Facilitação do processo de desligamento de empregados; redução da quantia 
(novo teto de € 1048) e da duração (de 2 anos para 18 meses) de subsídios a 
desempregados. 

o Política Fiscal: aumento das alíquotas do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e dos 
impostos sobre veículos (ISV) e tabaco; criação de limites para as deduções relativas à 
educação, saúde e habitação no imposto de renda de pessoas físicas (IRS); Reavaliação 
das 20 maiores obras públicas em andamento; Suspensão de todas as parcerias público-
privadas (PPP). Vendas das posições restantes do Estado na EDP e na REN (gigantes 



portuguesas do ramo energético) e da TAP (empresa que atua no setor de aviação). 

o Reforma do Estado: redução anual dos funcionários públicos a um ritmo anual de 1%; 
Encerramento de um quinto das repartições de Finanças; Fusão ou extinção de uma série 
de institutos, associações e fundações públicas; 

o Bancos: disponibilização de € 12 milhões para a recapitalização dos bancos, com 
possível entrada estatal em seu capital; Aumento das reservas compulsórias para 9% até 
o final do ano e para 10% em 2012; Venda do banco Português de Negócios (BPN) até 
julho. 

3.1.2. Itália: 
 Há certo consenso sobre o problema do débito italiano (cerca de 120% do PIB) não ser tão 

grave quanto o de outros países europeus, visto que suas finanças tem sido administradas de 
maneira prudente e que o mercado demonstra certa confiança no futuro italiano. No entanto, um 
preocupante problema de crescimento começa a chamar atenção na Itália, o que poderia levá-la 
a uma “armadilha de débito” similar a que se verifica na Grécia: para pagar suas dívidas é 
preciso crescer, mas o pagamentos dos serviços da dívida atrapalham o crescimento. 

 A grande questão colocada para Itália no momento é, então, sua situação social e política, visto 
que reformas liberalizantes poderiam impulsionar o crescimento caso levadas a frente pelo 
governo. 

3.1.3. Irlanda 

 Dados recentes do FMI revelam que o débito público irlandês, o qual correspondia a 25% do 
PIB em 2007, chegou a 96%, com estimativas e terminar o ano em 111% do PIB. Grande parte 
desse aumento pode ser explicado pelo elevado custo de resgate aos bancos irlandeses, o qual 
alcançou valor equivalente a 42% do PIB. A recuperação irlandesa depende da redução do 
déficit fiscal, previsto em 10,6% do PIB neste ano, através de aperto dos programas de 
austeridade. 

 Um fator que pode aliviar a pressão contracionista, no entanto, é o elevado grau de abertura 
comercial do país, o qual apresenta exportações equivalentes a 66% do PIB, beneficiado por 
uma população altamente qualificada e sistema simplificado de tributação corporativa. 

 Dessa forma, a possibilidade de a Irlanda não entrar em um quarto ano seguido de contração 
depende, em grande medida, da capacidade do comércio internacional em superar as limitações 
domésticas deste país. 

3.1.4. Grécia 
 A saída de Strauss-Khan da chefia do FMI diminui o poder de barganha do país para negociar 

recebimento de mais empréstimos sem incutir em medidas mais rígidas de austeridade fiscal. O 
dirigente francês era conhecido por defender que medidas cada vez mais rígidas de contenção de 
gastos geraria mais prejuízos locais e regionais que benefícios. Sua visão contrasta com de 
ministros de finanças de outros países da zona do euro e sobretudo com a visão do eleitorado de 
países que contribuem significantemente com o pagamento aos países economicamente mais 
prejudicados, como a Alemanha. O país precisa apresentar um novo plano de cumprimento das 
medidas de austeridade fiscal até o dia 20 de junho, quando ministros de finanças da Europa se 
reunirão e discutirão uma nova estratégia conjunta UE-FMI para a Grécia. Caso tal plano não 
agrade o FMI, de forma que o pagamento vindo da instituição previsto para Junho não seja 
liberado, a UE será pressionada a pagar unilateralmente o montante do novo pacote, que pode 
chegar a até € 60 bilhões. Tendo em vista que os países que participam do fundo estão cada vez 
mais céticos quanto aos grandes empréstimos, as condições não são favoráveis à melhora 
econômica grega. 

 A situação grega mostra-se progressivamente preocupante, à medida que novos rumores sobre 



conspirações internas para abandonar o euro se tornam mais freqüentes, apesar das declarações 
oficiais de que não passam de rumores infundados. A situação se complica após mais uma 
redução da avaliação dos títulos gregos pela Standard & Poor’s no dia 8 de maio, de BB- para 
B e de B para C, para títulos de longo prazo e curto prazo, respectivamente. 

3.1.5. Espanha 

 Durante anos, a Espanha foi um dos destaques de crescimento da União Europeia, com grande 
geração de emprego e modernização de sua economia. Entretanto, a geração de emprego se deu, 
em grande medida, através da ampliação de contratações temporárias. Esse tipo de contratação é 
uma forma de fugir das pesadas imposições da legislação trabalhista no tocante aos contratos 
empregatícios de longo prazo, e engloba parcela significativa dos entrantes no mercado de 
trabalho, isto é, a população mais jovem. 

 Uma das maiores vítimas da crise econômica internacional, a Espanha apresentou uma forte 
contração de sua produção, acompanhada por aumento crescente do desemprego, especialmente 
por meio de término das obrigações temporárias. Não é coincidência, portanto, o foco dos 
programas de recuperação espanhóis em flexibilizar seu mercado de trabalho. 

 Não conseguindo resolver seus problemas fiscais de forma satisfatória, o governo Espanhol 
toma, em maio, medidas drásticas para reduzir seu déficit, reduzindo em 30% o número de 
estatais, cortando mais de 500 cargos executivos nas empresas públicas e acabando com 32 
postos de confiança no governo. A meta do governo é a de reduzir os gastos da máquina pública 
em 50 bilhões de euros em três anos. Para isso, precisará cortar 4% do funcionalismo público. 

 A taxa de desemprego no país superou pela primeira vez desde 1997 a marca de 20%, o que 
representa 4,6 milhões de espanhóis sem trabalho. Entre os imigrantes, um em cada três não tem 
emprego.  

 As manifestações, ainda em andamento, do movimento 15 de maio (os “indignados”) 
demonstram  o estado de agitação popular em que a Espanha se encontra. As principais 
reivindicações do movimento são por medidas para conter o alto índice de desemprego 
enfrentado em especial pelos jovens espanhóis, o qual chega a 41,2 % da população até 25 anos. 

3.2. Sistema Financeiro Internacional 
 A advertência feita pelo FMI em seu "Relatório sobre a Estabilidade Financeira no Mundo" 

expressa uma grande preocupação dos mercados mundiais frente à crise Europeia: o estado 
precário dos bancos europeus. Esta é considerada a principal ameaça à estabilidade do sistema 
financeiro mundial, exigindo capitais novos, especialmente para os bancos europeus mais 
frágeis, os quais “estão em meio a um torvelinho de dificuldades ligadas umas às outras, que 
intensificam o risco para o sistema em seu conjunto”. 

 O anúncio do projeto de lei que dá mais margem de manobra aos bancos europeus no que 
concerne às normas do reforço de capital prevista no acordo de Basiléia III pode minar em 
longo prazo a legitimidade do acordo de maior regulação bancária mundial, já que caso 
aprovado a União Européia “afrouxará” as pressões para que bancos se adéqüem às novas 
diretrizes do acordo. Ademais, corre-se o risco de países resolverem adotar o mesmo 
comportamento europeu, resultando em pouca adesão, tal como ocorreu em Basiléia II. 

 O projeto de lei permite que grandes bancos e conglomerados financeiros como Crédit Agricole, 
Societé Generale, PNB Paribas and Lloyds Banking Group  tenham maior porcentagem de seu 
capital em empresas subsidiárias de seguro que o determinado por Basiléia III (10% do capital 
total). Ademais, autoriza bancos europeus a manterem títulos híbridos por algum tempo, apesar 
de Basiléia III proibir tais ativos imediatamente. Acerca da primeira decisão do projeto de lei, 
ela pode ser danosa porque aumenta o capital dos grandes bancos e dificulta concorrência com 
bancos menores, além de aumentar a porcentagem do capital total de grandes bancos 
dependente de ativos mais arriscados. Acerca da segunda decisão, corre-se o risco de que em 



uma nova crise, investidores convertendo os títulos híbridos gerem nova crise no mercado de 
ativos. 
3.3. Recuperação Econômica Internacional 

 As dificuldades enfrentadas pela Europa refletem as perspectivas para o crescimento econômico 
internacional. Visto com um sistema, a situação econômica ainda é frágil e desigual e enfrenta 
uma grande instabilidade. As nações desenvolvidas, cujas economias ainda apresentam 
problemas resultantes da crise financeira, possuem baixas perspectivas de crescimento e altos 
níveis de desemprego. As economias em desenvolvimento, no entanto, avançam em bons níveis, 
ocupando lacunas deixadas no cenário internacional pela contração dos desenvolvidos, apesar 
de correrem o risco de estar atuando acima de seu potencial, o que intensificaria as pressões 
inflacionárias. 

4. Repercussões: 
4.1. Locais: 

4.1.1. Portugal 
 Como previam diversos consultores internacionais, Portugal não conseguiu convencer o 

mercado sobre sua capacidade de recuperação econômica. Cabe agora dar seqüência aos planos 
austeridade, mesmo que à custa de intensificação da inquietação popular e de agravamento da 
crise política em que se encontra. Grande parte da tensão política e econômica existente em 
Portugal está canalizada aguardando pelas eleições para o posto de Primeiro Ministro 
antecipadas para o dia 05 de junho. 

4.1.2. Itália 
 Com o que foi chamado pela revista britânica The Economist de “unidos na apatia”, o 

movimento 15 de maio desencadeado na Espanha não parece ter contagiado a população 
italiana, apesar da similar situação de estagnação econômica e desemprego da população jovem 
(cerca de 29% ao nível nacional). O que impressiona a comunidade internacional é a relativa 
passividade com que a sociedade italiana tem encarado os baixos níveis de crescimento per 
capita mesmo antes da crise econômica mundial.    

4.1.3. Grécia 
 O bailout de Portugal, aliado aos recorrentes rumores sobre o possível abandono do euro, 

deixam a situação grega repleta de incertezas quanto ao futuro. O que a União Europeia 
reconhece como certo no momento é a necessidade de reavaliação e reestruturação de seu plano 
de resgate, visto que o país ainda não se encontra em condições de recorrer ao mercado para se 
financiar. Entre as opção cogitadas estão a extensão do prazo para o cumprimento das metas de 
ajuste fiscal, o relaxamento dos termos do empréstimo atual,  a concessão de novos empréstimos 
ou mesmo a compra de novos títulos gregos pela EU no futuro. 

4.1.4. Espanha 
 O pedido de bailout de Portugal e as expectativas de um refinanciamento da dívida grega (além 

de um possível default) colocam a Espanha no centro das expectativas sobre o futuro da zona do 
euro. A importância espanhola está em seu tamanho: ela é grande demais para ser “resgatada” 
(representa cerca de 8,6 % do PIB da UE, com PIB equivalente a 43% do PIB da Alemanha) 
como foram Grécia ou Portugal, mesmo por esforços coordenados das duas principais 
economias Europeias, Alemanha e França. Como afirmou o Nobel em economia Paul Krugman, 
o coração da crise da zona do euro é a crise espanhola. 

 A Espanha no entanto tem conseguido reduzir seus déficits fiscais satisfatoriamente e a 
necessidade de financiamento por endividamento soberano utilizando a receita proveniente das 
privatizações. As taxas de juros dos títulos com maturidade de 10 anos se mantém relativamente 
estáveis em torno de 5,7%, o que indica certa confiança do mercado em sua capacidade de 



recuperação. Outro fator importante para explicar a relativa estabilidade espanhola encontra-se 
em sua história econômica recente, visto não se tratar de um país com histórico de defaults, 
além de ter se empenhado na manutenção de freqüentes superávits orçamentários no período 
entre 200 e 2008. 

 Por outro lado, o resultado das eleições municipais favorecendo largamente a oposição e as 
manifestações populares em curso no país demonstram que a sociedade espanhola pode não 
estar disposta a arcar com medidas de austeridade tão severas como as que estão sendo 
praticadas. 
4.2. Regionais (Europa): 

 À medida que alguns países europeus começam a esboçar sinais de maior saúde econômica, 
ampliam-se as tensões internacionais existentes na zona do euro. Os questionamentos sobre os 
benefícios da adoção do euro como moeda comum voltam a ser confrontados com os crescentes 
custos relativos aos esforços para a recuperação da região como um todo, além de dúvidas 
acerca de sua viabilidade, dadas as visíveis disparidades estruturais existentes entre seus 
membros.  

 Os desequilíbrios evidenciados pela crise econômica propagam-se, assim, para outras esferas de 
atuação das sociedades Europeias, intensificando movimentações populares e políticas 
contrárias à combinação de planos de austeridade internos e ações de resgates externos em 
execução pelos governos nacionais, os quais em geral defendem a necessidade da manutenção 
do euro para a prosperidade econômica de longo prazo. 

 Forma-se uma clara divisão entre o “núcleo forte e a periferia em sofrimento”, não sendo 
possível excluir a possibilidade de um possível contágio do núcleo sólido caso medidas sérias 
não sejam tomadas para acalmar os ânimos e as expectativas dos mercados e das populações de 
cada país. 

 O FMI não alterou as previsões de abril para o crescimento europeu, mantendo suas previsões 
para a zona do Euro de 1,6% este ano e 1,8% em 2012, mesmo após a decepção dos números da 
produção industrial em março (queda de 0,2%, comparada ao mês anterior). 
4.3. Globais: 

4.3.1. Estados Unidos 
 O recente alerta da Moody’s, no dia 2 de junho, quanto a um possível rebaixamento do rating 

AAA dos Estados Unidos caso os parlamentares em Washington não façam progressos 
substanciais nas negociações orçamentárias até a metade de julho, evidencia que os Estados 
Unidos tem muito a aprender com a experiência Europeia recente em relação aos custos de se 
esperar demais para tomar medidas firmes quanto ao problema da dívida pública. O índice Dow 
Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, apresentou queda 
de 1,05% após notícias sobre as privatizações gregas e a intensificação dos planos de 
austeridade em Portugal.     

4.3.2. Brasil 
 De acordo com o coordenador-geral de Operações da Dívida Pública do Tesouro Nacional, 

Fernando Garrido, o Brasil, até agora, está praticamente ileso em relação às turbulências na 
zona do euro. De fato, as taxas dos títulos brasileiros no mercado secundário têm variado muito 
pouco, mantendo-se estáveis desde a última emissão em outubro do ano passado. Devido à 
grande oferta interna de dólares, não tem havido necessidade de captar recursos no exterior para 
saldar os vencimentos da dívida brasileira. 
 

5. Cenários: 



De modo geral, a União Européia vêm apresentando melhores sinais de recuperação econômica 
desde o final de 2010 e há indícios de que em longo prazo este é um crescimento “auto-
sustentável”. Tal cenário é defendido com base na expansão gradual da demanda doméstica privada, 
a ampliação de cadeias de produção trans-fronteiras (porém inter-européia)  na melhoria do 
desequilíbrio entre os déficits e superávits orçamentários dos diversos países europeus (frutos de 
políticas de austeridade fiscal relativamente mais rígidas). As projeções de crescimento do PIB real 
para o ano de 2011 e 2012 são de 2.4% e 2.6%, respectivamente. Esse crescimento econômico 
geral, entretanto, mascara as divergências econômicas importantes entre os países do bloco, além de 
vulnerabilidades externas que podem minar as perspectivas de sólida recuperação econômica. 

Acerca das economias mais desenvolvidas da União Européia (membros da zona do euro, Reino 
Unido, Suécia, entre outras), a projeção geral de crescimento do PIB real para 2011 e 2012 é de 
1.7% e 1.9%, respectivamente. De fato, a maioria dos países vêm conseguindo aprovar políticas de 
austeridade fiscal em seus respectivos congressos, apesar de inúmeros protestos da sociedade civil e 
de divergências políticas. A Alemanha registra os mesmos níveis de produtividade aos níveis pré-
crise e suas políticas de redução em horas de trabalho contribuirão para reduzir o crescimento do 
desemprego. Suas importações vindas dos países menos desenvolvidos da UE poderão ajudar a 
manter o crescimento mais alto nos mesmos em médio e longo prazo. Entretanto, cresce no país a 
popularidade dos países de oposição à política de concessão de empréstimos aos países em piores 
condições, o que incute provavelmente em maior endurecimento da Comissão Européia frente ao 
resgate desses países. 

Na zona do euro, Grécia e Irlanda, apesar de já terem decretado bailout e receberem auxilio 
financeiro do FMI e da União Européia sujeito a condicionalidades, não vem apresentando índices 
de recuperação econômica e contenção significativa dos desequilíbrios fiscais, levando agencias de 
rating a sistematicamente reduzirem suas categorias quanto à confiança dos títulos de dívida. A 
Grécia vêm sendo pressionada pela Comissão Européia e FMI para reestruturar sua política de 
austeridade fiscal e cumprir com o acordado no que tange às privatizações como condição para 
continuar recebendo o restante do resgate financeiro vindo do fundo misto UE-FMI. Extremamente 
dependente de tal auxílio, é provável que a reestruturação ocorra e a remessa do fundo seja enviada. 
Um mesmo cenário de endurecimento da UE em curto prazo para o ajustamento da Irlanda também 
é possível. 

Portugal sofre grave crise política por não conseguir estabelecer boas negociações entre partidos 
com relação às políticas de austeridade fiscal, ainda que tenha conseguido estabelecer um acordo de 
conduzir medidas mais “graduais” de reequilíbrio orçamentário com a Comissão Européia e o FMI 
em troca de recebimento de € 78 bilhões. Considerando a impopularidade das medidas buscadas 
pelo ex-primeiro ministro José Sócrates e por seu partido socialista; e a popularidade recente do 
potencial candidato a primeiro-ministro Passos Coelho, é provável que este seja eleito para 
substituir aquele. Desta situação, dois cenários podem surgir: ou um parlamento majoritariamente 
composto por sociais democratas e alinhado com chefe de Estado e de governo do mesmo partido 
tem mais capacidade para implementar medidas mais duras de austeridade ou o fator político-
eleitoral de implementar essas mudança levará a planos mais brandos e menos eficazes. Acerca do 
crescimento português, é esperado que o país, juntamente com a Grécia, feche o ano em recessão 
econômica.  

Apesar de até o momento a crise fiscal da Grécia, Portugal e Irlanda, países mais “periféricos” 
da zona do euro não terem gerado conseqüências que resultem em bailouts de países “centrais” da 
união monetária, sobretudo Itália (3a maior economia da UE) e Espanha (5a maior), o anúncio de 
recorrência ao fundo misto pelo ex-primeiro ministro português aumenta desconfiança dos 
investidores para com a estabilidade destas duas últimas economias. Itália em menor grau, já que se 
vê o problema do débito italiano de forma menos grave quanto o de outros países europeus, visto 
que suas finanças tem sido administradas de maneira prudente. Ainda sim, Itália pode ser ver às 
voltas com “armadilha do débito”. De qualquer forma, não é razoável imaginar um cenário em que 
a Itália recorra a ajuda financeira antes da Espanha. 



Espanha vêm apresentando crescimentos constantes de taxa de desemprego, a maior da UE e 
gritante sobretudo no que tange a taxa de jovens desempregados. Esta taxa de desemprego se 
relaciona com um alto numero de vínculos temporários de trabalho, característica que os programas 
de recuperação econômica vêm tentando combater. Além de buscar modificar mudanças estruturais 
do mercado de trabalho, o governo Espanhol vêm implementando duras medidas de redução de 
déficit e com elas o numero de protestos da sociedade civil se ampliam consistentemente. Apesar 
dos protestos e da impopularidade do Partido Socialista Operário do presidente José Luiz Zapatero, 
o governo se mostra inflexível quanto à modificação de sua dura estratégia de ajustamento fiscal e 
não há motivos para crer que um abrandamento ocorre em curto e em médio prazo.  

O partido de oposição conservador Partido Popular obteve grande prestígio nas eleições locais 
recentemente e pediu ao presidente socialista Zapatero a antecipação das eleições gerais. Tal 
antecipação não está nos planos de Zapatero e provavelmente não ocorrerá. Ainda que ocorresse e 
que o partido Socialista perdesse maioria no Congresso, grandes mudanças na política fiscal 
espanhola seriam improváveis: os dois partidos têm poucas diferenças entre si no que acreditam ser 
o remédio para impedir que a Espanha peça bailout. Prova dessa semelhança é que os manifestantes 
da Acampada en Sol recomendaram que não se votasse nesses dois partidos, aos quais 
responsabilizam por grande parte da precária situação econômica.  

Em verdade, o cenário talvez mais relevante para a estabilidade da zona do euro e da UE, a 
quebra de um país tão grande para ser “resgatado” como a Espanha, é uma incógnita:  pode-se 
apresentar tanto argumentos que mostrem sua inevitabilidade (interdependência econômica com os 
PIIGS, profecia auto-realizável de quebra, desequilíbrios fiscais grandes, perda de confiança dos 
investidores) como argumentos que evidenciem a estabilização soberana do país (maior 
competitividade da economia em relação aos PIIGS, crescimento significativo das exportações, 
eficientes medidas fiscais).  

 Acerca das economias menos desenvolvidas da União Européia (Bulgária, Hungria, Turquia, 
entre outros), a projeção de crescimento geral de PIB real para 2011 e 2012 é 4.3%. São estas 
economias em geral que puxam as projeções de crescimento econômico auto-sustentável da União 
Européia para os próximos dois anos, caso Espanha e/ou Itália não declarem bailout; caso aumento 
no preço das commodities não seja uma observação permanente. Entretanto, as diferenças 
econômicas entre esses países com relação ao fluxo de capital, balança comercial e pressões 
inflacionarias são muito grandes, o que torna construção de cenários para os mesmos um pouco 
difícil. 

Os países menos desenvolvidos da UE apresentam bons sinais de produção industrial e 
confiança dos investidores. Entretanto, são muito dependentes dos países mais desenvolvidos da 
região no que tange à mercados exportadores, a política de consolidação fiscal ainda precisa ser 
melhorada e são relativamente mais vulneráveis aos choques externos, como o aumento global de 
preços dos alimentos. Caso a crise econômica atinja mais radicalmente os “core countries”, ou o 
haja prolongado aumento global de commodities esse mercados serão diretamente afetados, 
reduzindo conseqüentemente seu crescimento real e o crescimento da economia européia como um 
todo. Ceteris Paribus, o cenário tende ao crescimento e a maior integração regional desses países 
aos principais países do bloco. 

Sobre o sistema financeiro internacional, a credibilidade do acordo de Basiléia III pode ser 
comprometida, caso o projeto de lei sobre “adaptação” do acordo à realidade dos bancos europeus 
seja realmente implementado, cenário esse que parece ser o mais provável. Ainda, o FMI 
provavelmente, a partir de 2013, reduzirá sua participação ativa no auxilio financeiro aos países 
europeus, quando os membros da UE iniciarem a execução do fundo permanente, já planejado em 
reunião deste último bimestre. Não haverá perda de legitimidade do FMI, uma vez que ele não 
implica em corte de contribuições feitas aos países do Fundo e a redução da participação do FMI na 
formação de auxilio financeiro à Europa já era prevista.   

 



6.   Leituras sugeridas: 
(Report) Capital Markets Monitor: 
http://www.iif.com/gcm/article+801.php 

(Infographic)Financial Times - Tracking the Global Economic Recovery: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a0a7cf84-6725-11df-bf08-00144feab49a.html#axzz1OB1k3WC9 

(Videocast) Global Public Square (GPS) – What in the World? Videocast of May 29, 2011: 
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/ 

(Podcast) America Abroad Media– European Dis-Union: Germany and the European Union, 
podcast of May 11, 2011: 

http://www.americaabroadmedia.org/programs/view/id/155 
(Vídeo) Acampada en Sol, Madrid (Spanish Revolution) – Democracia Real Ya: 

http://www.youtube.com/watch?v=HxjAgQveC2M&feature=related  
 


