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Paulo Casaca

Nota do Editor 

Esta colecção, Estudos de Sociedade, diversa por definição e nossa 
tenção, acolhe um trabalho de Paulo Casaca e Nerea Artamendi, que 
propõe uma reforma na política monetária, direcionada primariamente 
para a criação de emprego, e capaz simultaneamente de alentar as 
hostes europeístas, prostradas desde a crise financeira e económica 
actual. 
Os ditos “nacionalismos” - dos Estados-nação, bem entendido - foram 
incapazes de prescindir de prerrogativas de poder próprio, alicerçadas 
nas partidocracias imperantes, e deixaram, consequentemente 
(portanto, não é causa) desenvolver-se uma Europa demasiado 
burocrática e apenas arbitral.
A proposta ora oferecida não esconde a implícita visão reformadora da 
Europa e das suas instituições. Ataca o momento, a crise económico-
-financeira, mas implica o futuro, pois é consciente do papel 
fundamental da política – dos homens – na condução do processo de 
integração. 
Reforma do Euro 2014 é um texto que nos enobrece enquanto casa de 
cultura, pois, para além da inclusão de dois autores de grande calibre 
no nosso rol, contém em si os dois parâmetros que sempre nortearam 
a nossa acção: reflexão e intervenção.
Mais uma vez o “designer” Carlos Romão (criador do modelo da 
colecção), acompanhado do Ricardo Almeida e da Maria João Alvarez, 
assistiu em valia de arte editorial o conteúdo deste relevante texto. 

Joaquim Pinto da Silva
Orfeu
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Prefácio à edição Portuguesa

  

As causas da crise da Europa e futuro do Euro têm sido objeto 
de discussões tanto políticas como académicas e este livro é 
mais um excelente contributo. 
É bem certo que sobre o passado nada se pode modificar, mas 
este deve servir-nos de referência para as decisões do futuro. 
O mais importante é saber o que nos espera no futuro e o que 
poderemos fazer para nos ajustarmos em qualquer dos cenários 
em que se mova a Europa. E que lições podemos então retirar 
para a Europa e, em particular, para Portugal?
Uma grande lição é que a União Europeia, ao contrário do que 
o nome possa indicar, ainda é um ajuntamento de países com 
cultura e história completamente diferenciadas, que dificilmente 
farão uma federação de estados. Não conseguem ter um desígnio 
comum; quiçá exageradamente, atrevo-me dizer que existem pelo 
menos 28 desígnios diferentes. Em consequência da anterior, 
outra lição que poderemos tirar, embora hoje pareça óbvio, não 
foi tida em conta pelos países que usufruíram dos fundos de 
coesão, coincidentemente ou não, aqueles que hoje se apresentam 
com maiores dificuldades. É que essas ajudas retornaram aos 
maiores contribuintes líquidos, as economias mais fortes, e não 
foram eficazes na coesão económica e social que era desejável. 
São exemplos os casos das compras de materiais de defesa, 
de transporte, incentivos à instalação de empresas, compra de 
equipamentos e maquinaria industrial, entre outros, que foram 
comprados aos países mais desenvolvidos industrialmente e 
tiveram impacto no rendimento e no desenvolvimento das 
respetivas indústrias. Acresce a redução da autonomia alimentar 
através da subsidiação para o abate da frota de pesca e redução 
de algumas culturas agrícolas. Acresce também que muitas 
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das empresas desses mesmos países, pelas condições cambiais 
deslocalizaram atividades para países asiáticos.
Este quadro que tracei é provado pelos factos e pode ser objeto 
de interpretações diferentes quanto às razões que levaram 
os decisores a não terem a visão e a lucidez para pensar nas 
consequências. A título de exemplo, se somos o país com 
maior área e de grande vocação marítima, como foi possível 
abdicarmos da nossa frota de pesca?
E aqui podemos ver que os políticos e governantes portugueses 
e dos outros países que participaram nas negociações e 
aceitaram tais contrapartidas, apresentadas como resultado 
de uma negociação bem-sucedida, não conseguiram prever as 
consequências para o futuro dos seus países. Da mesma forma, 
os governantes das economias mais fortes, que se atreveram a 
propor e conseguiram que estas medidas fossem aceites, não 
acautelaram o futuro da Europa, porque era evidente, que a 
longo prazo, estas decisões poderiam vir a ter consequências 
nas economias beneficiárias e na economia europeia.
E onde chegámos? Chegámos a um sítio onde não gostaríamos 
de estar e para o qual não parece existir na Europa um modelo 
de governança, nem uma liderança suficientemente forte, 
agregadora e sobretudo solidária, que nos possa levar ao 
desejável crescimento sustentado, que possa gerar rapidamente 
mais emprego e melhorar as condições de vida dos europeus. 
No plano global, é fácil constatar que a Europa não tem uma 
estratégia, nem uma voz comum e tem vindo sucessivamente a 
perder força política e económica.
O euro é um grande contributo para o avanço do planeta. 
Contudo, para um observador atento, embora distante do centro 
da Europa, como o meu caso, fico sempre com a sensação de 
que não foram suficientemente acautelados, nem tidos em conta 
os diferentes níveis de competitividade das diversas economias 
europeias. Por essa razão, os estados perderam o controlo nas 
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políticas monetárias e cambiais. Seria um mecanismo que atuaria 
como escape para as economias mais débeis, reduzindo a pressão 
resultante do aumento das diferenças de competitividade, face 
às economias mais fortes. Também, e logo à partida, houve 
moedas, como foi o caso do escudo, que muitos especialistas 
consideram que foram sobreavaliadas no seu valor de entrada.
O Euro fortaleceu sustentadamente de forma inesperada, 
dificultando a competitividade de alguns países. Aqui gostaria 
de referir que a Alemanha, em devido tempo, se preparou e fez 
as reformas que em muitos outros países ainda se discutem e 
dificilmente serão realizadas sem grandes convulsões sociais.
Com a entrada em vigor do Euro, o sistema financeiro entrou 
em euforia e as entidades reguladoras, tanto as europeias, 
como as dos respetivos países, que deveriam ter exercido o seu 
papel de forma eficaz, não o fizeram e permitiram uma série 
de exageros que, contagiados pelos desmandos do sistema 
financeiro americano, gerou uma crise sem precedentes. O caso 
do crédito à habitação é um exemplo claro da irresponsabilidade 
do sistema bancário.
A Europa conseguiu, aparentemente, estancar e evitar uma rutura 
de custos incalculáveis, gerando, no entanto, elevados deficits 
orçamentais. Esta situação levou a que os países que tinham já 
as suas contas descontroladas, por uma política expansionista 
inconsequente ancorada no endividamento externo, como o 
caso de Portugal, tivessem atingido níveis de endividamento 
insustentáveis e perdessem a capacidade de obter crédito junto 
dos mercados internacionais.
Os desequilíbrios das economias, em que a competitividade 
da Alemanha é geradora de elevados excedentes, não estão 
alinhados com os restantes países europeus. Não quero deixar de 
sublinhar, de novo, que, na minha opinião, a Alemanha fez o que 
devia fazer no tempo certo. No cenário atual, para que a Europa 
se desenvolva como um todo, é necessário que a Alemanha 
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deixe de olhar só para si e para os seus interesses, e possa atuar 
como o grande líder Europeu, sendo o grande catalisador da 
coesão económica da Europa. Mais concretamente, terá de 
induzir os outros países europeus a fazerem as reformas, com 
contrapartidas, não na subsidiação, mas através do reforço 
do seu tecido industrial. Abrir-se ao espaço europeu, abrindo 
o seu mercado e instalando nos países menos competitivos 
indústrias que catalisem a sua capacidade competitiva, na senda 
de um desenvolvimento inteligente, conforme está expresso na 
estratégia europeia “Horizonte 2020”.
Bruxelas está a tornar-se um monstro, com exageros regulatórios 
para a atividade económica, de utilidade duvidosa, que dificultam 
a competitividade da Europa a nível global, enquanto o sector 
financeiro continua insuficientemente regulado.
O Euro para se manter terá de reduzir as pressões internas 
resultantes das diferenças de competitividade das diversas 
economias que o compõe, só possível com uma maior interligação 
entre estados, em que, além da competição natural entre eles, a 
cooperação para um desígnio comum se sobreponha, nalguns 
momentos, para alcançar um desenvolvimento harmonioso. 
Portugal, por ser uma pequena economia e pelas características 
dos portugueses, terá uma grande oportunidade de poder 
recuperar e desenvolver-se, aproveitando bem os novos fundos 
para mudar a estrutura da economia e criar todo um ambiente 
favorável à mudança que, apesar das muitas resistências internas 
e erros de conceção e implementação, nos obrigou a ajustar 
já em muitos sectores da sociedade. O facto de estarmos no 
Euro é uma vantagem que não poderemos nunca perder e uma 
eventual saída nunca se deverá sequer equacionar, pois teria 
custos inimagináveis.

Jorge Santos
Presidente da  Associação Empresarial da Região de Leiria (NERLEI)
Leiria, 15 de Março de 2014
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Prefácio à Primeira edição

    

A introdução do Euro tinha por objetivo uma maior integração 
europeia. No princípio foi o caso mas, como testemunhamos 
subsequentemente, o Euro serviu apenas para esconder os 
desequilíbrios desenvolvidos durante os anos das “vacas 
gordas”. A crise económica e financeira originada nos EUA 
ameaçou a sobrevivência dos nossos bancos, levando a pacotes 
financeiros que transformaram dívida privada em dívida pública. 
Com o aumento da dívida pública nos Estados membros (EM) 
em relação ao PIB, o mercado perdeu a confiança na capacidade 
destes EM em manter as suas obrigações fiscais.
Incapazes de se financiar no mercado, resgates europeus foram 
necessários para que os EM periféricos não entrassem em 
falência e precisassem de sair do Euro. O próprio Euro estava 
em perigo. O preço estabelecido, com total apoio da Comissão 
Europeia, pelos EM credores para estes resgates foram medidas 
duras de austeridade impondo obrigações aos estados membros 
para baixar os gastos públicos, aumentar os impostos, introduzir 
despedimentos no sector público e ‘medidas estruturais’ 
(reforma do mercado de trabalho) com o objetivo de fortalecer 
a confiança do mercado e permitir aos estados devedores 
retornar ao mercado e financiar os seus empréstimos de forma 
sustentada. Isto revelou-se errado.  
Os resgates têm vindo sistematicamente atrasados, têm sido 
demasiado pequenos e impuseram condições irrealistas com 
taxas de juro altíssimas que os membros devedores e em 
particular a Grécia nunca poderiam pagar. As consequências 
desta política de austeridade liderada pelos EM credores (a 
Alemanha) e a Comissão Europeia têm levado a grandes 
dificuldades nos EM devedores. 
Testemunhamos níveis de emprego inaceitavelmente altos, 
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falências de negócios, depressão económica afetando 
especialmente os pensionistas e com o desemprego jovem 
excedendo os 50% nalguns EM. A reação do mercado foi clara: 
a política não funciona e consequentemente a especulação 
contra a queda do Euro tornou-se cada vez mais forte. 
Foi só quando o presidente do BCE, Mario Draghi, anunciou as 
Outright Monetary Transactions (OMT), em Setembro de 2012, leia-
se ‘faremos tudo o necessário para salvar o Euro’, que o BCE se 
tornou de facto senão de jure no ‘credor de último recurso’ e a 
especulação acalmou. 
Assim as OMT têm sido muito eficazes apesar de nunca 
terem sido usadas de facto: anunciá-lo foi o suficiente. Mas a 
intervenção do BCE apenas ganhou tempo para os decisores 
políticos corrigirem os erros de política e as deficiências 
institucionais que ameaçam a sobrevivência do Euro a longo 
prazo e a estabilidade democrática dos EM periféricos. 
Ultimamente, a 7 de  de 2014, um  acórdão do Tribunal 
Constitucional alemão questionou a compatibilidade das OMT 
com a lei pública alemã e colocou-o num limbo. A última palavra 
pertence ao Tribunal de Justiça europeu, mas no entretanto o 
risco de uma nova crise aumentou com o acórdão a desencadear 
a especulação no mercado acerca de as OMT serem ou não 
ativáveis em caso de necessidade. 
Porque chegamos a este deplorável estado de coisas? 
Vejo três fatores: 1) político, 2) quadro institucional europeu 
incompleto e 3) uma análise errada baseada num pensamento 
económico falacioso:
1) Dogma moral: ‘Vive consoante os teus meios (correntes)‘
Politicamente e tal como representado pelos partidos europeus 
de direita, a convicção é que a política económica deve ser 
conduzida na base de “retitude moral [alemã], a saber não gastes 
mais do que ganhas” como se as sociedades fossem como uma 
economia doméstica privada. Seguramente, os orçamentos 
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públicos têm que se equilibrar no longo prazo, a menos que 
sejam as gerações futuras a financiar o nosso consumo de 
hoje. No entanto as gerações futuras são beneficiadas pelo 
investimento público se este se traduzir em maior produtividade 
futura. Investimento público na educação, na infraestrutura 
europeia, estradas, caminho-de-ferro, pontes, banda larga, 
conexões de alta velocidade, subsídios para a conservação de 
energia, maior eficiência, R&D. Gasto público mesmo com 
dívida pode ser considerado um investimento no futuro se gasto 
corretamente. Se o mercado acreditar que este resulta em maior 
crescimento, a credibilidade do governo em pagar as suas dívidas 
será restaurada. Não levar a cabo este investimento público é 
assim irracional, em particular nas circunstâncias presentes com 
as taxas de juro muito baixas. 
2) Deficiência institucional
Institucionalmente, o Euro tinha falhas desde o início devido 
á ausência de harmonização das políticas fiscais e dos métodos 
para corrigir desequilíbrios. Muito foi feito para corrigir estas 
deficiências com a introdução do Semestre Europeu e o 
Procedimento de Desequilíbrio Macroeconómico (PDM).
No lado financeiro as recentes negociações sobre uma União 
Bancária progrediram com a designação do BCE como 
supervisor único e com exigências de capital mais rigorosas 
para os bancos e instituições financeiras. O que ainda está 
pendente, mas que é essencial para a credibilidade do sistema 
é o estabelecimento de um mecanismo de resolução rápida e 
eficaz e um Fundo de Resolução credível financiado pelos 
bancos em caso de uma nova crise. Finalmente um mecanismo 
de salvaguarda conjunta da UE para uma crise mais profunda é 
também necessário. 
O fato é que quanto mais forte for o sistema, menor é a 
probabilidade de uma intervenção maciça para conter a 
especulação se necessária, porque o mercado vai dar-se conta 
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que o contágio é improvável ao contrário do que aconteceu em 
2010-11. No entanto, o acordo do Conselho Europeu sobre a 
União Bancária não preenche estes critérios. Esperemos que 
a pressão do Parlamento Europeu (PE) resulte num resultado 
mais credível. 
A próxima revisão da qualidade de ativos a ser desenvolvida pelo 
BCE e testes de stress subsequentes coloca pressões adicionais, 
mas provavelmente inevitáveis sobre o sistema financeiro 
obrigado a desalavancar e a conceder menos empréstimos 
exatamente quando o oposto é necessário para fazer a economia 
funcionar de novo.
O que permanece absolutamente por resolver é a falta de 
simetria na repartição dos custos de ajustamento. Os custos 
são hoje desproporcionadamente suportados pelos Estados 
endividados. Isso não faz sentido num mercado único com 
uma moeda comum. A contrapartida para as vantagens da livre 
circulação de mercadorias e de capitais, juntamente com a livre 
circulação de pessoas (trabalho) deve ser a obrigação de corrigir 
os desequilíbrios tanto dos devedores como dos credores. 
Se assim não for, os Estados credores estarão apenas a exportar 
desemprego para os outros Estados membros (bem como para 
o resto do mundo) através de um excedente exportador e saldo 
positivo na balança de pagamentos. Isto é o que a Alemanha faz 
atualmente. A Alemanha recusa-se a subscrever dívida pública 
comum (Eurobonds), mas não pode recusar-se a estimular a 
sua própria economia para compensar a falta de procura nos 
Estados devedor estados. 
O Procedimento de Desequilíbrios Macroeconómicos (PDM) 
limita a um máximo 6% o saldo positivo na balança de transações 
correntes. Este limite é demasiado permissivo, nomeadamente 
se tivermos em conta o limite de 3% sobre os défices públicos. 
O PDM tem de ser reforçado para garantir a simetria entre as 
disciplinas para as contas externas e as contas públicas. 
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Em qualquer caso, a lógica do mercado único e de uma moeda 
comum impõe ou a responsabilidade solidária pela dívida 
pública ou transferências financeiras entre as regiões, como é 
o caso dos EUA ou do Reino Unido. A Alemanha não pode 
recusar Eurobonds para sempre.
3) A teoria económica
A predominância do pensamento económico neoclássico 
entre os decisores políticos e os seus conselheiros levou, 
intelectualmente, à análise errada e à receita do remédio errado. 
O pensamento neoclássico considera que os mercados se 
autorregulam. Se houver excesso de capacidade, o mercado 
cria a sua própria procura assegurando o pleno emprego e a 
utilização de recursos de forma a assegurar o equilíbrio do 
mercado. Obviamente, nesta perspetiva, não existe alternativa 
para os benefícios sociais do mercado livre. Na verdade, a crise 
financeira veio sublinhar a necessidade de corrigir as aberrações 
do mercado livre. O equilíbrio de mercado não está assegurado.
A política de austeridade tem sido justificada, entre outros, com 
base no trabalho de professores de Harvard Kenneth Rogoff  e 
Carmen Reinhart (R&R).  O seu livro “Desta vez é diferente” 
foi citado publicamente em 2012 por Olli Rehn, Comissário 
Europeu responsável pelos Assuntos Económicos como 
justificação para a sua política. R&R concluíram no seu livro que 
“a dívida pública superior a 90% do PIB tem em si um efeito 
negativo sobre o crescimento futuro.” 
Três economistas concluíram que o estudo de R&R continha 
erros graves. Eles concluíram que não há nenhuma prova de 
existir menor crescimento quando a dívida pública é superior 
a 90% do PIB! Se algo pode ser concluído é que não existe 
nenhuma causa efeito no sentido sugerido por R&R. Pelo 
contrário, pode-se concluir que o baixo crescimento leva a 
um aumento da dívida pública, devido ao funcionamento dos 
estabilizadores automáticos (subsídios de desemprego) e receitas 
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fiscais mais baixas.
A verdade é que estamos exatamente na mesma situação 
que em 1930, após o colapso do mercado de ações em 1929 
e a subsequente Grande Depressão, ou seja, um excesso de 
poupança ou procura insuficiente. Para além das tentativas de 
reduzir a dívida pública, a desalavancagem da dívida privada 
(bancos e famílias) vem reforçar a espiral de redução de 
gastos em consumo e investimento. É como se John Maynard 
Keynes nunca tivesse existido e escrito a sua “Teoria Geral do 
Emprego, do Juro e da Moeda”, que faz a análise intelectual e 
dá as respostas para o que precisa ser feito: aumentar os gastos 
públicos para compensar a falta de procura privada e pôr a 
economia em marcha de novo.
Nas economias dos países há estabilizadores automáticos que 
atuam quando a atividade económica no setor privado cai fazendo 
subir os gastos em subsídio de desemprego fazendo descer as 
receitas fiscais. O resultado é um aumento dos défices do sector 
público, enquanto a procura é mantida evitando aprofundar a 
recessão económica. Estes estabilizadores não existem no plano 
europeu. No início da crise, políticas de estímulo fiscal foram 
levadas a cabo na maioria dos EM com resultados positivos. 
Com a aceleração da crise bancária e da socialização da dívida 
privada em dívida pública e o crescente deficit público, foi 
como se os Estados-Membros tivessem perdido o Norte e, 
em conjunto iniciaram a política de austeridade que agravou a 
recessão e o desemprego. 
Recentemente, a Comissão Europeia, o FMI e a OCDE 
concluíram que a política de austeridade tem sido exagerada 
na Europa. O efeito multiplicador da redução de gastos e de 
aumento de impostos em situação de grave crise económica têm 
sido grosseiramente subestimados. 
A Europa parece ter agora virado uma esquina. A recessão 
deu lugar a um crescimento modesto, que parece estar a evitar 
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a terceira recessão desde o início da crise em 2008. Mudanças 
institucionais têm sido adotadas e as negociações estão em 
andamento.
O maior perigo, no entanto, é o sentimento de complacência 
que se está a desenvolver a nível político. “Estamos a sair da 
crise”!
Nada poderia estar mais longe da verdade. Agora não é o 
momento de descansar. Necessitamos de duas coisas:
1) Medidas de curto e médio prazo e 2) Uma reforma de fundo 
da UE
1) Curto e médio prazo
Algum crescimento modesto voltou a alguns Estados-Membros, 
mas continua anémico. Como tal, vamos esperar anos pela 
recuperação do emprego e para os EM periféricos verem o 
seu rácio da dívida pública em relação ao PIB diminuir e assim 
recuperar a sua necessária liberdade económica. Na situação 
atual, há um risco real de deflação, uma “década perdida” ou 
mais, como no Japão, e “uma geração perdida” de jovens que 
não vão conseguir encontrar trabalho consequente quando a 
economia recuperar devido à permanência no desemprego por 
um longo período. 
Nessas circunstâncias, um “Plano de Investimento para a 
Europa” impõe-se!
A Comissão Europeia chamou a atenção para o baixo nível 
de despesas em investimentos públicos nos EM, incluindo 
a Alemanha, que atualmente está ter sucesso nas frentes do 
emprego e das exportações. Um plano de investimento não só 
irá estimular a economia e levar as pessoas de volta ao trabalho, 
mas ao mesmo tempo vai tornar a UE mais competitiva e 
preparada para o futuro. 
A dimensão do plano de investimentos é algo a debater. 
Eu acredito, porém, que, a fim de ter um impacto suficiente, 
ele deve ser da ordem dos 2% a 3% do PIB da UE ou 
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250/375 milhares de milhões de Euros a ser realizados ao longo 
de 2-3 anos. Por exemplo, deve financiar investimentos em 
infraestruturas energéticas, energias renováveis de baixo teor 
em carbono, infraestruturas de transportes, educação, I & D. Há 
muitos projetos que justificam a ação. Cada EM iria elaborar o 
seu próprio programa e o critério de adicionalidade teria de ser 
respeitado a fim de evitar desperdícios. 
Os fundos devem ser atribuídos a todos os Estados-Membros, 
mas, proporcionalmente, mais para os periféricos, que sofrem 
de alto nível de desemprego. O dinheiro deve ser obtido 
por meio de empréstimos no mercado a 10 ou 15 anos por 
subscrição conjunta de todos os EM, mas em que cada um paga 
de volta a sua parte do dinheiro investido. Esta condição evitaria 
a “União de Transferências”. A subscrição conjunta tem por 
objetivo assegurar um juro próximo do praticado sobre a dívida 
alemã ou cerca de 2%. As despesas não devem ser tidas em 
conta nos critérios no Pacto de Crescimento e Estabilidade ou 
seja, não devem contar para o teto de 3% da despesa, pois isso 
seria autodestrutivo. Esta iniciativa não seria invocada como 
precedente para uma política de Eurobonds no futuro.
Um pacote de investimentos europeus com estas características 
seria uma situação win/win com mais crescimento económico, 
uma melhor utilização dos recursos, a redução do desemprego 
e a melhoria da competitividade. A melhoria da competitividade 
e um PIB maior iria aliviar o fardo do pagamento de volta dos 
empréstimos. Com as atuais baixas taxas de juro, não há desculpa 
para recusar um plano desse tipo. É chegada a hora de os nossos 
líderes políticos estarem à altura do desafio e pôr a economia da 
UE de pé outra vez.
2) Uma reforma de fundo da UE
Um plano de investimentos aborda apenas os desafios mais 
imediatos para a UE e para o Euro. O fato é que a UE está 
muito longe de uma área monetária ótima. A mobilidade dos 



19

Reforma do Euro 2014

trabalhadores, embora a aumentar, é limitada em comparação 
com o que acontece nos EUA. As diferenças na tributação e 
benefícios sociais dificultam a mobilidade. A acumulação de 
novos desequilíbrios é muito provável, apesar de importantes 
reformas estruturais e desvalorizações internas, em particular na 
periferia europeia. 
As políticas fiscais precisam ser melhor coordenadas e assistidas 
por um orçamento da EU mais elevado, financiado por 
recursos próprios, que pode ajudar a financiar estabilizadores 
automáticos europeus, bem como outras iniciativas conjuntas. 
Serão necessárias transferências fiscais ou a subscrição conjunta 
de empréstimos públicos. Em suma é necessária mais integração 
que conduza a uma união política. 
Se continuarmos a enlear-nos, tornando as condições de vida da 
nossa população mais difíceis, com aumento do desemprego e 
novas medidas de austeridade e de reforma estrutural traduzidos 
em baixas salariais e condições de trabalho mais flexíveis, o 
euroceticismo será reforçado, não só diminuindo o apoio ao 
Euro como também pondo em risco toda a construção da UE.
Recentemente, o “grupo Eiffel” de expressão francesa (website 
Bruegel 14/2/2014) surgiu com planos detalhados e de grande 
alcance para uma União Política. Algumas dessas ideias são 
partilhadas por onze economistas alemães, cientistas políticos 
e juristas do “Grupo Glienicker” (Bruegel site). Muitas dessas 
ideias são bastante radicais e controversas, mas os argumentos 
a favor de uma maior integração superam em muito o risco 
de paralisação ou até mesmo de recuo com um aumento nas 
decisões intergovernamentais e sinais claros de renacionalização. 
O que é importante é iniciar o debate para dotar a UE de um novo 
impulso e dar uma mensagem positiva para a nossa população. 
A UE está a ficar para trás no mundo. A nossa capacidade de 
influenciar o mundo e cuidar de nossos interesses fundamentais 
está a ser enfraquecida. Queremos viver num museu e deixar 
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o mundo passar ou queremos tomar conta do nosso futuro? 
Eu escolho a segunda opção. É hora de agir. A Europa merece 
melhor.
Este livro fornece uma análise aprofundada da crise da Zona 
Euro e as suas causas e orientações para uma mudança política 
fundamental. Congratulo os seus autores pelo seu trabalho. 
Como tal, trata-se de um contributo construtivo para o debate 
sobre o futuro da Europa.

Lars Hoelgaard
Ex-Director-geral adjunto da Comissão Europeia
Bruxelas, 27 de Fevereiro de 2014
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introdução à edição Portuguesa

       

O debate sobre o Euro manteve-se discreto entre nós até à 
aplicação da legislação europeia sobre as condições da assistência 
financeira popularmente entendida como a da chegada da 
troika, e desde aí tem-se desenvolvido de forma difusa, pouco 
informada e frequentemente demagógica.
Pouca ou nenhuma atenção mereceu em Portugal a aprovação 
da legislação do Parlamento Europeu e outras instituições 
europeias ou oriunda do quadro intergovernamental em matéria 
orçamental e que rege a atuação das delegações técnicas que 
visitam o nosso país (troika). 
Do mesmo modo não tem havido praticamente qualquer debate 
sobre outros aspetos da arquitetura económica e monetária 
definida para o Euro no quadro do Tratado de Maastricht e 
que conheceu numerosos desenvolvimentos nos últimos anos, 
apesar de esta ser determinante nas condições económicas e 
financeiras em que se move a economia portuguesa. 
Pior ainda, permitiu-se em Portugal a adulteração da realidade, 
com a troika a ser acusada de todos os problemas e de todos os 
males exatamente por aqueles que legislaram o seu curso de ação 
e como se todos os outros elementos fundamentais da política 
económica e monetária não fossem igualmente relevantes. 
Depois de um movimento independente ter conseguido 
mobilizar as maiores manifestações de sempre contra a política 
económica e monetária tendo escolhido como alvo exatamente 
o nome da organização que a julgar pela informação feita pela 
opinião pública era responsável por ela – a dita troika – as várias 
instituições políticas responsáveis por essa política aproveitaram 
o mote para passar a fazer da troika o bode expiatório quase 
universal.



22

Paulo Casaca

O memorando de entendimento assinado a 11 de Maio de 2011 
com o Governo português previu um empréstimo para um 
prazo de três anos de três instituições – o Mecanismo Europeu 
de Estabilização Financeira, o Fundo Europeu de Estabilidade 
Financeira e o Fundo Monetário Internacional – e a supervisão 
desse empréstimo por outras três: o Banco Central Europeu, a 
Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional. 
A Presidência da República foi a primeira a dar o mote lançando 
em 2012 na opinião pública o desafio de Portugal se preparar 
para o “pós-troika” que se abriria com o final do desembolso do 
empréstimo em 2014. 
A ideia é incongruente por supor que um devedor deve deixar 
de se preocupar com um empréstimo quando deixa de receber 
a sua última parte e não quando deixa de o pagar. O número 
1 do artigo 14 do regulamento 472 de 21 de Maio de 2013 
do Parlamento Europeu considera que o fim da supervisão 
macroeconómica não pode ser anterior ao pagamento de 75% 
dos créditos concedidos, data que se estima dever ocorrer cerca 
de duas décadas depois do prometido “pós-troika”. 
Note-se que este regulamento do Parlamento Europeu de 
2013 que gere muitos dos aspetos fundamentais da supervisão 
macroeconómica em Portugal (ou seja, da ação da troika) resulta 
de uma proposta da Comissão que data de 23 de Novembro de 
2011 e este dispositivo em particular não foi alterado em relação 
à proposta inicial.
Apesar do contrassenso da promessa ela foi profusamente 
reproduzida na comunicação social e tornou-se quase um ponto 
obrigatório no discurso nacional tendo sido apimentada com 
as mais variadas benesses complementares acabando mesmo 
por levar à inauguração de um relógio por um membro do 
Governo para contar os minutos restantes ao cumprimento da 
inauguração do dito período “pós-troika”. 
A transformação da troika em bode expiatório universal foi 
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prosseguida ainda com mais desassombro pelo Parlamento 
Europeu. No final de 2013 começaram a multiplicar-se notícias 
na comunicação social portuguesa de que iria existir uma 
“comissão de inquérito do Parlamento Europeu” sobre a ação 
da troika em Portugal, na Grécia e na Irlanda. 
As notícias – que não correspondiam a nenhuma decisão tomada 
pelo Parlamento Europeu – vieram finalmente a concretizar-
se num simples relatório de iniciativa que conheceu grande 
publicidade em Portugal e na Grécia. 
Os relatórios de iniciativa são figuras normalmente menores 
da atividade do Parlamento Europeu por não terem resultados 
legislativos e é curioso que a opinião pública nacional que nada 
disse quando a Comissão Europeia propôs ou o Parlamento 
Europeu aprovou o quadro legal de supervisão macroeconómica 
tenha dedicado tanta atenção a essa comissão de inquérito que 
nunca existiu. 
Em qualquer caso a arquitetura do Euro baseada quase 
exclusivamente numa mítica regra de equilíbrio das contas 
públicas não tratou ou tratou pouco e mal os pilares essenciais 
de uma união económica e monetária.  
É um erro pensar que os problemas que enfrentamos se 
circunscrevem ao domínio orçamental, e é sintomático que uma 
recente controvérsia entre Presidência, Governo e um grupo de 
74 personalidades políticas portuguesas tenha apenas gravitado 
em torno desse aspeto, a meu ver menor, dos problemas de 
adaptação do Euro à Europa e em particular a Portugal. 
A construção do Euro pelo Tratado de Maastricht foi 
profundamente influenciada pela ideologia monetarista 
substituindo a regulação da atividade monetária (ou bancária, os 
termos são equivalentes) pelo objetivo de estabilidade de preços, 
substituindo a regulação das contas externas e os objetivos do 
crescimento e do emprego pela regulação das contas públicas. 
Nada disto faz sentido e os resultados dessa opção ideológica 
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não podiam ter sido mais claros nos últimos anos. 
Enquanto no período imediatamente posterior ao eclodir da 
crise em 2008 se criou a noção de que a realidade ia obrigar a 
ultrapassar na prática toda a construção de Maastricht, a partir 
de 2009, ela voltou a impor-se. 
A intensa produção legislativa europeia do período parlamentar 
que agora termina resultou em algumas medidas positivas – em 
geral tímidas e tardias – mas no geral acentuou toda a lógica 
monetarista de Maastricht, agravando substancialmente os 
problemas com que nos confrontamos.
Neste livro apresenta-se uma análise da construção do Euro, 
dos seus erros sistémicos e de um conjunto de propostas para os 
corrigir. Espero que ele seja uma contribuição para a clarificação 
do tema que me parece o mais importante e decisivo para a 
política europeia nacional.

Paulo Casaca
Angra do Heroísmo, 22 de Março de 2014
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1. a estrada Para o euro

1.1 a atividade bancária como criação de dinheiro

                                                                                  
O dinheiro tem sido uma realidade decisiva da humanidade nos 
últimos milénios. Apesar da riqueza do pensamento antigo nesta 
matéria, tanto na Europa como no Médio Oriente, a maior parte 
das análises parte da história mais recente, e nós vamos aqui 
também fazê-lo. 
O dinheiro tem várias finalidades que vão desde o comércio 
à punição e à liquidação de dívidas1. Na presente abordagem 
pretendemos dedicarmo-nos apenas a dois dos seus elementos 
chave: a autoridade emissora e os meios da sua criação sob 
forma bancária. 
A perceção do dinheiro é polémica e tem evoluído no tempo. 
A moeda é normalmente descrita como tendo quatro funções: 
meio de troca, unidade de conta, unidade padrão (meio de 
pagamento) e reserva de valor2. O significado do dinheiro é 
crucial para caracterizar a autoridade da instituição que emite 
a moeda. 
A natureza do dinheiro3  tem conhecido uma evolução semelhante 
à da sua condição de moeda-mercadoria (por exemplo dinheiro 
baseado em ouro e prata), para dinheiro representativo durante 
a época do padrão ouro e, finalmente, para o modelo atual de 
moeda exclusivamente fiduciária. 
No que respeita à autoridade monetária, ao longo da história, 
correntes de pensamento variadas e por vezes opostas 
esforçaram-se por impor as suas visões sobre o controlo do 
dinheiro enquanto, particularmente no último século, o seu 
caráter público tem sido progressivamente ofuscado por 
1 Ver, por exemplo, Davies (2002).

2  Como definido por William Stanley Jevons em Jevons (1875) e posteriormente por Carl Menger em Menger (1909). 
3 Especialmente depois de 15 de Agosto de 1971, quando o sistema de Bretton Woods se desmoronou, devido ao 
facto de os Estados Unidos terem deixado de garantir a convertibilidade da sua moeda em ouro. Este foi um evento 
crucial com extensas consequências na forma como o dinheiro é emitido e gerido. A presente moeda fiduciária    
depende unicamente da confiança que os seus utilizadores nela depositam.                 
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interesses privados4. 
O atual modelo de autoridade monetária inspira-se no Banco 
de Inglaterra (BoE), fundado em 1694 como banco privado, e 
na Lei da Reserva Federal nos Estados Unidos (Fed) aprovada 
em 1913. 
A maior parte da moeda é criada enquanto crédito por bancos 
privados através de um sistema de reserva fracionária onde 
apenas uma pequena parte dos depósitos fica no banco, enquanto 
o resto é reintroduzido no sistema económico enquanto crédito.
As estimativas atuais indicam que 97,4% do dinheiro5 é criado 
por bancos. Este dinheiro assume uma forma eletrónica, o que 
significa que a grande maioria do dinheiro numa economia 
moderna não existe enquanto dinheiro em espécie mas em 
crédito sob diversas formas. A emissão de notas bancárias é da 
responsabilidade de bancos centrais, o Banco Central Europeu 
(BCE), o BoE ou o Fed nos Estados Unidos. 
Os tesouros públicos não imprimem dinheiro. Nos Estados 
Unidos, o poder do Tesouro Público é limitado à cunhagem 
de moedas. Assim, a atividade bancária e o dinheiro são 
praticamente sinónimos. É portanto extraordinário que as 
autoridades europeias tentem tratar o dinheiro e a banca como 
se fossem matérias diferentes. 
O enquadramento legal da criação de dinheiro6  é cada vez mais 
definido pelos próprios bancos num quadro de autorregulação. 
A mais importante destas instituições é o Banco de Pagamentos 
Internacionais (BPI), agora inteiramente detido por bancos 
centrais, e conhecido pelo nome da cidade onde está sediado, 
Basileia. O último pacote de autorregulação desta instituiçãoé 
conhecido por Basileia III7. As instituições europeias 
transpuseram o acordo entre banqueiros para a lei comunitária 
4 Para mais informação ver Zarlenga (2002). 
5 Ver Ryan-Collins et al (2011).
6 Para mais informações ver, por exemplo, Banco da Reserva Federal   de Chicago (1991).
7 Ver Banco de Pagamentos Internacionais (2013).
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na Diretiva Requisitos de Fundos Próprios (DRFP), pacote IV 
(DRFP IV)8 .
A criação de moeda é um dos mais antigos símbolos do poder 
estatal, ainda que por vezes o Estado delegue ou partilhe esse 
poder com os privados, como acontece nas “Parcerias Público-
Privadas” do Fed nos Estados Unidos. No entanto, o que 
estamos a assistir neste momento é diferente: é a uma notável 
inversão dos papéis, com os Estados a tornarem-se instrumentos 
da legislação monetária decidida pelo sistema bancário. 
Uma das mais conhecidas caraterísticas do sistema americano é 
o facto de cada Presidente dos Estados Unidos poder nomear o 
Presidente do Fed apenas a meio da sua legislatura9 para garantir 
que não exerce qualquer pressão em função dos seus interesses 
eleitorais. 
O Tratado de Maastricht foi consideravelmente mais longe 
e transformou esta regra num princípio de independência 
quase absoluta de qualquer forma de poder democrático. 
Surpreendentemente, nenhuma apreensão foi levantada em 
relação ao risco mais óbvio: a falta de independência do Banco 
Central relativamente aos profissionais que lhe estão associados, 
os banqueiros. 
Enquanto qualquer comentário relativo à política económica 
por parte de um eleito é quase considerado um crime, a 
interpenetração de bancos centrais com outros bancos é imensa 
e até assume a forma de órgãos consultivos oficiais formados 
por representantes dos bancos e que são considerados como 
algo natural e como se não representassem um óbvio conflito 
de interesses 10.
Contrariamente ao Fed, o BCE foi pensado no auge do Consenso 

8  Ver Comissão Europeia (CE) (2013a).
9 A nomeação tem lugar de quatro em quatro anos mas o mandato não coincide com o do Presidente dos Estados 
Unidos, acontece a meio do mandato deste último. Estabelecido nas normas que regulam o FED, Lei da Reserva 
Federal de 1913.
10 Ver Wall Street Journal (WSJ) (2013).
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de Washington11 e, consequentemente, a sua constituição foi 
informada por uma lógica monetarista, nomeadamente num 
ponto crucial: erradicou formalmente o emprego como objetivo 
central da política monetária. Tal nunca aconteceu nos Estados 
Unidos ou no Reino Unido, os dois países onde o monetarismo 
se afirmou de forma mais violenta. 
Para compreender porque é que o quadro regulamentar do BCE 
se tornou tão radicalmente monetarista temos de fazer uma 
retrospetiva das condições históricas da sua criação.

1.2 a moderna adoração do dinheiro

O incremento do poder do dinheiro nas sociedades ocidentais 
tem sido identificado pelos seus detratores e também por alguns 
dos seus seguidores como uma consequência do domínio das 
políticas neoliberais.
De acordo com Daniel Stedman Jones (2012)12:
“O neoliberalismo foi criado pelos participantes do famoso 
Colóquio Walter Lippmann, que decorreu em Paris em 1938, 
organizado pelo filósofo francês Louis Rougier, com o objetivo 
de estudar as implicações do livro ‘An inquiry into the principles of  
the good society” (Lippmann 1937) ‘13  
A oposição comum às ideologias totalitárias uniu os fundadores 
desta escola de pensamento.14 Fora esse ponto consensual, 
existe muito pouco em comum num movimento vasto que 
abarcou filosofias políticas distintas, senão contraditórias, tanto 
do ponto de vista económico como político, diferenças que se 
11 O Consenso de Washington é tratado no ponto 1.3.
12 Ver Jones (2012). Walter Lippmann - cidadão americano de origem alemã judaica – foi durante os anos trinta 
um editor do pensamento liberal na imprensa e um dos formadores de opinião pública mais influentes, pregando 
posteriormente uma atitude de apaziguamento para com a União Soviética. Lippmann permanece até aos nossos dias 
uma referência importante no pensamento político norte-americano e notoriamente inspirou Noam Chomsky na sua 
expressão Manufacturing Consent.
13 Ver Lippmann (1937).
14 Embora, como vimos em Lippmann, não necessariamente avesso ao apaziguamento. A utilização indiscriminada 
da expressão “neoliberalismo” facilitou muitas vezes uma agenda antidemocrática extremista e a confusão sobre a 
natureza específica deste movimento político. 
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aprofundaram nas décadas que se seguiram à fundação da escola 
como Stedman Jones mostra no seu livro (op. Cit.).
Mesmo que esqueçamos importantes atores políticos que 
se definiram como neoliberais – Bill Clinton e Al Gore são 
dois desses casos – as diferenças entre as várias gerações, as 
diferenças entre as escolas americana, britânica, austríaca ou 
alemã, ou mesmo entre os dois líderes mais proeminentes do 
movimento, Hayek e Friedman, fazem com que haja pouco em 
comum que possa servir para definir o que é o neoliberalismo e 
qual a sua influência sobre a definição da moeda única europeia. 
O Consenso de Washington foi construído durante os anos 70 
através de uma leitura monetarista das questões económicas 
e políticas. Apesar de não ser, tal como o neoliberalismo, um 
conjunto único e claro de ideias e atores políticos, ele permite 
uma interpretação mais clara da doutrina que está por detrás 
do Tratado de Maastricht, e por isso é a expressão que vamos 
utilizar. 
Algumas das alas da escola neoliberal rejeitaram explicitamente 
a doutrina do laissez faire do liberalismo inicial, designadamente 
a denominada ala “ordoliberal” ligada aos social-liberais 
conservadores dos governos de centro-direita alemã; mas a 
maioria das escolas neoliberais afirma estar mais ou menos 
filiada no movimento do laissez faire15 . 
A revolução marginalista da década de setenta no Século XIX16  
tentou justificar, através de uma base científica, a crença de que 
o mercado liberalizado é a melhor forma de maximizar valor. 
Teria sido portanto lógico que Hayek e os seus seguidores 
procurassem inspiração para as suas teses nesta revolução. No 
entanto, e surpreendentemente, escolheram Adam Smith e uma 
15 Para uma explicação completa das peculiaridades do ordoliberalismo, ver Stedman Jones no seu índex, op. cit. 
A diferença mais evidente prende-se com a questão da flutuação das moedas defendida por Friedman e as taxas de 
câmbio fixas defendidas pelos ordoliberais. Este último ponto de vista é partilhado por Hayek e praticamente todos 
os membros da escola no continente europeu. Por outro lado, o ordoliberalismo defendeu o Plano Marshall, que 
Hayek atacou, distanciando-se claramente do conceito de “laissez faire” e favorecendo uma forte supervisão do 
mercado pelo Estado ou até mesmo por uma economia social de mercado, nenhuma delas aceite pelo neoliberalismo                   
transatlântico do núcleo duro de Friedman ou Hayek. 
16 Ver Casaca (2013). 
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das suas expressões mais famosas, a “mão invisível”, como uma 
espécie de mascote para o movimento.
A “mão invisível” era uma expressão muito utilizada nos círculos 
religiosos do século XVIII que Adam Smith - um professor de 
filosofia e moral - utilizou para expressar as mesmas ideias que 
tinham sido desenvolvidas em França, denominadas de laissez 
faire, laissez passer. Essas ideias estão no centro da oposição do 
iluminismo ao quadro regulamentar do Antigo Regime. 
Deste ponto de vista, Adam Smith dificilmente pode ser 
considerado uma referência teórica. Ele limitou-se a aderir a 
uma ideia dominante na época em que escreveu utilizando para 
isso uma expressão que era popular em meios eclesiásticos. Fê-
lo de uma forma literariamente interessante, mas que não foi 
nem inovadora nem teoricamente relevante.
Como Karl Marx realçou, Adam Smith é realmente marcante 
na teoria do valor e não no conceito de laissez faire, uma vez que 
Smith (1904) defende uma visão inovadora da dupla natureza 
do valor – inspirada na visão aristotélica. O seu conceito 
influenciou gerações de economistas e só foi afastado pela 
revolução marginalista.17 : 
“A expressão valor tem dois significados diferentes. Às vezes 
refere-se à utilidade de um objeto em particular e outras vezes 
expressa a vontade de comprar outros bens que a posse de um 
determinado objeto transmite. No primeiro caso trata-se de um 
‘valor de uso’ no outro, de ‘valor de troca.’ Os bens com maior 
valor de uso têm frequentemente pouco ou nenhum valor de 
troca. Em contrapartida, os bens com um valor de troca mais 
elevado na maioria das vezes pouco ou nenhum valor de uso 
têm. Nada é mais útil do que a água: mas se se compra um 
bem escasso, a possibilidade de troca é igualmente escassa. Um 
diamante, pelo contrário, tem um escasso valor de uso, mas 
frequentemente pode ser trocado por uma grande quantidade 
17 Aparentemente Adam Smith cita Aristóteles do latim de Puffendorf, diferentemente de Marx, que não o cita neste 
contexto. Ver Smith (1904).
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de outros bens”. 
Para além da teoria da dupla natureza do valor e do trabalho 
como fonte do valor de troca, Adam Smith também ficou 
famoso pela sua oposição às associações e círculos de negócios, 
porque considerava que as suas posições eram contrárias ao 
interesse público: 
“Os nossos comerciantes e industriais reclamam muitíssimo 
dos efeitos negativos que os altos salários têm no aumento dos 
preços, provocando uma quebra nas vendas dos bens, quer nos 
mercados internos quer no estrangeiro. Mas nunca dizem nada 
sobre os efeitos negativos dos lucros elevados. Mantêm-se em 
silêncio no que toca os efeitos perniciosos dos seus próprios 
ganhos. Queixam-se apenas quando se trata dos ganhos de 
outras pessoas.“18 
Ou ainda: 
“As propostas de qualquer nova lei ou regulamentação do 
comércio que venham dessa ordem [empresários, N.A.] devem 
ser sempre analisadas com grande precaução e nunca devem 
ser adotadas antes de terem sido profunda e cuidadosamente 
escrutinadas. Essas propostas vêm sempre de pessoas cujo 
interesse nunca é exatamente o mesmo que o do público. 
Geralmente têm interesse em enganar e até mesmo oprimir o 
público e, em muitas ocasiões, elas têm efetivamente enganado 
e oprimido o público.”19 
Dificilmente poderíamos encontrar uma crítica mais 
premonitória e exata da atitude partilhada por Hayek e Friedman 
na elaboração do Consenso de Washington do que este trecho de 
Adam Smith que aqui citámos, o que mostra quão escandalosa é 
a apropriação do liberalismo de Adam Smith pelo monetarismo. 
O liberalismo de Adam Smith não só nada tem a ver com a 
captura do interesse público pela finança caucionada pelo 
monetarismo mas como a denuncia de forma absolutamente 
18 Ver op. cit. 
19 Ver op. cit. 



34

Paulo Casaca

clara e insofismável.
O Consenso de Washington e a sua pretensa conexão com 
Adam Smith e a “mão invisível” é uma tentativa clara dos lóbis 
da finança que inspiraram o monetarismo de abusar o legado de 
Adam Smith. Esses lóbis estão sempre dispostos a distorcer a 
realidade desde que isso sirva para defender os seus interesses20. 
Exatamente ao contrário do que pretende o monetarismo, 
Adam Smith é essencial para uma crítica clara e coerente da 
doutrina que está por trás do Consenso de Washington e da 
crença na capacidade única dos fabricantes de dinheiro (também 
conhecidos como banca ou finança) para gerir os nossos 
assuntos correntes.
Se o monetarismo tentou instrumentalizar o liberalismo de 
Adam Smith, ele surgiu em assumida oposição a J. M. Keynes. 
Na análise das críticas monetaristas a Keynes temos em 
primeiro lugar de entender que Keynes não é nem pretende ser 
uma espécie de escritor que nunca se engana e raramente tem 
dúvidas. 
Segundo Stedman Jones (2012), Keynes respondeu às críticas de 
Hayek ao seu “Tratado da Moeda”, afirmando que ele mesmo já 
não se identificava com o que tinha escrito aí21. 
Essa atitude é fundamental para compreender o pragmatismo de 
Keynes, bem como o conjunto de análises e propostas que fez 
ao longo da vida e que tornam tão difícil avaliar o que realmente 
implica o keynesianismo22. 
20 Robert Malthus tinha uma abordagem supostamente científica de laissez faire baseada na sua famosa lei da taxa de 
crescimento geométrico da população, em contraste com a taxa aritmética de crescimento da produção de alimentos. 
De acordo com a lógica mórbida de Malthus, quando o crescimento da população ultrapassasse os limites da produção 
de alimentos, uma parte da população morreria de fome e o equilíbrio seria restaurado, desde que se respeitasse o 
laissez faire, ou seja, não existissem leis de proteção dos pobres. O lóbi bancário preferiu naturalmente afastar-se de 
Malthus, cuja doutrina dificilmente poderia beneficiar a sua imagem, embora corresponda ao seu pensamento. Os 
ideólogos do monetarismo não acharam útil tão pouco assumir esta associação, pelas mesmas razões. A essência do 
monetarismo é contudo a mesma de Malthus: as pessoas devem ser sacrificadas no altar do dinheiro apresentado 
como “mão invisível”.
21 Ver Op. cit. pp. 182. 
22 Keynes considerou metafísica pura o conjunto de debates sobre o valor. Tal não ficou a dever-se à sua falta 
de conhecimentos ou compreensão da cultura clássica, que era impressionante, como podemos ver por exemplo 
na sua biografia mais famosa (Skidelsky (2003)). É mais provável que tal posição tenha tido a ver com a sua clara 
compreensão da impossibilidade de serem feitas leis e prescrições gerais válidas para o complexo comportamento 
humano.
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A apresentação do pensamento de Keynes ou o keynesianismo 
como doutrinas estranhas à necessidade de combater a inflação 
ou ainda como defendendo a impossibilidade de existir regulação 
económica através da política monetária distorce a verdade23 . 
Como Keynes (1936) explica: 
“Vamos escrever MV = D, onde M é a quantidade de dinheiro, V 
a sua velocidade-rendimento (esta definição difere em pequenos 
detalhes do que acima é indicado como a teoria mais comum) e 
D a procura efetiva. Se V é constante, então os preços mudam 
na mesma proporção que a quantidade de dinheiro produzida 
desde que ep (= (Dpd) / (Pdd)) seja a unidade.”
Keynes nunca contestou os princípios desta sabedoria 
elementar, que vêm dos primeiros tempos da formulação da 
teoria quantitativa da moeda, e também não negou a hipótese de 
um aumento dos preços ser provocado pela inflação monetária, 
ou vice-versa. Simplesmente não ficou obcecado com esta 
possibilidade.24 Em termos doutrinários, pensamos que o 
monetarismo nada avançou relativamente à escola tradicional 
que dominou o pensamento ocidental sobre o movimento dos 
preços nos últimos séculos.
O que consideramos essencial nesta doutrina monetária 
é a sua obsessão com o dinheiro como objetivo, dinheiro 
como a ferramenta, os criadores de dinheiro como 
governantes de cada vez mais níveis de poder. Ou seja, 
parafraseando Stedman Jones (2012), “o dinheiro como o 
guia do Universo”.
À medida que o monetarismo se impõe, o objetivo clássico do 
pleno emprego desaparece do mundo civilizado e as práticas 
proscritas do abuso do poder do dinheiro que existiam no 
passado são reabilitadas através de conceitos mais sofisticados 

23 Ver Keynes (1936). Podemos argumentar que Keynes – no tempo e no lugar em que escreveu – deu pouca 
importância à velha teoria quantitativa do dinheiro. Mas obviamente que tinha conhecimento do efeito potencial nos 
preços da política monetária. Ver capítulo 21.
24 A escola de Salamanca no Século XVI é citada como sendo a incubadora deste conceito. Ver Huerta De Soto 
(2012).
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e mais complexos. Tudo passa a ser secundarizado perante o 
sempre crescente e incontestável poder do dinheiro.

1.3 de bretton Woods ao consenso de Washington

O colapso do sistema de Bretton Woods começou em 1969, com 
a suspensão da convertibilidade do dólar em ouro, proclamada 
formalmente em 1971. A esta medida, juntou-se o choque 
petrolífero de 1973, que provocou uma situação descrita como de 
“stagflation” (estagnoflação), ou seja um baixo nível de atividade 
económica acompanhado de altas pressões inflacionistas a que a 
abordagem dita keynesiana já não conseguia responder.
O Consenso de Washington consiste numa visão partilhada 
por um vasto número de académicos, financeiros, colunistas e 
políticos ocidentais durante a década de 70, embora não se trate 
necessariamente de uma doutrina ou de uma posição assumida 
publicamente como tal. A expressão é da autoria de John 
Williamson (2004)25 .
O autor resumiu o conceito em 10 pontos. Na sua essência, 
pensamos que estes podem mesmo ser reduzidos a cinco 
grandes pressupostos encadeados, não necessariamente como 
os enumerados por Williamson:
i. Os preços no consumidor, medidos pelos índices homologados, 
devem ser a principal preocupação das autoridades monetárias;
ii. A gestão da oferta monetária é o instrumento mais eficiente 
para alcançar esse objetivo;
iii. O Estado deve ser reduzido a um nível mínimo, de modo a 
tornar-se o mais neutro possível no mercado. Em consequência, 
a política fiscal deve ter como objetivo um défice zero, o que a 
longo prazo se traduz numa dívida pública inexistente;
iv. Todos os mercados devem funcionar com o mínimo de 

25 Ver Williamson (2004).
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intervenção, não só os mercados de bens e serviços mas também 
os de capitais e o cambial, e desde que isto seja feito
v. A atividade económica pode então seguir naturalmente o seu 
curso, sem precisar de nenhuma intervenção especial.
Poderíamos também fazer a síntese destes cinco pontos num 
único: se eliminarmos todos os poderes, exceto o monetário, 
este combaterá a inflação e garantirá a prosperidade.
Esta visão – que na verdade começou a ser posta em prática a 
partir dos anos 70 do século passado pelos governos trabalhistas 
do Reino Unido e durante a administração Carter nos Estados 
Unidos26, e que se afirmou plenamente com Reagan e Thatcher – 
foi historicamente reivindicada como estando na origem de um 
conjunto de tendências económicas e de políticas de sucesso27. 
O desaparecimento da Cortina de Ferro e a integração de 
sistemas comunistas como o chinês no mercado mundial da 
nova globalização, naquele que pode ser considerado como um 
verdadeiro salto em frente, em simultâneo com o Consenso 
de Washington, veio provocar um conjunto de mudanças que 
foram vistas como a principal causa para quase três décadas de 
crescimento económico mundial estável.
Embora o Consenso de Washington tenha sido desenvolvido 
na sua essência de ambos os lados do Atlântico pelos Estados 
Unidos e Reino Unido, a sua adaptação na Europa deve ser 
analisada de uma forma mais detalhada. 
Uma das questões mais controversas no seio do Consenso de 
Washington foi a do sistema monetário internacional. Embora 
Hayek e toda a tradição do continente europeu tenham defendido 
taxas de câmbio fixas num sistema de padrão ouro tendo como 
referência a cotação do ouro ou equivalente, Friedman sempre 
se mostrou favorável a um sistema de câmbios flexíveis28. 

26 Ver Stedman, op. cit 
27 Ver Agência Europeia do Ambiente (AEA) (2010) e Solomon (1999). 
28 Stedman, op.cit. pp. 219. 
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Friedman reconheceu, no entanto, que se pode optar por um 
sistema de moedas fixo se os países estiverem preparados para 
aplicar “deflações internas” com as medidas corretivas que essa 
opção implica29.  

1.4 o avanço da euroPa face à turbulência monetária

Na Europa, e ao contrário do que aconteceu noutros locais, 
os anos 80 e 90 foram caraterizados por um reforço constante 
das instituições públicas europeias - isto é, um “proto-estado 
Europeu” com o aparecimento e crescimento de novas 
dimensões europeias fundamentais, como a coesão económica 
e social, o capítulo ambiental do Tratado Europeu e o reforço 
substancial do orçamento comunitário30. 
Este foi um período de fortalecimento rápido e bem-sucedido 
das instituições europeias, mais particularmente nos anos em 
que Jacques Delors presidiu à Comissão Europeia, entre 1985 
a 1994.
O Ato Único Europeu (AUE), assinado em Fevereiro de 1986, 
quase um ano depois de Delors ter assumido a presidência 
da Comunidade Económica Europeia (CEE), desafiou os 
principais dogmas defendidos pelo Consenso de Washington e 
conseguiu substanciais avanços ambientais, sociais e regionais, 
com um reforço dos poderes do Parlamento Europeu (PE) e do 
orçamento comunitário, por um lado, e por outro, uma reforma 
rápida no sentido da liberalização do mercado, no âmbito do 
processo da criação de um mercado único. A Europa de Delors 
abriu assim uma terceira via que rompeu com a dicotomia 
“tudo mercado versus tudo Estado”. A importância deste 
legado Delors não pode ser subestimada e consistiu quase numa 
refundação da Europa. 

29 Stedman, op.cit. pp.220.
30 Ver anexo 4 sobre a evolução do orçamento da União Europeia (UE) comparativamente à evolução do Produto 
Interno Bruto (PIB) da UE. 
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Quando Delors decidiu dar mais um passo em frente, agora 
no sentido da criação simultânea de uma união política e uma 
moeda única, as questões mostraram-se mais complexas e ele 
não conseguiu reproduzir o sucesso que teve na primeira fase. 
Um projeto anterior de união política europeia foi abandonado 
depois da crise provocada pela não ratificação pelo parlamento 
francês da Comunidade Europeia de Defesa, em 1954. Os 
líderes europeus pensaram então que, mesmo assim, seria 
possível relançá-lo após o rápido sucesso do AUE.
Mas a dita união política iria percorrer uma estrada bastante 
acidentada nos anos seguintes. O Tratado de Maastricht não 
conseguiu atingir os objetivos a que se propôs. Uma sucessão 
de conferências foi realizada ao longo de duas décadas até à 
aprovação do Tratado de Lisboa. Este era suposto ser uma 
resposta conveniente às questões pendentes na mesa das 
negociações desde os anos 80 do século passado31.
As turbulências monetárias foram vistas durante muito 
tempo como o calcanhar de Aquiles da construção europeia, 
alimentando tensões protecionistas e forçando arranjos 
complexos – em particular na Política Agrícola Comum (PAC) – 
que impediam a livre circulação de bens e serviços.
As tensões que levaram ao colapso do sistema de Bretton Woods 
tiveram parcialmente origem na Europa. De Gaulle foi um dos 
chefes de Estado que mais veementemente protestou contra o 
estatuto privilegiado do dólar, que permitiu aos Estados Unidos 
financiar a guerra do Vietname através de um enorme défice 
externo. O presidente da França pediu a conversão em ouro dos 
créditos do país. Este foi o principal fator que levou à suspensão 
do sistema dólar-ouro, em 1969 e que também esteve na origem 
da aprovação europeia do chamado plano Werner, o qual se 

31 Embora a questão do Tratado de Lisboa esteja fora do âmbito do presente livro, os autores pensam que este 
prejudicou gravemente o papel da Comissão Europeia (CE) e, no geral, foi um sério passo atrás no caminho de uma 
Europa federalista.
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destinava a estabelecer um roteiro para a criação de uma moeda 
única europeia.
O plano Werner, chamado assim em homenagem ao líder do 
seu grupo de trabalho, Pierre Werner, Primeiro-Ministro e 
Ministro das Finanças do Luxemburgo, foi concebido para ser 
apresentado em Outubro de 1970. Acabou no entanto por ser 
arquivado depois do recuo francês com base em pressões dos 
Estados Unidos durante a Cimeira dos Açores, realizada entre 
os presidentes Nixon e Pompidou, em Dezembro de 1971 na 
base aérea das Lajes32. 
Mas embora o plano Werner tenha sido arquivado enquanto tal, 
o seu objetivo básico de procura de um acordo cambial estável 
na Europa continuou através de vários mecanismos utilizados 
para interligar as moedas dos países da UE33. 
O primeiro destes instrumentos foi a “serpente no túnel”34  
resultante do Acordo de Basileia de 197235.
Este acordo limitou as flutuações entre as diferentes moedas 
da UE num intervalo entre mais ou menos 2,25% e acabou por 
ligar as moedas entre si. Entre 1979 e 1993 foi criado o Sistema 
Monetário Europeu (SME)36, o qual definiu a Unidade de Conta 
Europeia (UCE) que permitiu que as moedas europeias fossem 
classificadas e oscilassem numa banda mais estreita, de mais ou 
menos 2,25% e uma mais larga, de mais ou menos 6 %.
O euro iria desenvolver-se na sequência do relativo sucesso 
destas experiências, apesar de estas terem sido tudo menos 
calmas e previsíveis.

32 O mesmo local onde, em 2003, se deu uma outra cimeira transatlântica, esta mais trágica, onde foi decidida a 
invasão do Iraque.
33 Entre os vários mecanismos, e embora este não seja aqui tratado, é digno de nota o sistema agro-monetário no 
quadro da Política Agrícola Comum (PAC), que entrou em vigor em 1969 para amortecer as flutuações da moeda 
através de uma taxa de conversão chamado “taxa verde”. Deste resultou a introdução de uma taxa de conversão 
entre a Unidade de Conta Europeia (UCE) e a taxa de câmbio oficial para uma determinada moeda nacional” (pp. 2. 
consulte Comissão Europeia (CE) (1998)). Veja também Gazagnes (1996). 
34 Ver Theron et al. (1972).
35 Ver Acordo dos Bancos Centrais dos Estados-Membros da CEE (1972).
36 Ver Regulamento do Conselho (CEE) n° 3181/1978.
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2. maastricht

2.1 o relatório delors

O Relatório Delors foi um marco fundamental no lançamento 
do Euro37. Este relatório considerou, retrospetivamente, os 
principais passos dados na integração económica e monetária 
depois do relatório Werner como estádios anteriores da criação 
da União Económica e Monetária (UEM). Na última etapa, 
iria surgir ou um sistema de taxas de câmbio fixas ou a moeda 
única38.
As recomendações do Relatório Delors estão parcialmente 
refletidas no Tratado de Maastricht39 , como base da UEM. 
O relatório espelha um equilíbrio difícil entre a linguagem e os 
objetivos do mundo financeiro, e os do mundo da coesão política 
europeia. Estranhamente, o relatório ignora outras experiências 
de uniões monetárias anteriores à europeia e é flagrantemente 
inconsistente na falta de importância que dá à sustentabilidade 
das contas externas dos membros da união. Neste ponto, está 
totalmente em desacordo com a experiência de outras uniões 
monetárias ou com os princípios básicos da lógica económica40:
“A medição estatística e a interpretação dos desequilíbrios 
económicos podem ser consideravelmente mais difíceis porque, 
num mercado inteiramente integrado, a balança de pagamentos, 
que é atualmente um indicador altamente visível e sensível dos 
desequilíbrios económicos, deixa de desempenhar um papel 
significativo como guia para a formulação de políticas. No 
entanto, se esses desequilíbrios não forem corrigidos, acabam 
por se manifestar como desequilíbrios regionais. As medidas 
destinadas a reforçar a mobilidade dos fatores de produção e a 
37 Comité para o Estudo da União Económica e Monetária (1989). 
38 Ibidem. 
39 Ver Verdun (1999), ou compare com o documento do tratado em União Europeia (UE) (1992).
40 Ibidem. 
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flexibilidade dos preços ajudariam a lidar com tais desequilíbrios.” 
O conceito de fluxos nas balanças de pagamentos nem sempre 
dá a imagem mais fidedigna dos desequilíbrios económicos e 
esta é a razão pela qual instituições como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) valorizam mais o conceito de stock 
“ Posição de Investimento Internacional Líquida” (PIIL). 
Teoricamente, o PIIL soma a balança de pagamentos em cada 
ano com a valorização líquida dos ativos. Mas na realidade 
existem inconsistências sistemáticas entre os dois conjuntos de 
indicadores que afetam várias regiões do mundo, nomeadamente 
os EUA, originando intrigantes “buracos negros”41.
O mesmo fenómeno – embora em sentido inverso – existe a 
uma escala muito maior na Holanda, o Dutch Black Hole (“buraco 
negro holandês”), para usar a expressão do FMI.42 Voltaremos 
mais tarde ao assunto.  
Não obstante a perceção destes problemas de contabilização, 
bem como a suposição razoável de que se intensificaram com o 
mercado único, o Relatório Delors desafia o senso comum mais 
básico ao defender que se pode substituir o indicador das contas 
externas por uma ”manifestação“ de ”desequilíbrios regionais“, 
que nem o documento nem qualquer outro texto europeu 
definem claramente o que poderá ser.
Mas mesmo que esses ”desequilíbrios regionais“ pudessem 
ser objetiva e claramente identificados tão facilmente como os 
desequilíbrios na balança de pagamentos, o Relatório não explica 
como estes podem exercer uma pressão idêntica à da balança de 
pagamentos em sistema de câmbios flexíveis. 
Como já concluímos neste estudo, o desequilíbrio das contas 
externas é o critério fundamental para detetar desequilíbrios 
em economias com moedas flutuantes. Uma lógica elementar 
e a análise histórica mostram que o seu papel é ainda mais 
importante num sistema de taxas de câmbio fixas. 
41 Ver a este respeito Gross (2006).
42 Ver FMI (2013).
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Se a plena integração dos mercados permite um desequilíbrio 
insustentável na balança de pagamentos sem que este seja 
detetado, e nenhuma crise cambial pode assinalar o problema, 
deveríamos então chegar à conclusão oposta à que o Relatório 
Delors aponta: é necessário olhar com atenção redobrada para 
os valores da balança de pagamentos.
Vinte e quatro anos depois do Relatório Delors ter sido 
elaborado, e cinco anos depois da crise, altura em que escrevemos 
estas linhas, salientamos que a desatenção dada à balança de 
pagamentos provocou uma crise profunda e prolongada 
na Europa. Mas apesar do reconhecimento episódico da 
sua importância, nada de substancial foi feito para alterar 
esta falha gritante na construção do Euro.
Enquanto num país totalmente integrado como os Estados 
Unidos, onde até a língua é comum, os desequilíbrios das 
balanças de pagamentos são tratados como ”desequilíbrios 
regionais“, isto é, crises locais que se manifestam de várias 
formas e que podem ser corrigidas através da ”mobilidade dos 
fatores de produção“ – ou seja a migração – desafia a imaginação 
de qualquer um pensar que tal seria exequível e desejável na 
construção do Euro43.

2.2 o tratado

O Tratado de Maastricht, aprovado em Dezembro de 1991, 
define as regras fundamentais para a criação e funcionamento 
do Euro no capítulo sobre a UEM. 
Aqui pode-se constatar que a maior parte do vocabulário 
sobre coesão presente no relatório Delors foi expurgada da 
construção da UEM. Por outro lado, há uma nítida aproximação 
do Tratado ao Consenso de Washington na sua vertente mais 

43 A política europeia regional defende exatamente o contrário, que se estanque a migração massiva das regiões mais 
desfavorecidas para as mais favorecidas. 
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ortodoxa44. No entanto, há que realçar uma exceção importante: 
a UEM utilizou uma receita encontrada para um mundo pós-
Bretton Woods – isto é, um mundo feito de moedas flutuantes 
– para governar uma zona com uma moeda única, o que não faz 
qualquer sentido45. 
O Tratado de Maastricht agrava as inconsistências do relatório 
Delors. Porque embora se refira aos desequilíbrios da ”balança 
de pagamentos“ como um problema importante na transição 
para a moeda única, devendo ser resolvido neste contexto – o 
Tratado menciona-o quatro vezes – esses mesmos desequilíbrios 
apenas merecem uma única e ambivalente referência no capítulo 
da política económica (atual artigo 119 º do Tratado46): 
“Essa ação (de coordenação das políticas económicas, NA) 
dos Estados-Membros e da União implica a observância dos 
seguintes princípios orientadores: preços estáveis, finanças 
públicas e condições monetárias sólidas e balança de pagamentos 
sustentável.”
A redação deste artigo, que utiliza o singular quando se 
refere à balança de pagamentos na UE ao invés do plural 
(balanças de pagamentos) leva-nos a concluir que o legislador 
estava a considerar uma única balança de pagamentos para 
o conjunto dos Estados-Membros. Quem acompanhe de 
perto o desenvolvimento da política europeia (por exemplo, 
o regulamento 2533/98 do Conselho de 23 de Novembro de 
1998 relativo à compilação de informações estatísticas pelo 
Banco Central Europeu de 23 de Novembro de 1998)47 ou leia 
as publicações do BCE confirma esta impressão, dado que aí 

44 “[…] A União Europeia foi mais longe do que qualquer outro país ou instituição na internalização das prescrições 
do Consenso de Washington ao incorporar princípios monetaristas nos tratados que definem a sua governação. A UE 
consagrou uma doutrina peculiar dentro de sua constituição”, ver Fitoussi (2013) para obter mais detalhes.
45 A Escola Austríaca de economia, uma das bases do edifício Consenso de Washington, tinha uma preferência muito 
clara pelo padrão-ouro, isto é, um sistema fixo de taxas de câmbio, contrariamente à abordagem de Milton Friedman. 
Ver Stedman (2012) (pp. 50). Essa contradição pode ter estado na origem desta total inconsistência no projeto do 
Euro. O próprio Milton Friedman fez uma crítica devastadora a Maastricht em 1997 (Friedman (1997). 
46 Ver Versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
47 Comissão Europeia (CE) (1998).
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apenas se considera uma única balança de pagamentos.
Portanto, o Tratado considera uma única balança de pagamentos 
fictícia, como se a Zona Euro funcionasse como uma única 
zona económica e monetária, ou seja, como se Frankfurt fosse 
responsável pelos pagamentos dos vários países, o que como 
sabemos não acontece.
Esta incongruência é complementada por uma outra – a 
obsessão pelos ”défices orçamentais excessivos“. Estes ocupam 
mais de duas páginas do Tratado, integrando um conjunto de 
sanções para os Estados que não seguirem as regras, as quais 
culminam em multas. Estabelece-se igualmente um protocolo 
sobre o procedimento dos défices excessivos através da definição 
de limites precisos e quantificados para os défices e as dívidas 
públicas de cada Estado-membro. 
Considerando que o resto da coordenação das disposições 
da política económica pouco mais é do que um conjunto de 
princípios e intenções, o único mecanismo real e objetivo no 
âmbito do Tratado é aquele que diz respeito aos défices públicos.
Nem mesmo Milton Friedman poderia aprovar um excesso 
de ortodoxia tão grande. A sua receita monetária não foi 
acompanhada de uma lógica de taxas de câmbio flexíveis ou 
de mecanismos credíveis de controlo das contas externas dos 
Estados-Membros que permitissem a deflação interna para 
substituir as flutuações das taxas de câmbio. Friedman (1997) 
previu um estrondoso desastre económico e político para o 
projeto do Euro48 .

48 Milton Friedman fez uma crítica devastadora a Maastricht em Friedman (1997).
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2.3 o esquecimento das contas Privadas 

A construção monetária de Maastricht assenta em duas ficções 
ideológicas. A primeira é que a criação do Euro teria levado 
a que as balanças de pagamentos nacionais tivessem deixado 
de existir, como se houvesse uma só balança de pagamentos 
europeia.  
Esta afirmação, como já observámos, é refletida na 
regulamentação europeia e nos dados estatísticos do BCE, que 
apresenta uma única balança de pagamentos da Zona Euro. 
Quem quiser encontrar dados sobre o verdadeiro equilíbrio 
das contas externas dos Estados-Membros terá de consultar as 
estatísticas do FMI.
Esta primeira ficção anda de mãos dadas com a segunda: o 
critério do desequilíbrio das contas externas pode ser substituído 
pelo do desequilíbrio das contas públicas.
As contas externas são a soma das contas privadas com as contas 
públicas. A ortodoxia monetarista considera os desequilíbrios 
das contas do setor privado como virtuosos, corrigíveis pela 
“mão invisível”, pelo que os decisores políticos não precisam de 
as seguir e podem ignorá-las. Portanto, apenas os desequilíbrios 
das contas públicas devem ser tidos em consideração.
Embora o establishment europeu tenha tomado boa nota do 
problema dos desequilíbrios das contas externas nos últimos 
anos no contexto do six-pack49, ele não entende que esses 
desequilíbrios são a consequência das regras aplicadas aos défices 
públicos e ausência de regras para os desequilíbrios privados.50  
Neste sentido, as publicações do FMI são menos ideológicas 
e mais claras, considerando, com razão, que os problemas do 
Euro são problemas de desequilíbrios das contas externas51.

49 Conjunto de medidas legislativas com sentido de reformar o Pacto de Estabilidade e Crescimento, acrescentando 
medidas vigilância macroeconómicas. 
50 Ver Comissão Europeia (CE) (2008).
51 Ibidem. 
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Contra o senso comum, os critérios de equilíbrio das contas 
externas e a sustentabilidade dos países na União Monetária 
foram assim substituídos pelo dos desequilíbrios das contas 
públicas, traduzidos em dois números que adquiriram uma aura 
quase mística: 3% de défice e 60% para as dívidas públicas.
O peso das contas públicas nas contas externas reflete o peso do 
setor público na economia nacional. Além disso, podemos dizer 
que as contas públicas devem ser vistas como o instrumento mais 
óbvio para reequilibrar as contas externas, porque estas últimas, 
por definição, dependem de decisões políticas orçamentais.
Visto da perspetiva da sustentabilidade do Euro como 
moeda comum internacional, seria crucial, portanto, que 
as contas públicas fossem utilizadas como um estabilizador 
das contas externas, garantindo uma política orçamental 
restritiva para os membros com elevados défices externos 
e uma política orçamental expansionista para aqueles que 
estão na situação inversa. 
A imposição da mesma política orçamental para todos os 
membros da União Monetária, conforme estabelecido na 
construção desenhada por Maastricht, é irracional e contradiz 
os princípios básicos da teoria económica.
As críticas ao projeto do Euro, incluindo as de Milton Friedman, 
dizem basicamente que é mais fácil corrigir os desequilíbrios 
económicos através de movimentos cambiais do que através de 
movimentos internos de deflação ou de reflação.
Há claramente um trade-off a ser determinado entre as vantagens 
e os custos económicos e políticos do Euro e, em última análise, 
a resposta a essas críticas depende da vontade e determinação 
dos europeus em suportarem os custos da moeda única.
Até agora, e apesar do aumento considerável do euroceticismo 
que tem acompanhado a crise, é notável que nem mesmo a 
maioria dos gregos – que já sofreram consequências devastadoras 
desta crise – estejam contra o Euro.
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Do ponto de vista da política federal, e pelo menos até agora, 
os Europeus provaram que os “Velhos do Restelo” estavam 
errados, e mostraram o quão forte é a base política da construção 
europeia. 
Mas se a Europa tem feito verdadeiras acrobacias para segurar 
o Euro num ambiente competitivo que está muito longe do 
necessário para a definição de uma zona monetária perfeita, 
é-lhe impossível fazer milagres. Ou consegue mudar as 
regras do jogo da moeda única ou essas mesmas regras 
vão acabar por destruí-la, destruindo provavelmente a 
União Europeia com ela. 
Antes de 2008, e apesar das falhas de construção do Euro, a 
moeda única saiu-se muito bem e emudeceu os seus críticos. 
Vamos agora tentar perceber porque é que funcionou antes de 
2008, porque é que isso não aconteceu depois e o que temos de 
fazer para que o Euro funcione bem no futuro.

2.4 a fraqueza do Pilar económico

O principal fundador político do euro, Jacques Delors (2013), 
enfatizou repetidamente que o principal problema da moeda 
única residiu no facto de apenas ter sido desenvolvido o pilar 
monetário, esquecendo-se o pilar económico52. 
Como Jacques Delors (2013) afirmou: 
“Propus um pacto para a coordenação das políticas económicas 
em simultâneo com o Pacto de Estabilidade Monetária. O que 
não foi aceite. Em vez disso, considerou-se suficiente adicionar a 
palavra crescimento ao Pacto de Estabilidade. Na realidade, este 
foi pura e simplesmente um pacto de estabilidade orçamental: 
não existe nenhuma coordenação económica nem nenhum 
instrumento para estimular, cooperar ou regular a economia”53.

52 Ver Delors (2013) (pp. 169 - 178) e também o relatório do Comité para o Estudo da União Económica e Monetária 
(1989).
53 Ibidem. 
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Na nossa opinião, quer no relatório Delors e mais claramente 
ainda no Tratado de Maastricht, existe uma separação clara 
entre uma parte declaratória e inconsequente (que aborda 
preocupações com o crescimento) e a parte normativa (que 
incide sobre as contas públicas e as questões monetárias).
Os critérios de convergência54 estabelecidos para a UEM são 
discutíveis, como quaisquer instrumentos de política económica 
o são, mas no seu todo podem ser considerados aceitáveis. 
Contudo, na nossa opinião, o critério da existência de contas 
externas sustentáveis seria um critério a reter mais importante 
do que a não variação das taxas de câmbio.
Ainda assim, o problema levantado pelo Tratado e pelo Pacto 
de Estabilidade e Crescimento (PEC)55 que se seguiu foi o de 
que apenas os défices e não os desequilíbrios, e dentro daqueles, 
apenas os públicos, serem tidos em consideração.56  
Esta abordagem monetarista ultraortodoxa assumiu que o 
enfoque deve ser posto nos desequilíbrios públicos, partindo 
do princípio que os do setor privado seriam corrigidos pelo 
mercado. Considerou também que apenas os défices públicos 
devem ser eliminados. Os excedentes, em ambos os sectores, 
poderiam ser ignorados.
Este entendimento permitiu uma mobilidade de capitais sem 
quaisquer restrições nem controle, o que acabou por provocar 
desequilíbrios externos dos países da periferia que foram 
ignorados. A bolha especulativa no setor imobiliário e em 

54 Recordamos os critérios: a) estabilidade dos preços: o índice de preços no consumidor não pode exceder a média 
dos índices dos três Estados-Membro com os índices mais baixos em mais de 1,5%; b) inflação: as taxas de juro de 
longo prazo não podem ser superiores em mais de 2% a média das taxas de juro dos três Estados Membro com 
menores índices de preços; défices públicos: não podem exceder 3% do PIB; d) dívida pública não deve exceder 60% 
do PIB; e e) estabilidade das taxas de câmbio: as taxas de câmbio devem permanecer nas margens autorizadas de 
flutuação nos dois anos anteriores. Ver Comissão Europeia (CE) (2008), pp. 281-282.
55 Foi criado um comité permanente para analisar a estabilidade dos orçamentos dos Estados-Membros e multar os 
países da Zona Euro cujo défice ultrapassasse os 3%. O Pacto foi considerado demasiado restritivo e alterado em 
Março de 2005 (Comissão Europeia (CE) (2010a).
56 Lembramos aqui que as contas externas, a nível mundial são, por definição, equilibradas e, portanto, a cada défice 
corresponde um excedente. Em segundo lugar, o saldo externo é igual à soma do público e do privado e, finalmente, 
uma dívida líquida deverá corresponder à soma dos défices líquidos passados com a variação da valorização dos 
ativos líquidos. 
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outro tipo de investimentos privados ou públicos cresceu sem 
qualquer controlo ou preocupação por parte das autoridades 
públicas, que só acordaram para as consequências quando os 
fluxos de capitais financeiros secaram e as bolhas explodiram 
com consequências dramáticas57.
Na opinião de Krugman (2012) um dos inconvenientes 
inerentes a este sistema é que enquanto a condução da política 
monetária foi transferida para as instituições europeias, não 
houve qualquer coordenação das políticas económicas ao nível 
central. Isto minou a sustentabilidade da União Monetária e 
tornou-a propensa a choques assimétricos de natureza diversa58. 
O outro lado da moeda da política exportadora da Alemanha 
foram grandes desequilíbrios noutros Estados-Membros da 
Europa59:
”Depois da criação do Euro, houve um enorme movimento 
de capitais a partir da Europa - principalmente da Alemanha 
mas também dos Países Baixos – para a periferia, levando a 
um boom económico nos países periféricos e a taxas de inflação 
significativamente mais elevadas em Espanha, Grécia, etc., do 
que na Alemanha”.
De facto, depois de 1999, o crescimento do salário real alemão 
permaneceu o mais baixo da Zona Euro, enquanto o saldo da 
balança de transações correntes do país passou de um pequeno 
défice para o maior excedente do mundo60, ultrapassando os 6% 
em 201361:
”De uma perspetiva macroeconómica, os défices na área 
do euro foram financiados pelos excedentes da Alemanha, 
Holanda, Bélgica, Finlândia, Áustria e Luxemburgo. Fora da 
União Monetária, também ocorreram excedentes importantes 
57 Ver mais neste tema em Krugman (2013). 
58 Ver Krugman (2012). 
59 Ibidem. 
60 Ver Departamento do Tesouro dos EUA (2013) 
61 Comissão Europeia (CE) (2012a). 
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na Dinamarca e na Suécia. A França e o Reino Unido 
desempenharam igualmente um papel na intermediação de 
fluxos financeiros para os países deficitários“. 

3. os dogmas Perante a realidade
              
3.1 o dogma dos critérios orçamentais

Um dos mais surpreendentes episódios da crise do Euro deu-se 
na altura do seu quase-colapso. Nessa altura, afirmou-se – contra 
toda a evidência – que a causa da crise era o não-cumprimento 
dos critérios orçamentais pelos Estados-Membros do Euro.
Contrariamente à opinião convencional, o não-cumprimento 
dos critérios orçamentais durante os anos de preparação 
para o Euro pela mais competitiva das economias europeias 
– a Alemanha – foi na verdade a chave para a estabilidade 
do início da moeda única e para o bom desempenho do 
sistema. Se considerarmos os dois critérios chave62 (saldo e 
dívida), temos o seguinte cenário:
Quadro 1: Critérios orçamentais de Maastricht 1995-2001 (em percentagem do PIB)63 64

62 Tal como no IME (1998). 
63 Valor médio (1995-2001). 
64 Valor médio (1995-2001). 
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As regras orçamentais e, em particular, a relativa importância 
atribuída ao princípio tradicional da anualidade no registo de 
despesas seguido pela regulamentação do Tratado de Maastricht 
foi desenhado de forma a permitir à Alemanha investir 
massivamente no processo de reunificação sem que os valores 
dos défices anuais aparecessem como tal no registo público65.
Gráfico 1: Défice público alemão 1985-1995 (em percentagem do PIB)

65 Na Alemanha, as empresas públicas foram utilizadas para esse efeito. Tal como foi revelado pelo Instituto Nacional 
de Estatística da Alemanha, no dia 11 de Janeiro de 1996, se a dívida de 400 mil milhões de marcos alemães, “fora 
do orçamento”, da agência Treuhand, responsável pela privatização da indústria e das empresas agrícolas estatais 
da anterior Alemanha de Leste, fosse incluída, o real défice público alemão de 1995 seria de 10,2% do PIB, em vez 
dos 3,6 declarados pela Alemanha nessa altura. De acordo com a interpretação feita do SEC 95 (Sistema Europeu 
de Contas) pelas autoridades europeias em 1996 a Alemanha pode ignorar as dívidas da Treuhand assumidas pelo 
governo em 1995. Ver Engdahl (1996) (pp. 1); Ver Köhler e Pohl (1995) (pp. 101-102). O Instituto Nacional de 
Estatística da Alemanha explica na sua metodologia o seguinte: antes do acordo para equilibrar a transferência de 
capital virtual entre o governo e o setor empresarial, particularmente no que diz respeito à dissolução da agência 
Treuhand (1995: € 119 591 mil milhões, ver: Bundesbank). Contudo, os dados foram revistos para -9,5 na atual 
Base de Dados Macroeconómicos Anual da Comissão Europeia (BDMA). A Treuhand não foi o único mecanismo 
utilizado para esconder largas quantias de défice público, uma vez que fundos adicionais como ativos especiais dos 
caminhos-de-ferro foram criados para esse propósito e não aparecem no orçamento. Ver Von Hagen e Strauch 
(1999). 
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Gráfico 2: Dívida pública alemã 1985-1995 (em percentagem do PIB

Ambos os gráficos representam as consequências pós-
reunificação em termos de défice e dívida pública, ambos 
mostram uma tendência de degradação das contas públicas 
como consequência de transferências massivas para a Alemanha 
de Leste.
Tal como no caso das contas externas, as contas públicas 
tendem a mostrar comportamentos em termos de fluxos que 
são inconsistentes com os números resultantes dos cálculos 
em stock, isto é, existem buracos negros; alguns claramente 
legitimados pela permissividade das regras das contas públicas.
O que nós sabemos de fontes diversas é que a Alemanha se 
empenhou num esforço de investimento maciço imediatamente 
a seguir à reunificação e que uma parte substancial desse 
investimento, tendo sido financiada com dinheiros públicos, 
nunca foi registada como défice, tendo sido diretamente 
contabilizada como dívida, por vezes, anos mais tarde.
Esta situação arrastou-se até aos primeiros anos do século XXI. 
A partir de 2000, quando os fluxos para Leste abrandaram, pode 
observar-se uma inversão de tendências. 
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Nós comparamos a evolução em termos de défice colocando 
os dois melhores desempenhos ao longo dos últimos anos 
(Alemanha e França, neste domínio) contra dois “países 
problemáticos” (Portugal e Espanha), para vermos de que 
forma estas mudanças envolveram e afetaram outras economias.

                                                                                                                               

  
            
             
Se fizermos o mesmo exercício mas em termos de dívida 
pública, obtemos o seguinte gráfico:

Gráfico 3: Saldo Público Alemanha, França, Portugal e Espanha (em percentagem do PIB 
a preços de mercado)

Gráfico 4: Dívida Pública Alemanha, França, Portugal e Espanha (em percentagem do 
PIB a preços de mercado)
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Ambos os gráficos representam uma tendência de agravamento 
da dívida para a França, Alemanha e Portugal a partir dos 
anos 2000/2001 que contrasta com a relativa estabilidade dos 
défices. Só em Espanha existe uma correspondência entre o 
comportamento do défice e da dívida. 
Dado que as técnicas originais de manipulação das contas 
públicas, não prevenidas pela regulamentação das contas 
nacionais, continham a feliz mas não intencional consequência 
de permitir à economia alemã usar os seus músculos para puxar 
para cima o resto da Europa durante os anos noventa, elas foram 
rapidamente aproveitadas por algumas instituições financeiras 
e Estados-Membros para contornar regras orçamentais com 
resultados muito negativos.
Neste contexto trata-se de uma dupla imprecisão 
apresentar o problema de certificação das contas gregas 
como a fonte dos problemas da Zona Euro. O problema 
não é que um determinado Estado-membro tenha ido além 
destas técnicas de manipulação das contas públicas ou as tenha 
aplicado desajeitadamente. O problema é a manipulação das 
contas em si e o seu uso massivo em alguns dos países que – por 
razões de coordenação económica, isto é, por possuírem um 
défice massivo e insustentável nas contas externas – nunca as 
deveriam ter utilizado.
Pelo contrário, a despesa pública da reunificação da Alemanha 
foi crucial para manter o Euro em equilíbrio interno. 
Portugal é um caso ilustrativo – talvez o mais óbvio caso 
ilustrativo europeu – da utilização de parcerias público-privadas 
ou operações de swap de crédito66  para contornar uma política 
orçamental rigorosa que a coordenação racional da política 
económica europeia deveria ter imposto para fazer frente aos 
alarmantes défices externos do país.

66 Ver Kowsmann (2013); e ainda GMA News (2013). 
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3.2 desequilíbrios das contas externas: o verdadeiro 
Problema

Não obstante os casos extremos da Grécia e, em menor escala, 
Portugal onde as finanças públicas desempenham um papel 
importante na criação de condições para a crise, uma análise 
objetiva do comportamento do Euro mostra que em geral não 
existe uma relação unidimensional entre a não-aplicação do 
critério orçamental e a crise do Euro. Por exemplo, antes da 
explosão da crise financeira, em 2007, a Alemanha tinha uma 
dívida pública de 65,2%, a Espanha de 36,3%; a Letónia de 
9,0%; a Estónia de 3,7%; a Irlanda de 25% e a Lituânia de 16,8%.
Apesar de nenhum dos Estados bálticos fazer formalmente 
parte do Euro até muito recentemente, todos esses países tinham 
irrevogavelmente fixado a cotação da sua moeda ao Euro de tal 
forma que, em termos práticos, poderiam ser considerados parte 
do sistema de moeda única. Como a sua presença no Euro era 
substantiva mas não formal, tornaram-se na mais frágil parte do 
sistema, isto é, eram os mais permeáveis à pressão especulativa.
Os operadores financeiros perceberam naturalmente isto. 
Assim, foram os Estados bálticos os primeiros a sofrer a crise 
de 2008 e cedo foram seguidos por outras economias periféricas 
do sistema Euro que tinham também uma situação frágil nas 
suas contas externas. 
O quadro seguinte mostra-nos a evolução da dívida pública:
Quadro 2: Evolução do peso da Dívida Pública no PIB (países alvo de pressão especulativa)
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Neste contexto, se olharmos para a totalidade da “Zona 
Euro alargada”, veremos que dos nove países que sofreram o 
maior ataque financeiro – Letónia, Lituânia, Estónia, Portugal, 
Irlanda; Grécia, Espanha, Eslovénia e Chipre – cinco deles, os 
Estados bálticos, a Irlanda e a Espanha, se encontravam entre 
os melhores desempenhos orçamentais do Euro, a Eslovénia 
e Chipre podem ser considerados desempenhos medianos, 
Portugal e Grécia os piores. Contudo, todos foram atacados, 
o que infirma a teoria oficial que defende que a crise do Euro 
surgiu com o não-cumprimento dos critérios orçamentais de 
Maastricht.
O que estes nove países tinham em comum era a existência de 
largos e insustentáveis défices de contas externas (ver abaixo), e 
foi por isso que os tão famosos “mercados” os atacaram.
A causa da “crise soberana” não foi portanto a falta de 
rigor orçamental mas sim os insustentáveis défices de 
contas externas67. 

Este facto facilmente comprovável olhando para os números 
foi também repetidamente observado por inúmeros líderes de 
opinião, nomeadamente por Martin Wolf  (2011),68  economista 
chefe do Financial Times. As instituições europeias, no entanto, 
ignoraram totalmente a realidade e, durante este período foram 
produzindo uma colossal montanha regulamentar destinada 

67A crise da Eslovénia desenvolveu-se muito recentemente e os números relevantes são posteriores a 2009.
68 Ver, por exemplo, Wolf  (2011).

Quadro 3: Saldos de contas externas (países periféricos) 2005-2009 em %
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a combater défices públicos supostamente para fazer frente à 
crise do Euro. 

 

 

                 
Como consequência da crise os grandes fluxos de capital da 
zona de excedente central para a de défice na periferia pararam 
à medida que a crise financeira se revelava e como consequência 
disso os défices diminuíram.
Martin Wolf  (2011) explica-nos como o processo se desenrolou:69  
“Os setores privados dos antigos países importadores de capital 
têm caminhado em direção a excedentes por uma boa razão: 
estão a tentar reduzir as suas dívidas, nomeadamente porque 
o valor dos seus ativos está em queda. Assim, o défice externo 
tem de baixar. Isso pode acontecer a bem ou a mal. A bem 
seria através do aumento das exportações e da substituição das 
importações; a mal seria através de uma mais profunda recessão. 
A primeira requer um enorme aumento das importações no 
coração da Zona Euro ou uma muito maior competitividade 
para a Zona Euro como um todo. Mas as hipóteses de qualquer 
uma destas coisas acontecer são muito pequenas, abaixo das 
plausíveis expectativas de exigência e atividade.  Isso deixa-nos   
 
69 Ibidem.

Gráfico 5: Saldos das contas externas (países periféricos) 2005-2009 (em percentagem do 
PIB a preços de mercado)
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com a segunda: a mal - profundas recessões, em que o governo 
reduz o seu défice deflacionando ainda mais o setor privado.”
Os efeitos colaterais no equilíbrio interno da Zona Euro 
deveriam implicar uma deterioração das exportações de países 
como a Alemanha, ou seja a diminuição do seu grande excedente.
Na verdade, se confrontarmos o desempenho da Alemanha com 
os seus antecedentes, vemos dois comportamentos totalmente 
distintos a) o cenário reunificação e b) o cenário competitividade 
acelerada.
A reunificação da Alemanha conduziu ao desaparecimento 
do seu grande excedente e a uma tendência de défice nas suas 
contas nacionais.

Contudo, a tendência inversa iniciou-se em 2000.70 
A Alemanha registou um aumento exponencial em 
competitividade que puxou o excedente das suas contas externas 
para níveis sem precedentes.

70 Tradicionalmente este processo é associado ao da Agenda 2010. Um recente relatório, da autoria do Centro de 
Pesquisa e Análises de Migração (2014) contudo, aponta para uma profunda alteração das relações de força no mundo 
do trabalho que antecedeu a agenda 2010 como razão principal para essa mudança. Ver Dustmann et al. (2014).

Gráfico 6: Balança de Transações Correntes na Alemanha 1988-1995 em percentagem 
do PIB
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Por fim, analisamos a evolução das contas externas alemãs em 
relação aos restantes 9 países, no rescaldo da eclosão da crise:
Gráfico 8: Balança de Transações Correntes na Alemanha e nos países periféricos 2008-
2013 em percentagem do PIB
 

 

Gráfico 7: Balança de Transações Correntes na Alemanha 1995-2005 em percentagem 
do PIB
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O excedente das contas externas alemãs manteve-se acima de 
6% a partir de 2006 (vindo de um pico de 7,5% em 2007).
A comparação da evolução das contas externas com a do défice 
público reforça a visão de que a crise do Euro é devida ao 
desequilibro externo e não necessariamente aos défices públicos:
Gráfico 9: Balança de Transações Correntes na Alemanha e nos países periféricos 2000-
2013 em percentagem do PIB

Gráfico 10: Défice Público da Alemanha e dos países periféricos 2000-2013 em percentagem 
do PIB
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Como observámos, a razão fundamental pela qual os 
fundamentos do Euro se mantiveram estáveis até ao presente 
século foi o crescimento massivo da dívida pública na Alemanha 
que eliminou o seu excedente externo crónico.
O abrandamento do esforço de reunificação desde o início 
do século, em conjunto com a erosão do poder reivindicativo 
sindical e as medidas radicais de competitividade tomadas pela 
Alemanha criou um desequilíbrio massivo nas contas externas.
Este desequilíbrio nas contas externas foi passado em claro pelas 
autoridades europeias e foi tornado possível por movimentos 
insustentáveis de capital até à crise de 2008. Tal como o FMI 
explica:71  
“Enquanto os desequilíbrios das contas correntes dos países 
deficitários da Zona Euro face a face com o resto do mundo 
cresceram, eles foram financiados na sua maioria pelos afluxos de 
capital da área intra-euro (em particular pela aquisição de títulos 
da administração e instituições financeiras e pelos empréstimos 
interbancários) que permitiram que os desequilíbrios externos 
crescessem ao longo do tempo.”
Mas, à medida que a crise se desenvolveu e deu lugar a uma 
escassez da oferta financeira, o mecanismo não conseguiu fazer 
face aos já latentes desequilíbrios e todo o edifício ruiu.
Em 2008, testemunhámos a primeira crise do Euro que afetou as 
economias dos Estados do Báltico e em 2009 a Grécia. Depois 
da declaração de Deauville, no final de 2010, a crise estendeu-
se a Portugal, Irlanda e Espanha. Em 2013 afetou também o 
Chipre e a Eslovénia.
 

71 Ver Chen et al (2012).



63

Reforma do Euro 2014

3.3 o “buraco negro holandês”

A falta de harmonização fiscal é outro ponto-chave no desenrolar 
da crise que analisaremos com a ajuda do exemplo do “buraco 
negro holandês”.72 
Os mecanismos que levaram a União Europeia à sua crise 
passam também por um tremendo défice de integração 
tributária. Enquanto uma harmonização do código fiscal do 
consumo foi criada no contexto da criação de um mercado 
único europeu, essa mesma harmonização verificou-se limitada 
ou não-existente nos mercados de fatores.
De acordo com o atual quadro regulamentar, trabalhadores e 
empresas podem trabalhar atravessando as fronteiras europeias 
até um máximo de seis meses, mantendo os seus códigos de 
trabalho e códigos fiscais nacionais. Os efeitos desta situação 
são visíveis no transporte rodoviário transfronteiriço – uma 
indústria de mobilidade quase perfeita – com um considerável 
aumento da indústria ocupada por países de salários e impostos 
baixos.
Até certo ponto, era isto que era suposto ter acontecido, porque 
isso ajuda países mais pobres a conseguirem uma maior fatia do 
mercado. No entanto, temos de ter em atenção que esta situação 
cria um sério descontentamento social entre os trabalhadores de 
salários mais baixos de países mais ricos – o que pode levar a 
consequências políticas graves.
O assunto torna-se mais sério quando toca fatores imateriais com 
mobilidade perfeita, como o direito à propriedade intelectual. A 
determinação do valor do nome de uma marca é um assunto 

72 Ver FMI (2013), pp. 25. De acordo com o FMI, os grandes excedentes da balança de transações correntes 
não geraram uma posição correspondente na posição líquida de investimento internacional. Apreciação das taxas 
de câmbio, desvalorização de patrimónios intangíveis, o facto dos ativos externos holandeses compreenderem 
largamente dívidas e Investimento Estrangeiro Direto (IED) enquanto as obrigações estrangeiras são enviesadas 
na direção do capital com maiores ganhos, e problemas estatísticos relacionados com a contabilidade de ações de 
capital em subsídios são tidas como peças importantes para explicar este fenómeno – conhecido como o “buraco 
negro holandês”. Assim, devido a problemas estatísticos na manutenção do registo de transações de capital nas 
Balanças de Pagamentos, tanto os dados na balança de transações correntes como o PIIL têm de ser tratados com 
precaução. 
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controverso. Como a fiscalização dos direitos de propriedade 
intelectual não está harmonizada, é bastante lucrativo para uma 
empresa registar-se num país europeu de baixos impostos à 
propriedade intelectual, atribuindo os seus lucros à sua marca.
É isto que está agora a acontecer em grande escala na Europa. 
Num país como Portugal, praticamente todas as grandes 
empresas privadas transferem a sua base para a Holanda de 
forma a baixar significativamente a carga fiscal.73 De acordo 
com a imprensa, este mecanismo tem causado a fuga de uma 
grande parte dos seus lucros, estimados em milhares de milhões 
de euros só nos últimos anos, aumentando assim os problemas 
de convergência de Portugal.
Acreditamos que tenha sido esta realidade que criou o “buraco 
negro holandês” que foi detetado pelo FMI. Por detrás de um 
jargão económico confuso, o FMI basicamente afirma que o 
excedente contabilístico externo holandês – o mais alto em 
termos relativos na Europa – é artificial.
Quadro 4: Balança de Transações Correntes dos Países Baixos 2000-2013 (em percentagem 
do PIB aos preços do mercado)

73 Das 20 maiores empresas portuguesas – as do chamado PSI-20 – 19 estão ligadas a estruturas com sede nos 
Países Baixos.
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Gráfico 11: Balança de Transações Correntes holandesa 2000-2013 em percentagem do 
PIB

 

 
  
 

A consequência de uma desarmonizarão de políticas fiscais 
europeias corresponde a uma complexa otimização fiscal 
e esquemas de engenharia fiscal que se estão a espalhar 
pela Europa e que têm estes resultados.
Enquanto a ausência de uma harmonização fiscal em fatores de 
produção como estes é facilmente entendida como um assunto 
sério por parte da União, podemos considerar a ausência de 
harmonização em impostos sobre o imobiliário como não 
sendo motivo para preocupações, porque o imóvel não pode 
atravessar fronteiras.
Contudo, isto não é inteiramente verdade. A política fiscal 
imobiliária é um fator determinante nos mercados, e a inflação 
em mercados imobiliários é um fator fundamental na criação de 
bolhas especulativas bancárias e contas externas desequilibradas 
– como podemos ver no caso da Irlanda, Espanha e, como o 
FMI refere no seu relatório, também no caso da Holanda74.

74 Para uma revisão rápida do gráfico ver por exemplo: http://www.youtube.com/watch?v=KOVVCJwJgE. 
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O rebentar da bolha holandesa foi o mais recente numa negra 
série europeia, e pode ser particularmente esclarecedor sendo 
que também serviu para a explosão do que foi a retórica 
europeia mais estridente do Consenso de Washington.
Esta desarmonização fiscal causou um aumento de pressão fiscal 
centrada no trabalho e não no capital. Isto deve-se, sobretudo, a 
uma maior mobilidade deste último com um impacto dramático 
no emprego.
De acordo com um relatório da Comissão Europeia, o rácio 
impostos/ PIB aumentou até 1999, e voltou a aumentar nos 
últimos anos (em particular em 2011, quando esteve a 38,8% 
do PIB dos 27 membros da UE)75. No entanto, “taxas de imposto de 
rendimento empresarial continuaram em queda após 2009 – ainda que a 
um ritmo inferior em comparação ao início da década” 76. 
A inexistência de uma integração fiscal e o reinar livre e absoluto dos 
paraísos fiscais domésticos e externos, fez a construção do Euro ainda mais 
enviesada contra o emprego do que teria acontecido de outra forma.
As inconsistências dos indicadores de contas externas dos EUA (capítulo 
2.4) ou das contas externas chinesas têm suscitado muita atenção.77 
Enquanto a maioria dos observadores aponta corretamente as 
estratégias de otimização fiscal como a razão das discrepâncias 
chinesas, o mesmo não é feito no caso dos EUA ou da Holanda.
Contudo, a evidência empírica parece muito forte: a mais óbvia 
potencial causa para rendimentos do estrangeiro não serem 
registados – ou para pagamentos a residentes estrangeiros serem 
sobrestimados nas contas externas dos EUA – é o efeito “abrigo 
fiscal”.
A principal razão para o oposto acontecer na Holanda é para 
que outras empresas europeias a utilizem pelo seu estatuto de 
“abrigo fiscal”.

75 Ver Eurostat (2013). 
76 Op. Cit. pp. 24 
77 Ver a última de uma série de publicações, The Economist (2013) ou Murphy (2013). 
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Isto é, naturalmente, um assunto de difícil investigação objetiva, 
sobretudo porque as consequências criminais da evasão fiscal em 
países como os EUA não podem ser subestimadas. Acreditamos 
que esta é a principal hipótese de trabalho e que é urgente uma 
pesquisa europeia cuidadosa neste domínio.
Para além do que possa resultar de uma investigação mais 
aprofundada do “Buraco Negro Holandês”, o desafio 
é saber se a Europa encontra uma solução para acabar 
com um sistema onde os rendimentos do capital podem 
virtualmente escapar a qualquer tipo de controlo fiscal ou 
se a igualdade social na Europa regressará a tempos onde 
só os pobres pagavam impostos.

3.4 o Procedimento de desequilíbrios macroeconómicos

Uma política europeia complexa e centralmente dirigida, 
constituída por claros princípios e objetivos mas aplicável apenas 
de uma forma descentralizada, com instrumentos flexíveis 
na linha dos frequentemente descritos por Jacques Delors – 
contudo menos centralizados do que ele tinha em mente – é a 
única forma lógica para superar o atual estado de coisas.
Um passo positivo nessa direção foi dado pelas instituições 
europeias em Dezembro de 2011, através do chamado 
“Procedimento de Desequilíbrios Macroeconómicos” (PDM)78. 
O ponto de partida anual do PDM é o Relatório de Mecanismo 
de Alerta: baseado numa Quadro de pontuações, é um filtro 
para identificar países e problemas para os quais uma análise 
mais profunda é necessária. 
O resultado destas análises em profundidade forma a base para 
futuros passos sobe o PDM, no qual se segue uma abordagem 
gradual para refletir a gravidade dos desequilíbrios. O PDM tem 
um braço preventivo e outro corretivo. O último é operado pelo   

78 European Commission (EC) (2013b).
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Procedimento de Desequilíbrios Excessivos (PDE), que pode 
eventualmente acabar em sanções a Estados-Membros da UE, 
caso estes falhem consecutivamente nas suas obrigações79.
O PDM é parte do chamado six-pack80 que veio reformar o 
Pacto de Estabilidade e Crescimento e é, portanto, integrado na 
nova governação económica. 
Contrariamente à restante matéria tratada nos dois principais 
pacotes legislativos europeus em matéria económica e monetária 
aprovados na presente legislatura europeia que agora acaba 
– o six-pack e o two-pack – o PDM não serve para reforçar 
a obsessão com as contas públicas, mas levanta a questão 
pertinente de ser necessário um conjunto vasto de indicadores 
macroeconómicos, incluindo o mais importante deles todos, o 
das contas externas. 
Os dois novos tratados internacionais e a revisão ao tratado de 
Maastricht reforçaram muito a lógica inicial de obsessão com as 
contas públicas. 
O PDM introduziu um ponto fundamental que permanecia 
em falta no enquadramento da política económica e monetária: 
flexibilidade. Existem infinitas possibilidades de atingir 
competitividade e nós não deveríamos tentar impor as mesmas 
políticas a toda a gente. Temos apenas que nos assegurar que, 
na abordagem da Quadro de pontuação, todos os elementos 
colocados juntos são passíveis de convergir a um certo equilíbrio 
base.
Em qualquer caso o enquadramento para as contas externas – 
uma indicação para elas se manterem num intervalo de -6% a +6% 
em médias trienais – está muito aquém do necessário, mesmo 
que, à semelhança das contas públicas, o não cumprimento das 
regras possa conduzir a penalizações.

79 Ibidem.
80 “O PDM é parte do chamado conjunto de legislação six pack que entrou em ação no dia 13 de Dezembro de 2011 
(MEMO/11/898) para fortalecer a vigilância económica e fiscal da UE e da Zona Euro” em Conselho Europeu (CE) 
(2012b); e mais six pack em Comissão Europeia (CE) (2013c).
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4. a deriva do euro

4.1 o desastre de deauville

A crise financeira que teve início em 2008 poderia ter provocado 
um ponto de viragem e a tão necessária reforma do Euro. 
Contudo, não foi este o caminho tomado pelos acontecimentos. 
Paradoxalmente, a crise levou mesmo a um reforço das ideias 
mais ortodoxas do Consenso de Washington, através de um 
crescente sequestro do poder político pela oligarquia financeira 
de ambos os lados do Atlântico.
Em 2008 e 2009, os países da Zona Euro foram abertamente 
encorajados a combater a crise através de políticas expansionistas 
e complexas operações financeiras para salvarem as instituições 
bancárias de um colapso generalizado.
Em 2010 os atores financeiros concentraram as suas atenções 
na Zona Euro, obrigando a Grécia a solicitar a intervenção 
internacional em Maio. Os dois principais líderes da Zona Euro, 
Angela Merkel e Nicolas Sarkozy reagiram aos acontecimentos 
através da declaração de Deauville81, que apelava à adoção de 
um sistema legal para enquadrar a falência dos Estados.
A declaração de Deauville de 2010 provocou uma reação em 
cadeia nos membros mais frágeis do Euro, incluindo a Grécia. 
O gráfico seguinte mostra como os spreads das emissões de 
dívida pública dos vários estados começaram a divergir a partir 
de 2010, especialmente os da Grécia (primeiro gráfico “EL”), 
que cresceram exponencialmente.

81 Ver a declaração Franco-Alemã (2010). 
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Gráfico 4.1: Rendimento dos títulos de dívida pública a 10 anos (UE)82

 
 
Na história da Europa do pós-guerra, não temos 
conhecimento de qualquer outro ato político que possa ter 
tido um efeito tão devastador como o destes dois principais 
líderes políticos da União ao reclamar um quadro legal 
para a falência dos seus próprios membros.
A declaração foi interpretada pelos atores financeiros como um 
convite a provocar a falência dos Estados mais frágeis do euro, 
o que estes fizeram. 
A declaração de Deauville abriu caminho a uma mudança nas 
relações entre as instituições financeiras e o poder político 
eleito democraticamente. Enquanto o maior erro cometido 
pelos Estados foi o de terem permitido, através da construção 
monetária de Maastricht, o comportamento irresponsável das 
instituições financeiras, em Deauville cometeram um erro 
ainda pior que foi o de ceder o poder à pressão da especulação 
financeira. 

82 Esta é uma reprodução fac-simile de um gráfico Da autoria da Comissão Europeia retirado de : http://ec.europa.

eu/europe2020/images/economic_governance_graph/yields.jpg 
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4.2 o tecg ou o tratado do absurdo

Confrontados com a derrocada financeira de 2008, os atores das 
instituições europeias mantiveram a ficção de que o equilíbrio 
simultâneo e generalizado das contas públicas tal como previsto 
pelo Tratado de Maastricht era a melhor resposta para a crise83 e 
que o seu não cumprimento tinha sido a causa dessa crise.
Como vimos, a realidade acabou por demonstrar a falsidade 
desse argumento, que contradiz os rudimentos da lógica 
económica e as opiniões dos mais influentes colunistas da 
imprensa especializada. A verdade é que o inverso do prescrito 
pelo Tratado de Maastricht é necessário para combater a crise, 
dado que políticas orçamentais simultâneas de sinal contrário 
dos Estados com excedentes e défices são necessárias para se 
atingir o equilíbrio. A máquina legislativa europeia provou no 
entanto ser imune à realidade ou ao senso comum.
A resposta de Bruxelas passou por aprovar, em tempo recorde, 
um novo tratado intergovernamental, que repetiu com maior 
ênfase as cláusulas originais do Tratado de Maastricht e a 
legislação em vigor. O que era questionável no original, embora 
até certo ponto compreensível devido à falta de experiência, 
acabou por ser tornar burlesco na nova versão. 
O novo tratado acima mencionado foi denominado Tratado 
sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação84 na União 
Económica e Monetária (UEM), também referido como TECG, 
compacto fiscal ou Tratado de Estabilidade Fiscal. A sua redação 
relega-nos para o pior da legislação europeia e é chocantemente 
inadequado como tratado internacional.
Para além da pobre elaboração formal, o seu conteúdo contradiz 
a análise de qualquer observador e vai contra tudo aquilo que 
defendemos neste livro. Apesar disso, foi aprovado com uma 
83 Ver Conselho Europeu (2012a).
84 Ver Conselho Europeu (2012b).
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velocidade recorde.
Isso só foi possível devido à pressão financeira exercida sobre 
os decisores políticos dos países sob resgate ou na iminência 
de serem intervencionados: a ameaça de falência pairou sobre 
as cabeças de todos que poderiam sensatamente perceber 
os absurdos do Tratado. A democracia foi substituída pela 
oligarquia. 
Em vez de se tentar resolver o problema, houve uma quase 
insana repetição do erro original, refraseando-o sem sequer o 
tornar mais legível, repetindo a mesma ideologia através de uma 
redação ainda mais dura das condicionalidades e dos critérios.
Há três questões epistemológicas relativas ao TECG que, 
embora de natureza não tangível, podem ter consequência de 
longo alcance. A primeira é de natureza analítica e tem a ver com 
a identificação das causas da crise. Esta é explicada pela crise da 
dívida pública enraizada em desequilíbrios das finanças públicas, 
o que como vimos não corresponder à verdade.
A segunda questão é o raciocínio feito a partir da primeira 
premissa: ou seja, o remédio para a doença passa por orçamentos 
particularmente duros e restritivos, com reforço da vigilância 
orçamental. Nada é dito sobre a necessidade de reformar as 
regras do sistema bancário que estiveram na origem da crise 
ou sobre as necessárias políticas expansionistas dos países com 
excedentes externos.
A terceira questão tem a ver diretamente com a essência da 
democracia. O TECG levanta questões de natureza democrática 
no processo de tomada de decisões na União Europeia. Se o 
TECG foi tão rapidamente aprovado, podemos esperar que 
todo o tipo de decisões, por mais absurdas que sejam, possam 
vir a ser aprovadas no âmbito do atual quadro institucional.
Além disso, e apesar de ser um tratado intergovernamental 
(considerado como uma lei não comunitária) os Estados-
-Membros remeteram a sua interpretação e verificação de 



73

Reforma do Euro 2014

cumprimento (com a aplicação de sanções de até 0,1% do PIB) 
para o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).
O TECG ignora os procedimentos da UE, mas remete para 
o TJUE a responsabilidade de julgar as violações dos Estados 
membros que o subscreveram, o que é de democraticidade e 
legalidade muito controversas.85 
Finalmente, o fato de as cláusulas do TECG terem sido 
ignoradas logo após a sua aprovação não nos deve causar 
nenhuma satisfação. A multiplicação de regulamentos pesados, 
com pouca ou nenhuma aplicabilidade, serve de combustível 
aos sentimentos eurocéticos e ao aumento da conflitualidade.  
Como em qualquer construção autoritária, o TECG, apesar 
de aparentemente inofensivo, paira sobre todos os cidadãos, 
pronto a cair-lhes sobre as cabeças sempre que as instituições 
dirigentes assim o desejarem. 

4.3 o desenrolar do drama da união bancária

Curvando-se, finalmente, perante a realidade, muitos anos 
depois da erupção da crise bancária, os decisores europeus 
acordaram em iniciar a reforma do sistema monetário, sob o 
rótulo de uma nova União Bancária, naquilo que aparenta ser 
uma primeira concessão ao senso comum.
Como observámos no início deste trabalho, o dinheiro é 
essencialmente um fenómeno bancário, e a ideia de que as 
questões bancárias podem ser tratadas separadamente das 
questões monetárias não faz qualquer sentido, porque se trata 
de formas diferentes de falar do mesmo tema. 
Esta incoerência está diretamente ligada à obsessão ideológica 
de separar a parte pública da parte privada dos desequilíbrios 
externos, dado que virtualmente todos os desequilíbrios 
insustentáveis privados têm a ver com a banca.

85 Ver D’Sa (2012).
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No momento em que a versão portuguesa deste livro acabou 
de ser redigida, ainda não há um acordo final entre as várias 
instituições. 
Em Dezembro de 2012, a Comissão Europeia propôs um 
Mecanismo Único de Supervisão (MUS) de bancos liderado 
pelo BCE, que implica:
-A supervisão de todos os bancos da área do euro por parte do 
BCE e das autoridades nacionais de supervisão;   
-A alteração dos regulamentos da Autoridade Bancária Europeia 
(ABE) de forma que estes garantam um equilíbrio entre as 
decisões para a Zona Euro e para os restantes Estados da União 
Europeia;
-Uma comunicação que exprima a visão global da Comissão 
para a implementação da União Bancária, abrangendo um 
conjunto único de regras comuns sobre a proteção dos depósitos 
bancários e um único mecanismo de resolução bancária86.
O Mecanismo Único de Resolução (MUR) foi anunciado 
pela Comissão na Comunicação “O Roteiro para uma União 
Bancária”87 (Setembro de 2012) e foi apresentado em Julho de 
201388.
A União Bancária é concebida como um processo em três 
estádios que envolvem um único supervisor bancário, uma única 
autoridade para a resolução e um único esquema de garantia de 
depósitos.
Cabe agora perguntar o quão profunda será esta supervisão e 
quantos bancos estarão envolvidos. O BCE dá algumas pistas: 
“O BCE deverá supervisionar diretamente cerca de 150 bancos 
considerados “importantes”, de acordo com os critérios 
estabelecidos no regulamento do MUS. Isso é, menos do que 
5% dos bancos da Zona Euro que participam em operações 
monetárias. Contudo, 135 bancos cobrem cerca de 85% dos 
86 Ver Comissão Europeia (CE) (2013e)
87 Ver Comissão Europeia (CE) (2012c).
88 Ver Comissão Europeia (CE) (2013f).
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ativos totais”89 .
Ainda assim, algumas perguntas continuam sem resposta, 
particularmente as que dizem respeito à responsabilização 
do BCE, tendo em conta os novos poderes de supervisão, o 
objetivo dessa mesma fiscalização e a interligação de todos os 
participantes nesta incipiente União Bancária.
A realidade do sector bancário pode ser considerada um drama 
em vários atos. Atualmente a situação caracteriza-se da seguinte 
forma: de acordo com dados disponíveis, seis anos após o início 
da crise financeira, mais de 1000 milhares de milhões de euros 
em ativos permanecem armazenados em estruturas cautelares 
na Europa90. Na periferia, os créditos vencidos (CV) em 2012 
totalizavam 720 mil milhões, 500 mil milhões dos quais em 
bancos dos países periféricos. Em consequência, a Europa foi 
considerada como um “Tique-Taque de uma bomba relógio 
CV”91.
Gráfico 4.2: Créditos vencidos em percentagem do crédito total (mundial)92 

 

89  Ver Mersch (2013).
90 Ver InvestmentWatch (2013). 
91 Ver Durden (2013). 
92 Esta é uma reprodução fac-simile de um gráfico publicado em Durden (2013).
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Face a estas dramáticas circunstâncias, os estados-membro têm 
procurado agir, mas a sua liberdade de ação é coartada por 
algumas das cláusula do tratado (especialmente o art.º 123 º 
do TFUE93), que de acordo com as interpretações dominantes 
proíbe a compra direta de dívida pública pelas autoridades 
monetárias94. O BCE tem vindo a prosseguir uma política 
monetária baseada em dois tipos de estratégias: as medidas 
convencionais e as não--convencionais95.
As primeiras prendem-se com as taxas de juro, que foram 
reduzidas a quase zero96  no curto prazo. As segundas, de âmbito 
sem precedentes, quer na sua natureza quer na sua magnitude, 
refletem a incapacidade das medidas convencionais serem 
eficazes nos problemas da dívida e das necessidades crescentes 
de financiamento dos Estados Membros.
Em Maio de 2010, o BCE, na impossibilidade de intervir no 
mercado primário, interveio através do programa de Mercados 
de Valores Mobiliários (MVM)97, estritamente limitado a 
mercados secundários, com o objetivo de corrigir graves falhas 
em determinados segmentos. Em Junho de 2012, quando o 
instrumento foi substituído por um outro denominado de 
Outright Monetary Transactions (OMT)98, o BCE já tinha gasto 
212.1 mil milhões de euros (2,2 % do PIB da Zona Euro)99 no 
mercado secundário.
Através da OMT, o BCE pretende comprar obrigações de curto 
prazo dos países da Zona Euro no mercado secundário a fim 
de provocar uma redução das taxas de juro nesses países, mas 

93 Versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – Parte III.
94 Isto deixa o BCE incapaz de usar mecanismos óbvios de resolução da dívida. 
95 Ver Banco Central Europeu (BCE) (2014b).
96 Ver Banco Central Europeu (BCE) (2013).
97 Ver Banco Central Europeu (BCE) (2010).
98 Ver Banco Central Europeu (BCE) (2012). A tradução para português do nome deste programa do BCE, cuja 
verdadeira natureza está no centro de acesos debates constitucionais na justiça alemã, não nos parece evidente e 
preferimos por isso deixá-lo no original.
99 Ver Commonwealth Bank 2012 (pp. 2).  
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de forma condicionada à aplicação de reformas estruturais e ou 
medidas de austeridade. No entanto, o programa foi levado ao 
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha de Karlsruhe pelo 
Banco Central Alemão, argumentando que ele era uma medida 
de política económica e não de política monetária e que consistia 
numa transferência financeira para os Estados beneficiários.
A 7 de Fevereiro de 2014,100 o Tribunal de Karlsruhe enviou o 
caso para o TJUE101, alegando que: ”Salvo melhor opinião do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal Constitucional 
Federal considera os OMT incompatíveis com o direito primário 
europeu102”. 
Esta decisão realça a necessidade de uma reforma do Euro que 
esclareça os poderes de intervenção do BCE.
De Grauwe e Ji (2013) avançaram com uma explicação 
bastante útil sobre o real funcionamento de um banco central, 
demonstrando como as coisas às vezes podem funcionar 
exatamente na direção oposta às aparências:
“Numa união monetária (e na ausência de uma união fiscal) um 
programa de compra de títulos leva a transferências fiscais entre 
países – embora isto não seja facilmente percebido pela opinião 
pública, em especial na Alemanha. Um programa de compra de 
títulos por parte do BCE leva a uma transferência de fundos do 
país onde os títulos são comprados para os países que compram 
esses títulos [N.A.]”103 .
Assim, o programa do BCE de compra de títulos no mercado 
secundário implica que países como Espanha, Portugal ou 
Grécia transfiram dinheiro para a Alemanha, o que acaba por 
ser o oposto do que muitos temiam.  
Por outro lado, a única consequência negativa potencial para 
a União – afetando todos os membros – seria no domínio da 
100 Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Alemão) (2013).
101 Matussek (2014).
102 Ibidem.
103 Ver De Grauwe e Ji (2013).
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estabilidade de preços, pois constituiria um potencial de pressão 
inflacionista no caso de incumprimento de pagamentos. De 
acordo com os dois autores104, na presente situação da Europa, 
os temores inflacionistas são um equívoco. 
“Enquanto a crise durar, o BCE pode comprar qualquer 
quantidade de títulos do tesouro sem pôr em perigo a estabilidade 
de preços”, defendem De Grauwe e Ji (2013).   
Ou seja, em períodos de crise, os limites para a emissão de 
moeda sem provocar tensões inflacionistas é maior por causa da 
armadilha da liquidez. 
No entanto, este instrumento não tem sido utilizado até agora 
porque, como argumentam alguns, depois da decisão do Tribunal 
Constitucional Alemão, o BCE não se atreve a recorrer a ele105.
No entanto, outras medidas já adotadas pelo BCE parecem 
não ter suscitado quaisquer receios, como Operações de 
Refinanciamento de Prazo Alargado (ORPA), que consistem na 
concessão de empréstimos aos bancos europeus a uma taxa de 
juros muito baixa (1%). Estes já totalizam 489.2 mil milhões 
de euros. Este instrumento parte do princípio que os bancos 
podem utilizar parcialmente aquelas verbas para comprarem 
dívida pública106. 
Em Fevereiro de 2012, o BCE realizou a segunda ORPA, num 
total de 529.5 mil milhões de euros107. Deste modo, os bancos 
receberam diretamente do BCE um valor total de mais de 1000 
milhares de milhões de euros a uma taxa de juro de 1%. 
Noutros países, onde os bancos centrais atuam como 
financiadores de última instância, foram usados outros métodos 
de financiamento. Injetou-se mais dinheiro nos mercados 
através de um mecanismo chamado de Quantitative Easing (QE). 
Os EUA, através do Fed, o Japão, via Banco do Japão (BoJ) ou 
104 Ibidem.
105 Ver Sinn (2014) e EurActive (2014).
106 Ver Schwartz (2011).
107 Ver Wearden (2012).
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o Reino Unido, através do Banco da Inglaterra (BoE), utilizaram 
esta última solução.  
Nos Estados Unidos, o Fed utilizou vários tipos de QE108:
Quadro 4.1: “Quantitative Easing” da Reserva Federal (2008-2013)

Em Abril de 2013, o BoJ anunciou um programa massivo de 
quantitative easing - de US $ 1,4 tn (1087 triliões de euros), através 
da emissão do dobro da moeda em circulação, numa tentativa 
drástica para restaurar a saúde da economia e acabar com a 
deflação que ameaça o país há mais de uma década.
As novas políticas defendidas pelo primeiro-ministro do Japão, 
Shinzo Abe, conhecidas como Abenomics, autorizaram o BoJ a 
comprar 7tn ienes (53 mil milhões de euros) de títulos do tesouro 
por mês recorrendo a dinheiro eletrónico, com o objetivo de 
promover a procura e fazer subir os preços e os salários109.
O BoE, por sua vez, reduziu a taxa de juro para 0,5% (o nível 
mais baixo desde que o Banco começou a fixar as taxas, em 
1994110) e entre Março e Novembro de 2009 autorizou a compra 
de 200 mil milhões de dólares em ativos, a maior parte em títulos 
de dívida pública ou em gilts. As aquisições prosseguiram em 
Outubro de 2011 no valor de 75 mil milhões de dólares (88 mil 
milhões de euros) e em Fevereiro de 2012, através de 50 mil 
108 Ver Fed (2012).
109 Ver Stewart (2013).
110 Ver BBC (2013).
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milhões de libras adicionais (59 mil milhões de euros). Em Julho 
de 2012, o BoE anunciou a compra de um adicional de 50 mil 
milhões de libras, elevando assim o total de ativos em dívida 
pública inglesa para 375 mil milhões de libras (443 mil milhões 
de euros)111.
Na Europa, e na ausência de uma entidade semelhante (como 
vimos, o BCE não pode emprestar dinheiro diretamente aos 
governos), a fórmula privilegiada foi a criação do Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira (FEEF),112 decidido no Ecofin, de 
Maio de 2010. Mais tarde, em Outubro, foi criado um mecanismo 
de resgate permanente, o Mecanismo Europeu de Estabilização 
(MEE), que é uma organização intergovernamental. O MEE 
começou a funcionar a 8 de Outubro de 2012113.

Quadro 4.2: Diferentes políticas monetárias na Comparação (UE, EUA e JP)114 115 116 

117 118   119 120

111 Ver BoE (2012).
112 Ver European Financial Stability Facility (EFSF) (2013).
113 Ver Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) (2010).
114 Os dados correspondem à evolução da política monetária analisada individualmente nos parágrafos precedentes 
e que basicamente incide sobre as medidas adotadas desde o início da crise, de finais de 2008 aos dias de hoje (2013).
115 Dados da BDMA, Comissão Europeia (2014).
116 Ibidem
117 Isto resume os instrumentos do FEEF, MEEF e MEE para a Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e Chipre. Ver 
FEEF (2013).
118 Este ponto é discutível e tem sido muito debatido. Por isso vamos considerar dois cenários: sem ORPA e com 
ORPA. As ORPA (refinanciamento de longo prazo do Banco Central Europeu) são um processo através do qual o 
BCE financia os bancos da zona do euro (ver léxico do Financial Times). As ORPA são diferentes do QE porque 
especificamente dirigido para os bancos europeus, que por sua vez, podem utilizar esses empréstimos sem qualquer 
tipo de constrangimentos. Como o Oxford Economics argumenta, “ as ORPA são um substituto fraco para um QE 
bem conduzido “ (veja Oxford Economics (2012)). Para Scott Krisiloff  (Ver Krisiloff  (2011)), não é óbvio que as 
ORPA possam ser consideradas um QE. Note-se aqui as principais diferenças entre ORPA e QE: Termpaper (2012) 
e AgoraVox (2012). Por outro lado, outros especialistas (ver Herlin (2013) ou Pisani-Ferry e Wolff  (2012)) afirmam 
que as ORPA são QE disfarçadas, logo o montante total das ORPA realizadas pelo BCE desde 2011 devem ser 
considerados no segundo cenário (dos montantes totais de 1040 mil milhões de euros (ver operações de mercado 
aberto do BCE, Banco Central Europeu (2014)).
119 Será assim até que a base monetária de 2014 seja duplicada. Ver Stewart (2013).
120 Ver Evans-Pritchard (2012). 

pág. seguinte >>



81

Reforma do Euro 2014

O MEE emite obrigações e outro tipo de instrumentos de dívida 
nos mercados financeiros para conseguir financiar programas de 
assistência aos Estados membros que acedem aos empréstimos 
assinando, em contrapartida, um “memorando de entendimento 
“. A criação do MEE só foi possível através de uma emenda ao 
art.º.136 do TFUE121.
Se compararmos as medidas adotadas nos vários países com 
os resultados obtidos, percebemos que, enquanto no Japão, no 
Reino Unido e nos EUA, as políticas monetárias resultaram 
em melhorias no crescimento e nas taxas de desemprego122, na 
UE o resultado foi oposto, o que parece resultar da exclusão 
do crescimento e do emprego como objetivos fundamentais da 
política monetária por parte da UE.
Ainda assim, a maior parte do esforço público na União não se 
traduziu em melhores indicadores macroeconómicos e sociais, 
nem no crescimento nem nas taxas de empregabilidade. Em 
contrapartida, os rácios bancários melhoraram; ou seja, até 
agora, os bancos acabaram por ser os principais beneficiários 
do esforço público.

121 Ver Conselho Europeu (2010).
122 Os dados sobre crescimento e emprego são coerentes com esta afirmação.
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Podemos interrogar-nos se não haveria outro tipo de 
instrumentos que poderiam ter sido utilizados para combater 
a crise - mais eficientes e menos prejudiciais - especialmente 
depois de considerarmos os resultados das decisões políticas 
adotadas em termos de crescimento e emprego. 
O contraste com outros países, como os EUA ou o Reino Unido, 
é notável. Nesses países, as autoridades orientaram diretamente 
as políticas para o crescimento e as taxas de empregabilidade: 
vide, por exemplo, no caso do BoE, o anúncio do QE para 
impulsionar o crescimento, ou o anúncio do Fed de que iria 
continuar com o QE até que o desemprego fique abaixo de 6,5 
% ou que a inflação suba para mais de 2,5%123.
A realidade mostra como a ortodoxia da política monetarista da 
UE – assente em Maastricht – piorou ainda mais a situação dos 
países alvo de resgate.
Para permitir que a política monetária europeia seja utilizada 
para promover o emprego, como acontece com a maioria dos 
bancos centrais do mundo ocidental, era preciso que o seu 
foco não fosse apenas o do controlo da inflação. Essa viragem 
certamente ajudaria a UE a aproximar-se do desempenho de 
outros países desenvolvidos.
Caso contrário, é necessário romper com outro dogma 
monetarista de Maastricht, que é o do abandono das políticas 
de gestão da procura.
Se olharmos para o alcance da política monetária promovida 
por diversos bancos centrais e tomarmos como referência o 
PIB, facilmente podemos concluir que a UE está muito aquém 
de outros países neste capítulo, em especial do Japão e dos EUA. 

123 É importante observar os objetivos dos vários bancos centrais e as diferenças em termos de políticas monetaristas: 
O Fed tem múltiplos objetivos (produção, pleno emprego, estabilidade nos preços e taxas de juro de longo prazo 
moderadas (ver Federal Reserve (Fed) (2013).
O BoJ toma como objetivo principal a estabilidade de preços (ver Bank of  Japan (BoJ)).
A política monetária do BoE centra-se na estabilidade dos preços e numa baixa inflação mas subjacente a isso está 
o apoio às políticas governamentais entre as quais o crescimento e o emprego (ver Bank of  England (BoE) (2013)).   
Ver anexo 5 sobre as políticas monetárias dos Bancos Centrais. 
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Quadro 4.3: Comparação do âmbito das políticas monetárias (UE, EUA e Japão)124

125 126

O Quadro 4.3 mostra que a zona do euro tem seguido o caminho 
da austeridade enquanto outros países não hesitaram em injetar 
enormes somas de dinheiro no mercado. No entanto, a aplicação 
do QE tem uma influência direta na economia europeia, 
dada a natureza volátil e altamente flutuante do dinheiro e a 
interdependência financeira internacional como resultado 
de um mercado globalizado e a existência de mecanismos 
que canalizam rapidamente dinheiro de um lado do mundo 
para o outro, através das novas tecnologias de informação e 
comunicação. Um destes efeitos é patente na valorização do 
euro face ao dólar.
Para encurtar a história, isto acontece porque o QE tende a 
aumentar a base monetária, que por sua vez faz com que as 
taxas de juro baixem (quanto mais dinheiro estiver disponível, 
menor é o seu custo).
Sempre que as taxas de juros diminuem, os ativos tornam-
se menos atraentes para os investidores estrangeiros. Nesta 
circunstância, o mais natural é que invistam noutros ativos em 
moeda estrangeira. Deste modo, a procura do dólar diminui, o 
mesmo acontecendo com a taxa de câmbio. Por outras palavras, 
as outras moedas, o euro por exemplo, vão valorizar-se perante 
o dólar (ceteris paribus). 

124 Em milhares de milhões de euros. Esta soma está no quadro 6, desde 2008 aos dias de hoje.
125 Fonte: BDMA, Comissão Europeia (CE) (2014).
126 Apresentamos aqui os mesmos dois cenários estruturais já referidos em cima: a) sem ORPA e b) com ORPA.
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4.4 a Plutocracia Põe em causa a democracia

Há também uma questão política fundamental a ter em conta: 
como lidar com os atores financeiros, cujo comportamento 
imprudente arruinou e continua a arruinar países inteiros? 
Faz algum sentido, quer do ponto de vista ético quer numa 
perspetiva económica, que haja políticas para obrigar nações 
inteiras a pagar pelo comportamento irresponsável, se não 
mesmo criminoso, das suas instituições financeiras?
Aparentemente as instituições europeias acham que sim. Apesar 
das declarações piedosas em sentido contrário, as mesmas 
instituições, tácita ou explicitamente, aprovaram resgates aos 
bancos da Irlanda, Espanha e Portugal, os quais culminaram em 
empréstimos aos próprios países. 
Anos depois do desastre, e quando a maior parte dos danos 
já tinha ocorrido, os decisores europeus – por coincidência 
coordenados na forma de um remake do Consenso de 
Washington127, descobriram a solução mágica: obrigar os 
depositantes a pagar os resgates. 
No jargão financeiro internacional, isto significa uma estratégia 
de bail-in a substituir uma estratégia de bail-out.
A nova solução foi testada em Chipre e confirmou que nem 
mesmo a garantia dos depósitos até 100 mil euros deve ser 
levada a sério.
Para o futuro, a proposta de diretiva da CE128 sobre a garantia 
oficial dos depósitos diz o seguinte129:

127 Ver o relatório do Federal Deposit Insurance Corporation e do BoE a partir de Dezembro de 2012 (FDIC e 
BoE (2012)), bem como a proposta da CE para a recuperação e resolução das instituições de crédito a partir de 2012, 
Comissão Europeia (CE) (2012d).
128 Comissão Europeia (CE) (2012d), pp. 137-138.
129 A 18 de Dezembro de 2013, o Parlamento Europeu e os Estados membros da UE chegaram a acordo sobre as 
novas regras do SGD proposto pela CE. O acordo político está ainda pendente da finalização técnica e da aprovação 
formal pelas várias instâncias europeias no âmbito da codecisão. Ver Conselho Europeu (2014a).   
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“Artigo 99.º 
Utilização dos sistemas de garantia de depósitos no contexto da 
resolução.  
1. Os Estados-Membros asseguram que, quando as autoridades 
de resolução adotarem medidas de resolução, e desde que essa 
ação assegure que os depositantes continuem a ter acesso aos 
seus depósitos, os sistemas de garantia de depósitos de que a 
instituição seja parte serão responsáveis, até ao montante dos 
depósitos cobertos, pelo pagamento do montante das perdas 
que teriam de suportar se a instituição fosse liquidada ao abrigo 
dos procedimentos normais de insolvência. 
2. Os Estados-Membros asseguram que, ao abrigo da legislação 
nacional que rege os procedimentos normais de insolvência, 
os sistemas de garantia de depósitos ocupem na hierarquia dos 
créditos uma posição equivalente aos créditos não garantidos e 
não preferenciais.”  
Na nota explicativa, esta proposta é apresentada da seguinte 
forma130:
“O artigo 99.º diz respeito ao papel dos sistemas de garantia 
de depósitos (SGD) no âmbito da resolução. Os SGD poderão 
ser chamados a contribuir para a resolução de duas formas. 
Em primeiro lugar, os sistemas de garantia de depósitos 
devem contribuir para o objetivo de assegurar o acesso 
permanente aos depósitos abrangidos. Todos os Estados-
Membros estabeleceram sistemas de garantia de depósitos em 
conformidade com a Diretiva 94/19/CE. 
Os sistemas compensam os pequenos depositantes até ao valor 
de 100 000 EUR no que respeita aos depósitos que deixem de 
estar disponíveis, adquirindo direitos aos mesmos no âmbito 
do processo de liquidação. Em contraste, a resolução evita 
essa indisponibilidade dos depósitos cobertos, situação que é 
preferível do ponto de vista do depositante. Assim, será desejável 

130 CE (2012d) Op. cit. pp. 16.
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que os SGD contribuam num montante equivalente às perdas 
que deveriam suportar em caso de aplicação de procedimentos 
normais de insolvência, conforme refletido no artigo 99.º, n.º 
1. A fim de prever um financiamento suficiente, os sistemas 
de garantia de depósitos são introduzidos na hierarquia dos 
créditos, em posição equivalente à dos créditos não garantidos e 
não preferenciais. A contribuição dos SGD deverá ser efetuada 
em dinheiro, de modo a absorver as perdas relacionadas com 
depósitos garantidos.”  
Para os que consideram que este texto da proposta da CE é 
ainda assim ambíguo, um relatório conjunto elaborado pelo 
FDIC e pelo BoE permite-nos compreender melhor ainda as 
suas implicações131:
“A proposta do PRR [Plano de Recuperação e Resolução refere-
se à proposta da Comissão Europeia, NA] também permite esta 
abordagem, pois permite que os fundos do sistema de garantia 
de depósitos possam ser utilizados para apoiar os instrumentos 
da resolução, incluindo o bail-in, desde que o montante pago não 
exceda o que o regime de garantia de depósitos teria que assumir 
a responsabilidade em liquidação para os depósitos segurados”.
Se o SGD pode utilizar os fundos até ao montante necessário 
para pagar aos depositantes segurados por um bail-in, isso 
significa que o depositante pode nunca vir a receber a sua 
garantia de 100 mil euros, porque esta pode integrar o fundo de 
resgate para a “resolução” da instituição financeira.
A Comissão diz explicitamente que o dinheiro dos fundos de 
garantia de depósitos – que se destinam a assegurar 100 mil 
euros a cada depositante – podem ser utilizados nos sistemas 
de bail-in, com o argumento de que os depositantes estarão mais 
seguros através desta solução uma vez que a alternativa poderia 
ser a resolução do banco, com a perda dos depósitos superiores 
a 100 mil euros, argumento capcioso que põe em causa a razão 
de ser mesma da garantia.
131 CE Op. cit.  pp. 34, pp. 8
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O problema desta solução é que ela não nos explica o que 
acontecerá se depois do bail-in o banco for finalmente obrigado 
a entrar em resolução, ou seja, fechar as portas. Esta é uma 
possibilidade bastante real, já que não há nada nas disposições 
do quadro regulamentar comunitário que mantenha essas 
instituições à margem de negócios especulativos arriscados. Os 
Fundos de Depósitos de Garantia deixam de existir no caso 
de um bail-in seguido de resolução, sendo que em relação aos 
fundos originais, a proposta da Comissão refere que estes não 
são classificados como créditos prioritários. 
Este “Consenso de Washington renovado” tem dois significados:
O primeiro é que as instituições políticas estão dispostas a 
sacrificar a fronteira ténue que separa a classe média da dos que 
não têm quaisquer posses em nome da liberdade das instituições 
financeiras poderem continuar a utilizar os depósitos dos 
cidadãos como querem.
O segundo é que a classe média e as pequenas e médias empresas 
que episodicamente geram fluxos de caixa positivos vão ser 
pressionadas a encontrar soluções de engenharia financeira 
alternativas a um negócio que se tornou arriscado, que é o de 
depositar o dinheiro disponível em bancos.
Isto mostra que a lógica do dinheiro está a transformar 
o nosso sistema político de uma democracia numa 
plutocracia.
Esta estratégia foi baseada numa campanha massiva do lobby 
bancário e outros agentes financeiros.
No anexo 1, analisamos a relação entre as atividades desse lobby 
e o seu resultado em termos de regulamentação e alterações 
legislativas nos EUA e na Europa, o que permite concluir que 
existe um notável grau de correlação entre as duas variáveis.
Nos EUA, há duas peças legislativas que merecem destaque: a 
de 2009 ”ajudar as famílias a salvar as suas casas“ e a lei de 2010, 
denominada ”Dodd-Frank“ (A reforma Dodd-Frank, Lei de 
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reforma de Wall Street e da Defesa do Consumidor). Em ambos 
os casos, o texto final reflete as exigências do lobby bancário. 
Para ter sucesso, este lobby gastou somas gigantescas (ver anexo 
detalhado). Os resultados e a influência dessas práticas têm sido 
estudados ao longo da crise financeira. Efetivamente, parece 
haver uma correlação direta entre as atividades de lobby, o risco 
assumido pelos bancos e a quantidade de recursos aplicados em 
bail-out depois da crise que atingiu as instituições financeiras.
No Anexo 2 examinamos a relação entre a regulamentação da 
UE e diferentes relatórios apresentados pelo lobby bancário 
durante e após a fase de consulta do processo legislativo da 
UE, especialmente em relação à proposta da Comissão para o 
estabelecimento de um quadro para a recuperação e resolução 
de instituições de crédito e outras instituições financeiras.
As principais reivindicações do sector bancário podem ser 
resumidas nos seguintes pontos:
• Não são precisas mais intervenções no setor bancário. 

A CE deve proceder com cautela no que diz respeito à 
reforma estrutural, já que esta pode significar perda de 
competitividade ou um crescimento económico mais lento;

• Não é necessária uma separação das atividades bancárias, 
uma vez que tal poderia colocar em risco a diversidade 
do sector, bem como a sua estabilidade, liquidez e ainda 
provocar um aumento nos custos;

• As exigências de capital estabelecidas em Basileia III (DRFP 
IV) são consideradas suficientes.

O texto da Comissão sobre o quadro regulamentar do 
processo “Reformar a estrutura do sector bancário na 
UE”132 é extensíssimo e tememos que a sua complexidade 
possa vir a tornar mais difícil o que deve ser uma tarefa 
fundamental: um controlo eficaz e democrático sobre a 
emissão da moeda.

132 Ver Comissão Europeia (CE) (2013g) 
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O presente quadro regulamentar da UE nesta matéria pode ser 
sintetizado da seguinte forma:
• Seis anos depois da crise, a proposta da Comissão para a 

reforma estrutural do sector bancário foi finalmente tornada 
pública133  e está agora a seguir os seus trâmites legais;

• O relatório Liikanen (Grupo de Peritos de Alto Nível 
(GPAN)) defende, como já vem sendo habitual, que é 
preciso incrementar os negócios e que a especulação deve 
continuar como até aqui. Os lucros devem ficar na banca e 
as perdas devem ser resolvidas através de resgates ou bail-in;

• A 27 de Setembro de 2013, a CE deu conta da existência 
de 17 atos jurídicos já aprovados, outros 20 em discussão 
e anunciou três novas propostas para um “novo sistema 
financeiro para a Europa”;

• A Diretiva Requisitos de Fundos Próprios que trata dos 
níveis de capitais próprios para a banca é uma transposição 
dos acordos de Basileia III.

A questão da separação das diversas atividades bancárias é 
fundamental. Abordaremos o caso dos swap no Anexo 3, uma 
vez que estes produtos refletem o extremo desvario especulativo 
dos bancos nas últimas décadas.
Os swaps são trocas de instrumentos financeiros através de 
um acordo entre as partes interessadas. Esta troca ocorre num 
período pré-determinado, conforme especificado no contrato134. 
No âmbito da Lei Dodd-Frank (ver acima) a “Comissão de 
Mercados de Futuros de Matérias Primas” e a “Comissão de 
Valores e Títulos Financeiros”, em colaboração com o Conselho 
de Governadores do Sistema da Reserva Federal, tiveram de 
definir os termos swap, “security-based swap” [Swap baseados em 
Títulos Financeiros] e os “security-based swap agreement” [acordos 

133 A 5 de Janeiro de 2014, o FT publicou um artigo baseado numa fuga sobre a proposta da Comissão Europeia 
onde escreve que “Bruxelas está a preparar uma reforma financeira que não obrigue os grandes bancos europeus a 
separar as operações de crédito, do comércio de risco”. Ver Financial Times (2014). A proposta foi tornada pública a 
29 de Janeiro de 2014: Comissão Europeia (CE) (2014b).    
134 Ver The Economic Times. 
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de swap baseados em Títulos Financeiros]135 (dedicando-lhe 160 
páginas, o que dá ideia da complexidade destes produtos) uma 
vez que não existia uma definição transversal a estes instrumentos 
financeiros. Na Europa, não existe nada de semelhante, embora, 
como referiremos no mesmo anexo, a Comissão tenha uma 
definição que é a utilizada no Sistema de Contas Nacionais 
(SCN) mas que nos parece totalmente inadequada. Esta é uma 
das razões pelas quais os swaps são tão mal compreendidos e 
tiveram um papel tão importante na atual crise financeira.
Os swaps não são negociados em bolsa, são negociados “ao 
balcão” [através de uma rede de concessionários]. A negociação 
é feita através de bancos. Os swaps podem ser utilizados para 
cobrir riscos de natureza diversa, que incluem os associados às 
taxas de juro e ao câmbio. Os swaps cambiais e os swaps com taxas 
de juro pré-definidas são os mais negociados no mercado136. Mas 
ultimamente os Credit Default Swap (CDS) [Swap sobre créditos 
vencidos e não pagos] tornaram-se mais populares junto da 
banca e do setor público. 
Este tipo de swaps são contratos de garantia contra o não 
pagamento de obrigações, dívidas empresariais, e títulos 
garantidos por hipotecas. São vendidos por bancos, companhias 
de seguros e hedge funds [fundos de alto risco] que recebem um 
prémio pelo seguro137.
Mas, ao contrário de outro tipo de seguros, os CDS não estão 
regulamentados. Tal significa que não há um regulador que garanta 
que o vendedor de CDS tenha liquidez para pagar ao titular do 
contrato. Na verdade, a maioria das instituições financeiras que 
venderam CDS só realizou uma ínfima percentagem do capital 
necessário para pagar o seguro. Por outras palavras, os Credit 
Default Swap estão descapitalizados.

135 Ver mais em Federal Register (2012). 
136 The Economic Times. 
137 Amadeo (2012). 
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Finalmente, se considerarmos o que os Estados-Membros 
fizeram no passado para evitar que os banqueiros minassem a 
democracia, há vários passos que podem ser dados ao nível da 
União para inverter esta lógica plutocrática.
Um caso que deve ser considerado é o de Herman Josef  Abs, 
presidente do Deutsche Bank e uma das pessoas mais influentes 
do pós-II Guerra Mundial na Alemanha. Durante o governo 
de Adenauer nada acontecia em termos financeiros que não 
passasse por ele. Devido ao facto de integrar vários conselhos 
consultivos, os legisladores alemães decidiram introduzir uma 
lei em 1965 que impedia aos banqueiros de ter assento em 
mais de dez conselhos consultivos de sociedades empresariais. 
Esta é uma demonstração importante de como as instituições 
democráticas podem definir limites para o poder oligárquico.
A relação entre esta legislação e o senhor Abs foi tão forte que 
ela ficou conhecida como ”Lex Abs”138.
Inspirado no ”Lex Abs“, pensamos que está na altura de 
introduzir um conjunto claro de princípios que limitem o poder 
dos banqueiros na economia europeia. Esta deve ser uma das 
principais preocupações do grupo de trabalho europeu que 
propomos seja criado.

5. a necessidade da coordenação das Políticas 
económicas e sociais

Ao longo deste livro, temos vindo a discutir os problemas 
da construção monetária europeia e, mais especificamente, 
da adaptação dos critérios do Tratado de Maastricht à sua 
estabilidade.
Sendo consensual que é necessário uma melhor coordenação das 
políticas económicas e sociais, estamos longe de ter acordado na 
forma que estas devem assumir.

138 Ver Der Spiegel (1969). 
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A coordenação destas políticas não pode ser confundida com 
uma receita de pronto a vestir. A competitividade envolve 
inúmeros fatores, incluindo os que dependem de tomadas de 
decisão políticas discricionárias e de outras condicionantes 
ainda mais importantes, como sejam as caraterísticas históricas 
e culturais dos vários sistemas sociais.
O que é crucial é conseguir-se um resultado equilibrado que 
garanta equilíbrios sustentáveis dos Estados-membros em 
relação à União Europeia, o que pode significar a adoção de 
políticas fiscais de sinais opostos entre si.  
É insustentável, por exemplo, que o mais competitivo dos 
membros da UE adote uma política de salários três vezes 
inferiores ao dos seus vizinhos139.
Como vimos anteriormente, foi o que aconteceu na Alemanha 
com a Agenda-2010140. Não obstante, os restantes membros da 
União e as instituições europeias comportaram-se como se isso 
não tivesse nada a ver com eles.
Também não é possível proceder a uma construção económica 
em que as questões da tributação só possam ser decididas por 
unanimidade enquanto os valores do défice e da dívida pública 
estão consignados de pedra e cal no Tratado e são aplicados por 
uma impressionante máquina burocrática, pesada e complexa.
O resultado desta situação é o de incentivar os agentes 
económicos e financeiros a especializar-se em engenharia 
financeira e otimização tributária. Este estado de coisas levará, 
139 A este respeito, é interessante notar como as autoridades francesas e belgas fizeram duras acusações à política 
alemã de baixos salários. O Ministro dos Assuntos Sociais francês, Benoit Hamon, repreendeu a Alemanha por “pôr 
os trabalhadores que ganhavam 7 euros contra os que ganham 10, 11 ou 14 por hora”, sublinhando que não é possível 
“jogar limpo contra um modelo económico que não é baseado numa competição de quem pode pagar menos aos 
trabalhadores”. (Ver Fox (2013)). Por outro lado, o ministro belga dos Assuntos Económicos, Johan Vande Lanotte, 
e a Ministra do Emprego, Monica De Coninck, “decidiram apresentar uma queixa na Comissão contra as autoridades 
alemãs”, acusando-as de dumping social (ver Parlamento Europeu (PE) (2013) e Peter (2013)). É também de salientar 
que a questão dos salários alemães foi trazida à tona no processo negocial da recente formação da coligação entre 
a CDU e o SPD, com este último partido a exigir um salário mínimo nacional de 8,5 euros por hora (ver Stern 

(2013)). 
140 A Agenda incluiu uma reforma laboral com o objetivo de flexibilizar o mercado de trabalho através da redução 
dos custos dos despedimentos e da contratação, a liberalização das regras relacionadas com o trabalho a tempo parcial 
e temporário e a introdução do Hartz IV, que cortou vários benefícios sociais, entre outras medidas. Ver mais detalhes 
em Deutsche Welle (2003).
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inevitavelmente, à destruição da própria União Europeia. Este 
fenómeno foi diretamente responsável pela crise de 2008 e 
desde aí, não parou de se agravar.
A União Europeia não pode ignorar as principais causas das 
circunstâncias que levaram à atual realidade e permitir que se 
continue a explicar a crise pela não conformidade dos critérios 
orçamentais. Como já foi amplamente demonstrado, essa 
explicação não corresponde à verdade.
A realidade é que os atuais desequilíbrios foram produzidos 
pelos erros de construção do Tratado de Maastricht, gravemente 
influenciado por uma leitura ortodoxa da ideologia económica 
monetarista141.
Andrew Moravcsik identificou os esforços de uma convergência 
das economias europeias como o principal desafio a longo 
prazo da UE. Para que isso aconteça, os países credores, como a 
Alemanha, e os países deficitários do sul da Europa devem adotar 
políticas que lhes permitam ter saldos externos sustentáveis142. 
De acordo com a opinião de um alto funcionário europeu um 
relatório da Comissão Europeia:
“Os spillovers de consolidações na Alemanha e no núcleo AE 
[Área Euro, N.A.] pioraram a situação económica global. 
Um estímulo fiscal temporário em países superavitários pode 
aumentar a produção e ajudar a reduzir os seus excedentes nas 
contas correntes”143.
Esta opinião mostra como, mesmo no interior das instituições 
europeias o bom senso começa a fazer o seu caminho. 
O six-pack tinha já dado o sinal de abertura das instituições 
europeias a um caminho diferente do traçado em Maastricht. 
O Semestre Europeu consignado no six pack abrange um terceiro 
vetor na coordenação da política económica para além dos dois   

141 Ver também Andor (2013). 
142 Ver Moravcsik (2012). 
143 In ‘t Veld (2013). 
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tradicionais das reformas estruturais e da política orçamental 
restritiva144 :
• A prevenção dos desequilíbrios macroeconómicos 

excessivos através dos procedimentos por desequilíbrios 
macroeconómicos (PDM).

O PDM cobre uma ampla gama de indicadores. Um dos capítulos 
é dedicado aos desequilíbrios externos e à competitividade 
(avaliada numa média em três anos do saldo da conta corrente 
em percentagem do PIB e a PIIL em percentagem do PIB145). 
Este é um sinal positivo, embora insuficiente.
Este vetor tem duas falhas óbvias:
a) Ausência de referências à tributação: 
Não se trata de reivindicar a equiparação dos regimes tributários 
na Europa mas sim uma harmonização que tenha em conta 
distintas tradições históricas. Em particular, esta harmonização 
poderá permitir regimes fiscais favoráveis temporários nos 
Estados membros ou em regiões dentro desses países com falta 
de competitividade estrutural. Não deve no entanto permitir 
situações como a livre multiplicação de abrigos fiscais fora da 
União e a transformação de alguns dos membros mais ricos da 
UE em abrigos fiscais especializados.
b) Simetria:
Os procedimentos em vigor devem ter como fulcro o equilíbrio 
das contas externas, combatendo tanto défices como excedentes 
não sustentáveis. Estes procedimentos de ajuste simétricos 
implica que os países excedentários expandam os gastos, 
aumentando por esta via a procura interna. Os outros devem 
fazer o contrário: reduzir os gastos, desvalorizando salários e as 
rendas.
Ainda assim, haverá sempre diferenças de competitividade, 
resultado de políticas inteligentes, e não de engenharia   

144 Ver Conselho Europeu (2013a).
145 Ver Comissão Europeia (CE) (2014).
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financeira ou otimização tributária, o que é positivo. Uma 
Europa burocraticamente emaranhada, sem forças competitivas 
descentralizadas, seria incapaz de competir, o que levaria à sua 
autodestruição.
Por isso é necessário um mecanismo de ajuste dinâmico e 
coordenado, que garanta que os mercados estão em sintonia 
e em equilíbrio uns com os outros. Por outras palavras: os 
membros menos competitivos terão de aplicar uma “deflação 
interna”, enquanto os mais competitivos terão de provocar uma 
“reflação interna”, em movimentos simultâneos.
A forma dos membros aplicarem a deflação interna ou a 
reflação foi intencionalmente deixado de fora deste livro. As 
modalidades de um sistema deste tipo têm de ser estabelecidas 
através de mecanismos de debate e consenso políticos.
Escusado será dizer que há também um intenso debate 
político nacional sobre a forma como ambos os movimentos 
devem ser geridos. As autoridades portuguesas, por exemplo, 
consideraram inaceitável a aplicação de um teto máximo de 
5030 euros para as pensões públicas, mas em contrapartida 
aumentaram fortemente os impostos sobre rendimentos mais 
baixos. Também consideraram necessário reduzir drasticamente 
o número de organismos da administração local mas não 
tocaram na dimensão exagerada da Presidência da República 
ou do Governo. Este é o tipo de debate que os organismos 
europeus devem deixar que decorra a nível nacional.
Por outro lado, como Guerrieri146 ressalva, a nova governação 
económica europeia dedica pouca atenção às políticas capazes 
de favorecerem os ajustamentos económicos, como fomentar 
o aumento da competitividade e o potencial de crescimento147.

146 Ver Guerrieri (2012).
147 Ver Moravcsik (2012).
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Essas políticas, defendem os autores desta obra, devem ser 
implementadas e definidas como uma prioridade na agenda 
política da governação económica europeia.
• Competitividade:
• Como vimos acima, isso implica uma deflação interna 

para os países da periferia para ganharem competitividade 
(moderação salarial, aumento da produtividade, diminuição 
dos preços, diminuição da despesa privada e redução do 
endividamento, etc.) e uma reflação interna para os países 
superavitários (aumento de salários e mais despesa).

• Crescimento:
• A Estratégia Europa 2020148, que é a espinha dorsal da 

governação económica, incide sobre o crescimento: 
inteligência, através de investimentos mais eficazes na 
educação, investigação e inovação; sustentabilidade 
ambiental, graças ao favorecimento de uma economia 
de baixo carbono e com uma forte ênfase na criação de 
emprego e redução da pobreza. A estratégia está focada em 
cinco metas ambiciosas nas áreas do emprego, da inovação, 
da educação, da redução da pobreza e do clima/energia149.

• Emprego:
• Como resultado do aumento do crescimento e da 

competitividade, embora deva ser uma prioridade da 
política europeia.

Se compararmos a estratégias da UE (Europa 2020, por exemplo, 
ou as conclusões do Conselho sobre a mesma questão150) com a   

148 Ver Comissão Europeia (CE) (2010b).
149 Ver Comissão Europeia (CE) (2010b).
150 O objetivo da Estratégia Europa 2020 é uma coordenação mais estreita das políticas económicas de maneira a 
que promovam mais emprego, maior produtividade e coesão social. Este objetivo deverá ser alcançado mediante a 
prossecução de cinco grandes objetivos quantificados: (1) aumentar a taxa de emprego das pessoas com idade entre os 
20 e os 64 anos em 75%; (2) aumentar o investimento em Desenvolvimento, combinando a vertente pública e privada 
e para 3% do PIB; (3) redução do efeito de estufa e as emissões de CO2 em 20% em comparação com os níveis de 
1990; (4) redução das taxas de abandono escolar para menos de 10%, e aumentar a quota de jovens entre os 30 e os 
34 anos que concluem o ensino superior ou equivalente para pelo menos 40%; (5) reduzir em pelo menos 20 milhões 
o número de pessoas que sofrem ou estão em risco de pobreza e exclusão social. Ver Conselho Europeu (2010).
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política efetiva que tem vindo a ser seguida constataremos uma 
contradição gritante.
Esses avanços na governação europeia, embora lentos, são muito 
importantes e mostram que é possível seguir por um caminho 
diferente, mas nada será alcançado sem uma inversão estratégica 
da lógica da União Económica e Monetária desenvolvida no 
Tratado.

6. Projeto de reforma do euro

Este livro carateriza a crise do Euro como a de uma construção 
económica e monetária profundamente influenciada pelo 
monetarismo que manteve e em certos pontos reforçou a sua 
matriz ideológica ao longo dos últimos cinco anos. 
A reforma do Euro deverá partir de uma organização e codificação 
da complexa teia legislativa europeia e intergovernamental 
existente no domínio da definição e governação da política 
económica e monetária. 
Um grupo de alto nível nomeado paritariamente pelo Parlamento, 
Conselho, Comissão e Banco Central Europeu rigorosamente 
independente de interesses particulares e refletindo tanto quanto 
possível a diversidade europeia terá como incumbência propor 
uma revisão do Tratado norteada pelos seguintes desígnios: 
1. Definir como objetivos essenciais da política económica 
e monetária europeia aos quais devem estar submetidas as 
instituições europeias, incluindo o Banco Central Europeu:
a)Combate aos desequilíbrios das contas externas e outros 
desequilíbrios macroeconómicos entre Estados Membros 
potencialmente geradores de crises monetárias; 
b)Promoção sustentável do crescimento económico e do 
emprego, no quadro da coesão económica e social; 
c)Estabilidade dos preços; 
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d)Inserção harmoniosa da União Europeia na economia 
mundial;
e) Estabilidade económica e financeira dos Estados Membros.
2. O pilar monetário deve ser reformado de forma a assegurar 
que: 
a)O Banco Central Europeu, no quadro destes objetivos, atua em 
total independência de interesses do sistema bancário que tutela 
e sem qualquer subordinação a outras instituições políticas; 
b)O sistema bancário é regulado na base dos objetivos acima 
definidos que impõem, para além de uma estrita separação entre 
a banca de investimento e a banca comercial, o cumprimento de 
regas de transparência que evitem a repetição de crises como a 
que o Euro tem vivido.
3. O pilar económico deve ser reformulado tendo como objetivo 
assegurar que:
a)Se procederá a uma harmonização tributária de forma a 
combater a evasão e as distorções fiscais; 
b)A política fiscal deve pautar-se pela máxima transparência, 
que permita ao cidadão  ser informado das responsabilidades 
assumidas pelas autoridades a todos os níveis e deve ser adaptada 
caso a caso, ao cumprimento dos objetivos acima mencionados.  
4. A governação da política económica e monetária deve ser 
centrada na Comissão Europeia que atuará em colaboração 
com as outras instituições europeias, pautando-se por uma 
coordenação inteligente e baseada nas novas tecnologias de 
informação. A excessiva centralização e complexidade que se 
verifica atualmente deve ser combatida de modo a permitir uma 
cada vez maior abertura e participação dos cidadãos europeus. 
5. Os sistemas de penalização dos atores políticos que não 
cumpram as regras acordadas e os sistemas de condicionamento 
e supervisão macroeconómica devem ser previstos para os casos 
excecionais em que os objetivos acima descritos não tenham 
sido atingidos normalmente.  
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Pontos-chave

• O dinheiro é criado através do sistema bancário. Não existe 
uma “União Bancária” que possa funcionar separadamente 
de uma “União Monetária”. 

• Testemunhamos hoje uma extraordinária troca de papéis 
entre o Estado e os bancos: os Estados tornam-se meros 
instrumentos das decisões tomadas pelo sistema bancário.

• O Tratado de Maastricht estabeleceu o princípio de quase 
“completa independência” do BCE em relação a qualquer 
forma de poder democrático mas ignorou um risco óbvio 
e bem real: a falta de independência do Banco Central em 
relação aos seus associados profissionais — os banqueiros. 

• A falta de atenção à sustentabilidade das contas externas 
dos Estados Membros levou a uma profunda e prolongada 
crise europeia. Apesar de um reconhecimento episódico 
desta realidade, nada de substancial foi feito para emendar 
esta óbvia falha na construção do Euro.

• As contas públicas devem ser usadas como um instrumento 
de estabilização das contas externas, mantendo uma política 
orçamental restritiva nos Estados Membros com défices 
externos, e politicas orçamentais expansionistas para os que 
estão na situação oposta. 

• A Europa tem feito maravilhas a sustentar o Euro num 
ambiente competitivo muito diferente do que poderia 
ser descrito como uma área monetária ótima, mas apesar 
de tudo a Europa não pode fazer milagres. Ou a Europa 
consegue reformar as regras do jogo do Euro, ou as suas 
regras deformadas vão destruir o Euro, e provavelmente a 
Europa com ele. 

• Contrariamente à sabedoria convencional, o não 
cumprimento dos critérios orçamentais durante os anos 
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preparatórios do Euro pela mais competitiva das economias 
europeias — a Alemanha— foi na realidade a chave para a 
estabilidade e para o bom funcionamento do sistema nos 
anos 90.

• Apresentar o problema grego de certificação de contas 
como a fonte dos problemas da Zona Euro apresenta 
uma dupla mistificação. O problema não é que um Estado 
Membro em particular tenha ido para além destas criativas 
técnicas de contas públicas ou que as tenha aplicado de 
forma pouco competente. O problema são as técnicas 
orçamentais criativas em si, e o seu uso generalizado.

• A crise não é uma crise dos títulos soberanos, porque não 
se deu por causa de falta de rigor orçamental, mas sim 
pela persistência de desequilíbrios nas contas externas, 
sustentados pelo sistema financeiro até atingir proporções 
fora de controlo. 

• O “buraco negro holandês” resulta provavelmente da 
desarmonização tributária Europeia, e é o efeito natural 
de esquemas complexos de otimização fiscal e engenharia 
financeira que se generalizam pela Europa. 

• O rebentar da bolha holandesa é o mais recente de uma 
séria negra na Europa e é particularmente esclarecedor 
visto que também serviu para o desabar do que costumava 
ser a retórica Europeia mais vocífera a favor Consenso de 
Washington.

• A reclamação de um quadro de insolvência para os 
membros da União Europeia na Declaração de Deauville 
teve consequências desastrosas para as economias mais 
fracas. 

• Há necessidade de uma coordenação mais inteligente e 
eficaz de políticas económicas e sociais ao nível da UE 
com o objetivo de obter equilíbrios macroeconómicos 
fundamentais, começando com as contas externas. 
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• Os processos de reforma da UEM deveriam começar assim 
que possível através da nomeação de um grupo de trabalho 
Europeu de alto nível. 
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resumo

A Europa está a enfrentar o mais longo período de desemprego, 
baixo crescimento e crise financeira da sua história moderna. 
Num mundo em crise, a Zona Euro está a ter um desempenho 
pior do que o dos seus vizinhos e competidores enquanto 
as suas perspetivas permanecem incertas, o que gera um 
descontentamento popular traduzido num euroceticismo 
rampante. 
Neste livro, analisamos em primeiro lugar os princípios da União 
Económica e Monetária estabelecidos no tratado de Maastricht, 
assim como a consistência da oposição dos líderes europeus 
à sua reforma. As características de uma nova coordenação 
económica e os princípios nos quais se deveria basear o começo 
de uma reforma do Euro são apresentados no final.
O segundo capítulo dedica-se ao contexto histórico no qual 
o Euro foi criado: dinheiro como criação bancária, o advento 
da ideologia monetarista e a substituição do sistema de Bretton 
Woods pelo Consenso de Washington.
O reforço das instituições e políticas Europeias assim como 
a recusa da flutuação das taxas de câmbio vão contra as 
recomendações de Milton Friedman. Apesar disto, a sua 
doutrina monetária foi o ingrediente principal na criação do 
Euro. O Euro, contrariamente aos modelos de banco central 
como o do Reino Unido ou dos EUA, apagou explicitamente o 
objetivo de emprego da sua política monetária, baseando-se em 
recomendações monetárias. 
O desaparecimento dos desequilíbrios das contas externas de 
entre as principais prioridades da construção monetária é a 
característica mais extraordinária da criação da moeda única. 
Isto é consequência de uma visão monetarista ortodoxa segundo 
a qual podemos ignorar o lado privado dos desequilíbrios das 
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contas externas — uma vez que a mão invisível os resolverá — 
reduzindo as preocupações dos decisores políticos a assuntos de 
contas públicas, as únicas que devem ser rigorosamente vigiadas.
Este relatório defende que a estabilidade da moeda dentro da 
Zona Euro observada nos anos noventa e que permitiu uma 
transição suave para uma nova moeda só foi possível graças a 
défices nas contas públicas alemãs que na altura permitiram que 
as suas contas externas se encontrassem excecionalmente em 
linha com as dos seus parceiros Europeus, evitando qualquer 
tensão nas taxas de câmbio. 
O reajuste das contas públicas alemãs que se seguiu ao 
decrescente impacto financeiro da reunificação no virar do 
século e o novo fôlego na competitividade da sua economia 
privada criou grandes desequilíbrios nas contas públicas dentro 
da Zona Euro, particularmente com as economias periféricas.
A Zona Euro permitiu que estes desequilíbrios ganhassem 
enormes proporções entre 2000 e 2007 através de gigantescas 
bolhas financeiras que começaram a explodir em 2008 nos 
países Bálticos e que estão longe de estar resolvidas.
A nossa análise prova que a suposta crise soberana aconteceu 
sempre em conexão com desequilíbrios nas contas externas, 
não com desequilíbrios das contas públicas, em linha com o que 
seria de esperar do mais elementar pensamento económico e 
seguindo o predito por muitos analistas. 
No entanto, os líderes europeus escolheram continuar a ignorar 
a realidade, insistindo em repetir a estrutura regulatória de 
Maastricht. Isto foi feito nomeadamente através do Tratado 
sobre Estabilidade, Coordenação e Governação.
Este tratado implica restrição fiscal ao mesmo tempo para todos 
os Membros da Zona Euro, independentemente da situação 
das suas contas privadas. Enquanto a incorporação destes 
critérios em Maastricht poderia ter sido entendido como falta de 
experiência, não é compreensível que este novo tratado reitere 
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os mesmos critérios, após os factos terem demonstrado o erro 
dessa opção. 
Reformas fundamentais no sistema monetário que deveriam 
ter sido feitas imediatamente após a crise em 2008 ainda estão 
a ser consideradas em versões adulteradas como a “União 
Bancária”, como se “bancário” quisesse dizer outra coisa do que 
“monetário” e como se reformas urgentes e radicais não fossem 
necessárias. 
Uma reforma do tratado de Maastricht é por isso fundamental 
para permitir o estabelecimento dos objetivos apropriados às 
políticas económicas e monetárias. A um grupo de trabalho a 
alto nível europeu deveria ser confiada a tarefa de propor uma 
revisão do tratado no que diz respeito à União Económica e 
Monetária.
A partir daqui uma coordenação mais inteligente e eficaz das 
políticas sociais e económicas a nível da UE será necessária 
com o objetivo de obter equilíbrios macroeconómicos chave, 
começando com as contas externas. Isto é muito diferente da 
presente lógica “um tamanho para todos os pés” e a micro 
gestão que existe hoje na área orçamental dos Estados por parte 
das instâncias europeias.
Coordenação, neste sentido, poderá implicar a adoção de 
políticas opostas por diferentes Estados Membros ao mesmo 
tempo com o objetivo de criar contas externas sustentáveis.
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anexo 1

atividades e gastos do lobby bancário

De acordo com os dados disponibilizados na base de dados das 
Despesas de Lobbying do Center for Responsive Politics (CRP)151 , um 
dos grupos mais importantes de lobbying, a Financial Services 
Roundtable (Mesa Redonda dos Serviços Financeiros), gastou 
menos de um milhão de dólares entre 1998 e 2000, mas nos anos 
seguintes este valor praticamente quintuplicou (6,2 milhões de 
dólares em 2006, 6,3 milhões em 2007 e 7,7 milhões em 2008); 
entre 2008 e 2011, a despesa média chegou aos 7,5 milhões de 
dólares (sem contar com as contribuições políticas).
Em 2012, o JP Morgan Chase gastou 8 milhões de dólares em 
lobbying - mais do que qualquer outro banco. O segundo maior 
banco dos EUA, o Bank of  America, investiu apenas 3 milhões 
de dólares nesta atividade no ano passado, também segundo 
dados do CRP. Esta despesa equivale ao valor que o JP Morgan 
gastou apenas no quarto trimestre daquele ano152.
De acordo com o CRP, o segundo banco que mais gastou em 
lobbying em 2012 foi o Wells Fargo, 6,8 milhões de dólares. Mas 
as instituições financeiras não são as que mais despendem em 
lobbying – O JP Morgan ficou apenas em 47º nos gastos com 
lobbying em 2012. Grupos da indústria, como a Câmara do 
Comércio (com gastos de 136 milhões de dólares naquele ano) e 
o Business Roundtable (14 milhões) são peritos em utilizar o lobbying 
na defesa dos seus interesses153. Uma das principais conquistas 
da banca foi o cancelamento da proposta de bancarrota (que 
teria dado à justiça o poder de diminuir o montante devido por 
um crédito à habitação) no âmbito do programa “Ajudar as  

151 Ver Center for Responsive Politics (2014).
152 Ver Gongloff  (2013).
153 Ibidem.
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famílias a pagar as suas casas”, votado pelo Senado americano 
em 2009154.
Os mesmos lobistas também conseguiram amenizar e atrasar 
a nova legislação155 reguladora conhecida como Dodd -Frank. 
Como escreveu o New York Times:
“Os lobistas da banca não estão a pressionar os legisladores para 
a elaboração de leis que suavizem os regulamentos financeiros. 
Em vez disso, estão eles próprios a participar na sua redação”156. 
O mesmo pode ser dito relativamente à Europa.
Um estudo do FMI, intitulado “Um Punhado de Dólares: 
Lobbying e a Crise Financeira”,157 revela uma forte correlação entre 
o lobbying por parte das instituições de crédito e empréstimos 
com um elevado rácio empréstimo - rendimento. O relatório 
afirma que:
“Em 31 de dezembro de 2007, o Wall Street Journal noticiou que 
o Ameriquest Mortgage e o Countrywide Financial, dois dos maiores 
credores hipotecários do país, doaram respetivamente 20,5 
milhões de dólares e 8,7 milhões de dólares entre 2002 e 2006 a 
organizações políticas, contribuições de campanha e atividades 
de lobbying. De acordo com o artigo, o resultado pretendido 
e obtido foi a derrota da legislação anti predatória sobre 
empréstimos. Dito de outra forma, uma resposta regulamentar 
atempada que poderia ter mitigado as práticas irresponsáveis de 
empréstimo e o consequente aumento dos incumprimentos e 
execuções foi travado por alguns credores hipotecários. Casos 
como este sugerem que a influência política do setor financeiro 
contribuiu para a crise do crédito imobiliário de 2007, a qual, 
no Outono de 2008, acabou por se generalizar, gerando o pior 
surto de instabilidade financeira desde a Grande Depressão. No  

154 Ver Labaton (2009).
155 Ver Lipton e Protess (2013) e Rivlin (2013).
156 Ibidem.
157 Ver Igan et al. (2009).
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entanto, a análise formal destas asserções permanece, até agora, 
limitada”158  .
O FMI diz ainda que: “a nossa análise sugere que a influência 
política do sector bancário pode ser uma fonte de risco 
sistémico. Assim sendo, a nossa análise dá algum peso à 
perspetiva de que a prevenção de futuras crises possa requerer o 
enfraquecimento da influência política da indústria financeira, ou 
um acompanhamento mais próximo das catividades de lobbying 
para se perceber melhor os incentivos que elas produzem”159.
O estudo conclui que “estes resultados parecem ser consistentes 
com uma interpretação de risco moral em que os intermediários 
financeiros usam o lobbying para benefícios privados, fazendo 
empréstimos em condições menos rigorosas. O risco moral pode 
surgir porque as instituições financeiras esperam ser resgatadas 
quando as perdas atingem grandes montantes durante uma crise 
financeira ou porque privilegiam os ganhos de curto prazo sobre 
os lucros de longo prazo”160.
De fato, de acordo com a Reuters161, quando a bolha rebentou, 
os bancos que investiram mais em lobbying receberam “uma parte 
maior do bolo” dos 700 mil milhões de dólares concedidos 
em resgates no Outono de 2008. Tanto o Citigroup como o 
Bank of  America receberam eventualmente 45 mil milhões de 
dólares de fundos de resgate, mais do que o JP Morgan Chase, o 
Wells Fargo e outros grandes bancos comerciais.
Em 2012, a Deutsche Welle tornou público que quatro das 
maiores instituições financeiras da Alemanha – o Deutsche 
Bank, o Allianz, a Munich Re e o Deutsche Börse – gastaram 
em 2011 um total de 4,7 milhões de dólares em lobbying junto do 
governo dos EUA162. Em 2010, só o Deutsche Bank, o maior 
158 Ibidem, pp. 1.
159 Ibidem, pp. 27 
160 Ibid 
161 Ver La Capra (2011) 
162 Ver Knigge (2012). 
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banco alemão, gastou 3,4 milhões de dólares163.
Na Europa o cenário é de mais opacidade na divulgação de 
dados, mas ninguém deve ficar surpreendido com o fato do 
lobbying se ter tornado tão poderoso ao ponto de determinar a 
legislação em alguns dos processos de supervisão e nas normas 
reguladoras que daí resultam.
Um destes exemplos é o Grupo dos Trinta, um clube privado 
de líderes bancários de alguns dos maiores bancos do mundo, 
ao qual pertence o Presidente do BCE164. Como vimos 
anteriormente, o lobby teve um papel determinante na forma 
como foram concebidas e implementadas as regras de Basileia 
III165.
O relatório do grupo Liikanen sobre a reforma estrutural do 
sector bancário da UE166, em Outubro de 2012, foi elaborado por 
um conjunto de especialistas. No entanto, não houve critérios 
de independência para a seleção da maioria destes peritos ou 
sequer sobre os pareceres, pois a maior parte dos envolvidos 
tinha laços estreitos com o setor bancário. 
A 14 de Novembro de 2012, a Federação Europeia de Bancos 
(FEB) publicou uma resposta ao relatório167. Após esta primeira 
posição, o Instituto Mundial dos Bancos de Poupança – Grupo 
Europeu de Bancos de Poupança,168 o BIS,169 a Associação de 
Bancos Alemães170 e a Associação para os Mercados Financeiros 
na Europa / AEMF,171 só para citar alguns, seguiram-lhe o 
exemplo. A FEB iria ainda publicar outro relatório, em Julho de 

163 Ver Dyer (2011). 
164 Ver Grupo dos 30: Mario Draghi.
165 Ver Banco de Pagamentos Internacionais (2013).
166 Ver Liikanen (2012).
167 Ver Federação Europeia de Bancos (FEB) (2012a).
168 Ver European Savings Banks Group (2012).
169 Ver Gambacorta and Rixtel (2013).
170 Ver Banken Verband (2012).
171 Ver Associação Europeia dos Mercados Financeiros (AEMF) (2012a). 
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2012, após o fim do mandato do grupo Liikanen172.
Ainda assim, meses depois, a 17 de Setembro de 2013, a 
mesma federação publicou uma posição de princípio intitulada 
“Posicionamento da FEB Sobre os Princípios Subjacentes ao 
Mecanismo Único de Resolução” (MUR)173. 
Isto dá-nos uma ideia das extensas e intensivas atividades de 
lobbying realizadas na UE.

172 Federação Europeia de Bancos (FEB) (2012b).
173 Federação Europeia de Bancos (FEB) (2013).
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anexo 2

lobbying bancário e regulamentação da ue

Se analisarmos ao detalhe e compararmos o documento que 
serviu de base ao regulamento da UE com as propostas e 
relatórios escritos pelo lobbying bancário, vamos concluir que 
tantas semelhanças e pontos de convergência não podem, 
realisticamente, ter surgido por acaso.
Se olharmos mais de perto os três principais relatórios, o do 
Grupo Liikanen174 , a resposta da FEB175  e a resposta da AEMF176  
durante a fase de consulta e no relatório final e os compararmos 
com o quadro regulamentar comunitário, ou seja, a proposta 
final da CE para o MUR177, facilmente compreenderemos o 
poder do sector bancário. As três organizações desenvolvem 
o mesmo tipo de argumentos de lobbying a favor do sector 
bancário e os seus pontos de vista estão devidamente refletidos 
nas propostas da Comissão.
Durante a fase de consulta quer a FEB como a AEMF levantaram 
reservas à aplicação e consideração de novas medidas no sector 
bancário.
De acordo com a AEMF, o GPAN deve proceder com cautela 
antes de recomendar qualquer intervenção nos mercados 
bancários europeus. Essas mesmas intervenções devem ser 
sempre sujeitas a uma análise altamente rigorosa do custo-
benefício.
A AEMF aconselhou cautela ao GPAN antes de recomendar 
intervenções nos mercados bancários europeus, e que qualquer 
dessas intervenções deveria ser sujeita a uma cuidadosa análise 
custo benefício. A FEB, por outro lado, lançou o aviso em 
174 Ou “Grupo de Peritos de Alto Nível (GPAN)”.
175 Federação Europeia de Bancos (FEB) (2012c) e também a Federação Europeia de Bancos (FEB) (2012a).
176 Ver AEMF (2012b).
177 Ver Comissão Europeia (CE) (2013f).
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relação a reformas estruturais. A FEB argumentou que, em vez 
de se acomodar nova regulamentação para fazer face aos riscos 
emergentes, essas reformas tendem a mudar o próprio sistema 
para evitar o aparecimento de riscos”.
Segundo a FEB, esta seria uma solução baseada fundamentalmente 
em princípios intervencionistas assentes em proibições, em vez 
de se criarem incentivos para evitar uma acumulação excessiva 
de riscos em determinadas atividades.
Vão ainda mais além, afirmando que a reforma regulatória em 
curso deve ser considerada em si como uma mudança estrutural 
que implicará necessariamente reestruturações adicionais no 
sector bancário europeu.
A organização defende que é preciso primeiro implementar os 
anunciados regulamentos, antes de se avançar com as discussões 
sobre possíveis reformas estruturais adicionais. Na sua 
opinião, uma decisão prematura sobre as reformas estruturais 
provavelmente tornará mais difícil a implementação das 
reformas regulatórias em curso, assim como avaliar o impacto 
destas.
A AEMF concorda com esta posição, pois receia que tais 
medidas possam implicar uma diminuição da competitividade e 
provoquem o abrandamento no crescimento económico da UE.
Portanto, a FEB conclui que a UE pode fazer mais, sem impactos 
negativos sobre a economia, através do quadro de gestão de 
crises proposto, incluindo os PRRs e os bail-ins178, e reforçando 
ainda mais a fiscalização, cujas fundações já estão lançadas pelas 
novas medidas estruturais de supervisão.
Por outro lado, no que toca à solução norte-americana, através 
da Volcker Rule179 , ou no Reino Unido a proposta de delimitação 

178 O processo de salvamento de um banco, tornando-se a usar os seus recursos internos em primeiro lugar, ver 
dicionário MacMillan.
179 A Regra Volcker é uma cláusula inspiradora tanto da Reforma Dodd-Frank como da Lei de Defesa do 
Consumidor. O seu nome deve-se ao economista norte-americano e ex-presidente da Reserva Federal, Paul Volcker. 
Na sua essência, a regra Volcker pretende impedir os bancos de fazerem investimentos especulativos que não 
beneficiam os seus clientes (ver Cho e Appelbaum (2010)). 
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Vickers180, ambas as entidades desaconselham a implementação 
de provisões semelhantes a nível europeu.
De fato, a FEB argumenta que a crise financeira não foi uma 
demonstração da fraqueza do modelo de banco diversificado, 
portanto seria errado considerar que o conceito da não separação 
da banca tenha sido uma das principais causas da crise, que 
deve ser combatida com medidas “estruturais”. Considera 
também que a separação de estruturas levaria a uma profunda 
reorganização dos bancos, gerando altos custos organizacionais 
e administrativos e reduzindo as economias de escala (e de 
âmbito) e a eficiência do sector.
Por outro lado, a AEMF afirma que a separação da banca 
de retalho, grossista e de investimento não parece oferecer a 
estabilidade financeira desejada.
A AEMF recomenda uma abordagem cautelosa nas restrições 
estruturais que poderiam inverter o progresso no sentido de 
um mercado único. Continua ainda a defender que, se forem 
aplicadas restrições à negociação por conta própria181 idênticas 
às da Regra Volcker que interfiram com os formadores de 
mercado182, elas constituiriam uma interferência no mercado, 
podendo mesmo colocar em risco o capital para apoiar a compra 
e venda de valores mobiliários solicitado pelos clientes, com 
consequências graves na liquidez dos mercados financeiros.
De acordo com a AEMF, se forem introduzidos regulamentos 
similares na UE, o impacto sobre certos modelos de negócio 
seria desastroso, tornando o sector bancário menos versátil 
(segregação dos bancos comerciais, bancos de investimento 
e empresas de corretagem). As soluções de separação que 

180 O relatório final da Comissão Independente do Reino Unido sobre as operações bancárias, presidida por Sir John 
Vickers, publicado a 12 de Setembro de 2011. As recomendações incluem operações ‘de delimitação das atividades da 
banca de retalho, requisitos de capital mais elevado para a banca de retalho, um estatuto preferencial para depósitos 
assegurados no caso da insolvência de uma instituição financeira e medidas que visam aumentar a concorrência no 
setor bancário do Reino Unido (ver Reynolds (2012)). 
181 N.T. Operações de mercado com fundos próprios do banco, em oposição ao capital dos clientes. 
182 N.T. Entidades com estatuto privilegiado que publicam Quadros de preços de compra e venda facilitando assim 
o funcionamento de mercados públicos, como por exemplo as bolsas de valores.
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limitam a capacidade dos clientes empresariais de acederem a 
financiamento de capital e contraírem dívidas podem danificar 
seriamente o sector empresarial europeu.
O relatório Liikanen, ao resumir as propostas que recebeu, 
recomenda cinco medidas:
a)A negociação por conta própria e quaisquer outras catividades 
de mercado significativas da parte da instituição devem ser 
geridas por uma entidade juridicamente diferente da que opera 
em nome dos clientes;
b)Um Plano de Recuperação e Resolução (PRR) bancário;
c)O uso dos instrumentos específicos de bail-in (vários níveis 
de dívida da instituição que possa ser trazida aos bail-in mantida 
fora do sistema bancário);
d)Ponderação dos níveis de risco e consideração de empréstimos 
imobiliários para o estabelecimento de capitais mínimos;
e)Melhorias no sistema de governação empresarial, incluindo 
o controlo das compensações financeiras de dirigentes e 
funcionários.
Na sua resposta ao relatório final, a AEMF “pediu ao grupo 
para realizar um estudo de impacto aprofundado de custos e 
benefícios das suas recomendações e para encorajar fortemente 
uma eficiente coordenação de iniciativas de regulamentação para 
garantir que a meta da diminuição de riscos no setor bancário é 
atingida sem prejudicar os mercados financeiros globais”.
A AEMF exibiu “preocupação com muitas das sugestões do 
GPAN e com o seu impacto potencialmente negativo sobre a 
capacidade da indústria de dar o seu pleno para apoiar a retoma 
e o crescimento da economia europeia.”
• Em relação à primeira recomendação, a AEMF “acredita 

que as propostas da GPAN para manter as atividades 
de negociação de títulos em entidades capitalizadas 
separadamente entra em dissonância com as conclusões 
do Grupo sobre modelos de negócio. A sua principal 
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preocupação é que, se forem implementadas, poderão 
comprometer a capacidade dos mercados de capitais em 
atenderem às necessidades de financiamento da Europa 
num momento de escassez do crédito bancário”. Ainda de 
acordo com a AEMF, “as propostas reduziriam também 
e inevitavelmente a diversificação das empresas (N.T. 
bancárias) e provavelmente resultariam na retirada de 
algumas delas de certas atividades do mercado de capitais. 
Deste modo, aumentaria a fragilidade estrutural do sector 
bancário, o que pode prejudicar o desenvolvimento do 
mercado único e reduzir a competitividade“.

• Em relação ao terceiro ponto, a AEMF também “tem 
reservas consideráveis quer sobre a proposta de designação 
de instrumentos específicos de bail-in, quer sobre as 
restrições propostas relativamente a quem pode investir 
neles. Como estes riscos podem minar o alcance das 
obrigações, prevê-se que o bail-in seja aplicado ao abrigo 
da Recuperação de Banco e da diretiva de resolução. Em 
simultâneo, a possibilidade de comercialização deste tipo de 
instrumentos é muito reduzida e os seus custos vão aumentar 
consideravelmente, o que prejudica o desenvolvimento do 
mercado único e reduz a concorrência.”

• Quanto à última recomendação, a AEMF “considera que, 
depois do Basileia III, a indústria bancária já progrediu 
muito nessa direção. Nesse contexto, estamos preocupados 
que as propostas possam implicar consequências indesejadas 
e introduzam fragilidades no sistema bancário europeu, 
através do incentivo ao crescimento da remuneração fixa 
(portanto, tornando os bancos vulneráveis no caso de uma 
queda acentuada da receita).”

Por outro lado, a FEB:
• Diz que o relatório “não tem argumentos convincentes 

para a separação obrigatória das atividades de mercado. Em 
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vez disso, a FEB apoia o reforço ao recurso a planos de 
recuperação e resolução dos bancos, através das disposições 
mais equilibradas presentes na proposta da Comissão para 
uma Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias (DRRB).”

• Também está preocupada com outras propostas do 
relatório, como “as que têm a ver com a criação de uma 
categoria de instrumentos designados para um eventual 
bail-in, o estabelecimento de um patamar mínimo para 
as ponderações de risco e uma reserva de capital que não 
depende do risco para além do que já consta da proposta 
DRPF IV. Além disso, adverte que as exigências de 
delimitação dos mercados podem levar a uma redução da 
capacidade dos bancos em fornecer liquidez ao mercado de 
capitais”.

• Argumenta que “a introdução de patamares mínimos para 
a ponderação de risco e, portanto, a recomendação de 
um patamar mínimo para as carteiras de títulos, constitui 
uma ameaça significativa para a criação de modelos de 
risco e vai contra o princípio da calibragem dos requisitos 
de capital de acordo com os riscos reais. Em relação à 
recomendação de uma reserva de capital que não dependa 
do risco para a negociação das carteiras de títulos para além 
dos requisitos associados ao risco (Basileia II. 5 e Basileia 
III), a FEB argumenta que quaisquer medidas adicionais 
devem aguardar a finalização da revisão das negociações 
e terem em conta as reservas já propostas no DRPF IV. 
O mesmo é válido para a recomendação da GPAN para 
introdução de limites nos rácios montante do empréstimo/
rendimento e montante do empréstimo/ valor do imóvel 
dos empréstimos imobiliários: no DRPF IV já se dão aos 
supervisores nacionais uma série de ferramentas para 
enfrentarem os riscos “macro prudenciais.”
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A posição da CE manifesta-se através de diversos instrumentos 
de regulação:
a) A DRRB183  (que na altura em que escrevemos está ainda 
em discussão legislativa) introduziria bail-ins do capital dos 
investidores; as instituições seriam obrigadas a elaborar 
planos de recuperação e a estabelecer uma separação adicional 
das atividades de acordo com o estabelecido nos planos 
de recuperação e resolução. Vamos analisar esta regra mais 
detalhadamente no próximo ponto.
b) O código estabelecido pelo Regulamento (UE) nº575/2013 
sobre os requisitos prudenciais aplicáveis às instituições de 
crédito e às empresas de investimento184: algumas exigências 
sobre a governação empresarial. É uma aplicação das normas 
internacionais de Basileia III sobre a adequação dos capitais 
bancários.
c) A Diretiva 2013/36/EU sobre o acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições 
de crédito e empresas de investimento.185  
d)O MUR186: faz referência a uma Diretiva que ainda não foi 
aprovada.
e) A proposta da CE sobre as medidas estruturais que melhorem 
a capacidade de resiliência das instituições187 de crédito da UE 
(reforma estrutural do sector bancário).
Esta última, (na sequência do Relatório Liikanen), publicado a 
29 de Janeiro de 2014, caracteriza-se por188: 
1. Proibir a negociação por conta própria com o único 

propósito de realizar lucros para o banco.
2. Conceder aos supervisores de poderes, e em certos casos 

183 Ver Comissão Europeia (CE) (2013d). 
184 Ver Regulamento (UE) nº575/2013. 
185 Ver Diretiva 2013/36/EU.UE. 
186 Comissão Europeia (CE) (2013f). 
187 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho (2014). 
188 Comissão Europeia (CE) (2014b) e (2014c).



119

Reforma do Euro 2014

obrigar, a exigir a transferência de atividades comerciais de alto 
risco (como a formação de mercado, operações complexas 
sobre derivados e securizações) para entidades comerciais 
legais separadas dentro do grupo (subsidiarização). O 
objetivo é evitar que os bancos contornem a proibição de 
determinadas atividades comerciais, envolvendo- se em 
negócios por conta própria encapotados, e que podem 
envolver montantes significativos ou altamente alavancados 
e, potencialmente, colocarem a instituição e, de um modo 
mais amplo, todo o sistema financeiro em risco. Os bancos 
podem não separar as atividades mas devem provar à 
supervisão que os riscos gerados são mitigados através de 
outros mecanismos.

3. Instituir regras relativas às relações económicas, legais, de 
governação e operacionalidade entre a entidade de negócios 
independente e o resto do grupo bancário.
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anexo 3

sWaPs

Para entender o divórcio completo da estrutura de reforma 
bancária proposta pela Comissão das questões essenciais 
colocadas pela ausência de regulação, podemos olhar para um 
exemplo simples, a questão dos swaps.
No SEC 1995, bem como no SCN 93 os swaps são definidos 
como “acordos contratuais entre duas partes que acordam na 
troca, ao longo do tempo e segundo regras pré-determinadas, 
de fluxos de pagamentos correspondentes ao montante exato 
da dívida.” Nas versões originais do SEC de 1995 e da SCN 
de 1993, o fluxo de juros estabelecidos entre as duas partes em 
qualquer tipo de swap e de contratos sobre taxas futuras têm sido 
considerados como operações não financeiras, registados como 
rendimentos de propriedade, na rubrica juros.189

No Regulamento (CE) n º 2558/2001 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 03 de Dezembro de 2001 a classificação dos 
fluxos de juros ao abrigo de contratos de swap e contratos a prazo 
foram alterados, deixando de ser considerados rendimentos 
de propriedade para passarem a ser contabilizados na conta 
financeira. Estes fluxos estão agora registados em transações 
financeiras sob a designação de derivados financeiros, e 
incluídas no SEC 1995 como “F.3 Títulos exceto ações”. No 
entanto, no procedimento de défice excessivo, os fluxos em 
causa são tratados de uma forma diferente. O anexo do referido 
regulamento (CE) n º 2558 / 2001 dispõe no ponto 3:
“Para efeitos dos relatórios apresentados pelos Estados 
membro” à Comissão no âmbito do procedimento relativo aos 
défices excessivos previsto no Regulamento (CE) nº 3605/93, “o 
défice é o saldo contabilístico” entre o endividamento líquido/

189  Ver BDMA em Comissão Europeia (CE) (2014). 
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capacidade líquida de financiamento “das administrações 
públicas, incluindo os fluxos de juros resultantes de swaps, das 
taxas de convénios e acordos futuros. Este item de equilíbrio é 
codificado como EDP B.9. Para este efeito, os juros incluem os 
referidos fluxos e são codificados como EDP D.41”190.
Durante 2013, a opinião pública portuguesa foi confrontada com 
um debate público de alta intensidade sobre swaps negociados 
por instituições públicas e bancárias. Embora as informações 
vindas a lume nem sempre tenham sido coerentes, foram alvo 
de uma severa luta política sobre quem tinha a responsabilidade 
principal pelos swaps. Os principais factos são os seguintes:
a) Um número muito elevado deste tipo de contratos – 
aproximam-se dos 200 - foi realizado entre instituições públicas 
e o sector bancário;
b) Em 2013, o orçamento de Português foi chamado a pagar 
1000 milhões de euros por perdas nesses contratos. Para além 
disso, alguns deles resultaram em lutas judiciais envolvendo 
somas superiores a esta191;
c) Alguns desses contratos foram muito complexos, a tal ponto 
que mesmo as autoridades públicas e as autoridades de controlo 
do Ministério das Finanças não foram capazes de avaliar as suas 
potenciais consequências financeiras;
d) O potencial de perdas envolvidas nesses contratos é ainda 
desconhecido, mas aparentemente pode chegar a vários milhares 
de milhões de euros.
Nesta circunstância, seria de esperar que o “processo de reforma 
bancária” encontrasse uma solução para esta situação. No 
entanto, o relatório Liikanen só diz o seguinte sobre o assunto:192 
           
190 Para informação adicional ver: 
    - Regulamento do Conselho (CE) No 3605/93,
    - Regulamento do Conselho (CE) No 475/2000, 
    - Regulamento No 2558/2001 da Comissão Europeia, e
    - Regulamento (CE) No 351/2002,  
191 Ver a proposta portuguesa para o orçamento nacional de 2014, (Governo de Portugal 2014, pp. 78). 
192 Pp. 9, op. cit. 



122

Paulo Casaca

“A prestação de serviços de cobertura de riscos (hedging) aos 
clientes não-bancários (por exemplo, usando forex, opções sobre 
taxas de juro e swaps) que se enquadrem dentro dos limites 
estreitos de risco em relação aos fundos próprios a serem 
definidos na regulamentação, bem como a subscrição de títulos 
de garantia, não precisam de ser separados. Estas operações 
podem, assim, ser efetuadas pelos bancos comerciais. No 
entanto, o grupo reconhece os riscos potenciais inerentes a estas 
atividades e sugere que as autoridades devem estar alertas para 
os riscos decorrentes de ambas”. 
A proposta da CE sobre a reforma estrutural não menciona os 
swaps. Em vez disso, utiliza o termo “derivados”193. A proposta 
de regulamento também exige que a autoridade competente 
realize uma revisão sistemática de outras catividades - ou seja, 
a formação de mercado, o investimento e o patrocínio de 
securitização e comercialização de determinados derivados. Não 
obstante, a nova legislação confere aos supervisores o poder 
de “exigirem a transferência de catividades de mercado de alto 
risco - como derivativos complexos e operações de securitização 
– para entidades jurídicas separadas comerciais dentro do grupo 
(subsidiarização)”194. Além disso, afirma-se no art. 6 que “os 
bancos sujeitos à proibição de operar no mercado por conta 
própria também são proibidos de investir ou deter ações em 
hedge-funds (ou certificados/derivativos ligados a estes)”. Mas 
os grupos bancários podem continuar a envolver-se nessas 
catividades de acordo com os critérios da autoridade competente, 
que será obrigada a rever as catividades de mercado e terá o 
poder (bem como a obrigação, sob certas circunstâncias) de 
separar um subconjunto de catividades (formação de mercado 
securitização, derivados de risco complexos) se alguns critérios 
não forem cumpridos. 
   
193 Comissão Europeia (CE) (2014d).
194 Ibidem.
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Por outro lado, a 14 de Janeiro de 2014, o Parlamento Europeu 
e o Conselho chegaram a um acordo sobre a diretiva sobre 
mercados para instrumentos financeiros, o chamado DMIF. 
As regras definem que “em cumprimento com o acordado 
no G-20, a introdução de uma obrigação de registo para a 
negociação de derivados tornará estes produtos mais seguros 
e eficientes e irá complementar os requisitos de compensação 
obrigatórios ao abrigo do regulamento de Infraestrutura dos 
mercados europeus, através da introdução de uma abordagem 
harmonizada.  
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anexo 4

evolução do orçamento da união euroPeia

* Incluindo a antiga Alemanha de Leste
** PIB ajustado para o equivalente de 2005: a) 1981-1991: UE a 15 
(incluindo a Alemanha de Leste); b) 1992-2000: UE a 15, como consta 
na Base de Dados Macroeconómicos Anual da CE (BDMA) 

      

Moeda: ECU (1981-1998); EUR (1999-2000)
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anexo 5

bancos centrais

Reserva Federal dos EUA (Fed)
- A Fed tem vários objetivos: produção, pleno emprego, preços 
estáveis e taxas de juros de longo prazo moderadas.
- O sistema está sujeito a fiscalização por parte do Congresso 
dos EUA. O Fed deve trabalhar no âmbito dos objetivos gerais 
da política económica e financeira estabelecida pelo governo 
e, portanto, a descrição do sistema como “independent within 
government” (independente dentro do governo) é mais preciso195.  
- Estrutura: O sistema é dividido em três sectores: o Conselho de 
Governadores, uma rede de 12 Banco de Reserva Federal, e os 
bancos membros. Os sete membros do Conselho são nomeados 
pelo Presidente, de acordo com o conselho e o consentimento 
do Senado. O Congresso supervisiona rotineiramente o Sistema 
da Reserva Federal através de atividades formais e informais 
de fiscalização. Além disso, quando o Fed foi criado, foi-lhe 
conferido o estatuto de “emprestador de última instância” ao 
sistema financeiro do país.
- Mudanças recentes: A Public Law 111-203. A reforma de Wall 
Street denominada “lei Dodd-Frank para a reforma de Wall 
Street e Defesa do Consumido”, foi promulgada a 21 de Julho 
de 2010. A nova lei de regulamentação financeira multipartida 
e abrangente de reforma da regulação financeira contém 
disposições que alteram a autoridade de supervisão do Conselho 
de Administração da Reserva Federal e afetam as operações e a 
estrutura do Conselho de Administração e dos seus 12 bancos.
Atualmente, o Conselho da Reserva Federal é o principal 
responsável pela supervisão e regulamentação das holdings 
bancárias e bancos que prestam serviços ao Estado e que 

195 Federal Reserve (Fed) (2005).
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também são membros do Sistema da Reserva Federal. Nos 
termos da P.L. 111-203, o Fed vai elaborar novos regulamentos 
para as holdings do sistema bancário e de poupança (poupança 
e empréstimos). Além disso, a lei autoriza o Fed a regular as 
empresas sistemicamente importantes, identificadas pelo 
Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira (as 
disposições do PL 111-203 criaram este novo Conselho)196.
O P.L. 111-203 estabelece uma segunda posição de Vice-
Presidente do Conselho de Governadores. Um membro do 
Conselho de Administração será designado pelo Presidente, 
com o apoio do Conselho e o consentimento do Senado, para 
desempenhar o cargo de Vice-Presidente para a supervisão.
A lei contém disposições adicionais de supervisão e de divulgação 
de informação com a intenção de aumentar a transparência das 
operações do Fed.
O P.L. 111-203 mudou os procedimentos para a escolha dos 
presidentes do Fed.
Além disso, a lei exige que o GAO realize um estudo sobre o 
atual sistema de nomeação dos diretores de forma a certificar-se 
que o sistema representa eficazmente o público em geral197.

Banco do Japão (BoJ)
- O seu principal objetivo é a estabilidade de preços. “O Banco 
do Japão, na posição de banco central do Japão, decide e executa 
a política monetária com o objetivo de manter a estabilidade de 
preços”198.
- O BoJ é o banco central do país. É uma entidade jurídica 
estabelecida com base na Lei do Banco do Japão (doravante a 
Lei) e não é um órgão do governo nem uma empresa privada. A 
lei de 1942 foi revista em Junho de 1997 instituindo os princípios  
 
196 Congressional Research Service (2010). 
197 Ibidem.  Ver também Federal Reserve (2013).
198 Bank of  Japan (BoJ).
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de “independência” e “transparência”. A nova Lei entrou em 
vigor a 1 de Abril de 1998.
- Estrutura: o Conselho de Política é estabelecido como o 
mais alto órgão de decisão do Banco. O Conselho determina 
as orientações para controle monetário e cambial, define os 
princípios básicos para a realização da missão institucional, e 
supervisiona o cumprimento dos deveres dos funcionários do 
Banco, excluindo Auditores e Conselheiros.
- A lei afirma que “a autonomia do Banco do Japão sobre o 
controle monetário e cambial deve ser respeitada”. Mas é 
importante que a política monetária do Banco e a sua postura 
esteja de acordo e em harmonia com a política económica 
definida pelo governo. Nesse sentido, ficou estipulado que a 
instituição deverá “manter sempre um contacto estreito e trocar 
pontos de vista com o governo.”199 
- Atualmente o BoJ conduz a política monetária através de uma 
flexibilização monetária quantitativa e qualitativa (quantitative and 
qualitative easing), no âmbito de critérios aprovados em Abril de 
2013, com base no “objetivo-alvo de estabilidade dos preços”, 
introduzido em Janeiro de 2013.

Banco de Inglaterra (BoE)
- “O objetivo da política monetária do Banco de Inglaterra é 
a estabilidade dos preços - inflação baixa – e, e sem prejuízo 
deste, apoiar os objetivos económicos do Governo, incluindo os 
do crescimento e emprego. A estabilidade de preços é definida 
pelo governo como sendo uma inflação de 2%. O papel da 
estabilidade dos preços na obtenção da estabilidade económica 
em termos mais gerais é considerada uma das missões do Banco, 
bem como a criação de condições adequadas para o crescimento 
sustentável da produção e do emprego. A meta de inflação do  
 

199 Ibidem. 
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governo é anunciada pelo ministro das Finanças durante a 
declaração anual do Orçamento”200.
- O Banco responde perante o Parlamento e o público em 
geral. A prestação de contas é feita no Comité do Tesouro da 
Câmara dos Comuns. A legislação prevê que, em circunstâncias 
extremas, e se o interesse nacional assim o exigir, o Governo 
terá o poder de dar instruções ao BoE sobre as taxas de juros 
durante um período limitado.
- Estrutura: Os Governadores e os Diretores Executivos do 
Banco formam a Equipa Executiva, responsável pela gestão do 
Banco.
- Alterações recentes: a crise financeira demonstrou a 
necessidade de uma nova abordagem para a regulação financeira 
e em Abril de 2013 entraram em vigor grandes mudanças. A Lei 
dos Serviços Financeiros de 2012 criou um Comité de Política 
Financeira Independente, um novo regulador prudencial que 
funciona como uma subsidiária do BoE, e estabeleceu novas 
responsabilidades no âmbito da fiscalização dos prestadores de 
infraestruturas do mercado financeiro.
O Comité de Política Financeira pode adotar medidas para 
eliminar ou reduzir os riscos sistémicos, com o intuito de 
proteger e melhorar a resiliência do sistema financeiro do Reino 
Unido. O Comité tem um objetivo secundário, que é o de apoiar 
a política económica do Governo.

Banco do Canadá (Bank of  Canada)
- A pedra basilar da política monetária do Banco é o seu sistema 
de controlo da inflação, cujo objetivo é manter uma taxa próxima 
dos 2% - o ponto médio num intervalo de 1 a 3%. O sistema 
fornece uma medida clara da eficácia da política monetária e 
aumenta a previsibilidade da inflação201.

200 Bank of  England (BoE) (2013). 
201  Banco do Canada: http://www.bankofcanada.ca/. 
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- O Banco foi fundado em 1934 por uma empresa privada. Em 
1938, transformou-se numa corporação da Coroa, pertencente 
ao governo federal. Desde aquela época, o Ministro das Finanças 
tem mantido a totalidade do capital social emitido pelo Banco 
em nome de Sua Majestade. Em última análise, o Banco é detido 
pelo povo do Canadá202.
 - O Banco não é um departamento do governo e realiza as suas 
atividades com uma independência considerável em comparação 
com a maioria das outras instituições federais.
- A lei do Banco do Canadá descreve o quadro legislativo 
da instituição e estabelece o seu governo, bem como o seu 
mandato para “promover o bem-estar económico e financeiro 
do Canadá”203.
- O Conselho de Administração supervisiona de forma geral a 
administração e a gestão do Banco no que toca ao planeamento 
estratégico, às questões financeiras e contabilísticas, à gestão 
de risco, aos recursos humanos, e a outras políticas internas. O 
Conselho é composto pelo Governador, o Governador-Adjunto 
com Senioridade e 12 diretores independentes, nomeados por 
três anos e que podem ser reconduzidos pelo chefe do governo 
através do Conselho de Ministros. O vice-ministro das Finanças 
é um membro ex-ofício sem direito a voto do Conselho de 
Administração.
O Conselho de Administração é o órgão de decisão política 
do Banco. Inclui o Governador, o Governador-Adjunto com 
Senioridade e quatro Governadores-Adjuntos. É responsável 
pela política monetária e por decisões que visem promover 
um sistema financeiro sólido e estável. Também é ele que 
define a orientação estratégica do Banco. A figura principal do 
Banco do Canadá é o Governador, nomeado pelo Conselho 
de Administração do Banco, para um mandato de sete anos,     

202 Ibidem.
203 Ibidem.
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podendo ser demitido pelo Governo. No caso de uma profunda 
divergência entre o Governo e o Banco, o Ministro das Finanças 
pode emitir instruções escritas para que a instituição altere as 
políticas.
- As províncias do Canadá e Governo Federal têm o direito 
de contrair empréstimos com o Banco do Canadá a uma taxa 
próxima dos 0%, ao invés de o contraírem junto de outro País 
ou um banco comercial, sujeitos a juros compostos.

Banco Central da Suécia (Sveriges Riksbank)
- De acordo com a Lei do Sveriges Riksbank, o objetivo da política 
monetária é “manter a estabilidade dos preços”. O Riksbank 
tem interpretado este objetivo fixando uma taxa baixa e estável 
de inflação. Mais precisamente, o objetivo do Riksbank é manter 
a inflação em cerca de 2% ao ano. 
- Ao mesmo tempo que a política monetária tem como objetivo 
cumprir a meta da inflação, ela também apoia os objetivos da 
política económica em geral, com vista a alcançar um crescimento 
estável e uma taxa de emprego elevada. O Riksbank também 
intervém ao nível da estabilização da produção e do emprego 
através de políticas sustentáveis de longo prazo. Por isso, o 
Riksbank adota uma estratégia que é geralmente apelidada de 
persecução flexível de metas de inflação, o que não significa que 
negligencie este objetivo como primordial204. A partir de 1999, o 
objetivo estatutário da política monetária tem sido a de manter 
a estabilidade de preços. De acordo com a Lei do Riksbank, este 
também deve promover um sistema de pagamentos seguro e 
eficiente.205

- O Riksbank é uma autoridade que responde ao Riksdag, o 
Parlamento sueco, e tem responsabilidade sobre a política 
monetária. É governado por um Conselho Executivo, composto  

204 Riksbank (2010).
205 Ibidem.
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por seis pessoas. O Conselho Executivo toma decisões sobre a 
taxa de juros do Riksbank, conhecida como a repo rate, e sobre 
outras questões relativas à política monetária. Os membros da 
Comissão Executiva são nomeados pelo Conselho Geral do 
Riksbank.
- O Riksdag delegou a responsabilidade de formular a política 
monetária num Riksbank independente, com o objetivo 
de assegurar a estabilidade dos preços a longo prazo. A 
experiência adquirida na Suécia e em outros países mostra que a 
independência garante melhores condições para a manutenção 
da estabilidade dos preços.
A independência do Riksbank obriga ao cumprimento de 
exigências consideráveis em matéria de transparência206.

Banco Nacional Suíço (SNB)
- A estratégia da política monetária do SNB é composta por três 
elementos. Em primeiro lugar, o SNB define a estabilidade dos 
preços. Em segundo lugar, baseia as suas decisões de política 
monetária numa previsão de inflação de médio prazo. Em 
terceiro lugar, define uma meta operacional para a sua taxa de 
juro de referência, a Libor a três meses. O SNB está, portanto, 
encarregado de resolver através dos melhores interesses gerais 
quaisquer conflitos que possam surgir entre o objetivo da 
estabilidade dos preços e os ciclos económicos, dando prioridade 
ao primeiro. A exigência de agir no interesse do país como um 
todo também significa que o Banco Nacional deve orientar a 
sua política para as necessidades de toda a economia suíça e não 
para os interesses de regiões ou indústrias individuais207.
- O Banco Central da Confederação Suíça é detido por uma 
sociedade comercial (Aktiengesellschaft) com estatutos especiais.
 

206 Ibidem.
207 Banco Nacional da Suíça (2014).
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- Estrutura: Assembleia Geral de Acionistas; Conselho do 
Banco (com 11 membros. Seis dos quais, incluindo o Presidente 
e o Vice-Presidente, são nomeados pelo Conselho Federal, e 
cinco pela Assembleia de Acionistas); Conselho de Governo 
(composto por 3 membros).
- Independência: Deve participar na cooperação monetária 
internacional. Para este efeito, deve trabalhar em conjunto com o 
Conselho Federal de acordo com a legislação federal pertinente. 
No cumprimento das suas tarefas monetárias, de acordo com 
o artigo 5 º, nrs. 1 e 2, o Banco Nacional e os membros dos 
órgãos do Banco não podem solicitar ou aceitar instruções do 
Conselho Federal ou da Assembleia Federal nem de qualquer 
outra entidade.
- Prestação de contas: O Banco Nacional deve discutir 
regularmente com o Conselho Federal a situação económica e 
a política monetária. O relatório anual do Banco Nacional e as 
suas contas anuais devem ser enviados para o Conselho Federal 
para aprovação. 

Banco Nacional da Dinamarca (Danmarks Nationalbank)
- Há uma clara distribuição de responsabilidades no que 
concerne a política económica. A política monetária do 
Danmarks Nationalbank visa apenas garantir que a coroa 
dinamarquesa permaneça estável face ao euro. O governo 
conduz a política fiscal e a política económica de modo a 
alcançar um desenvolvimento económico estável e de acordo 
com uma taxa de câmbio fixa. O principal objetivo da política 
monetária na área do euro é a manutenção da estabilidade dos 
preços, ou seja, evitar a inflação. Mantendo a coroa estável face 
ao euro seguirá necessariamente uma baixa taxa de inflação.
- A Lei do Danmarks Nationalbank data de 1936
- Estrutura: o Conselho de Governadores é composto por 
três membros e é responsável pela política monetária. O 
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Comité de Administração e o Conselho de Administração têm 
competências administrativas e organizacionais e aprovam as 
contas anuais do Banco Central da Dinamarca. O Presidente do 
Conselho de Governadores é nomeado pelo Rei. Os outros dois 
governadores são nomeados pelo Conselho de Administração.
- Independência: o Banco Nacional pode restringir ou aliviar 
a política monetária mas deve informar o governo antes de 
qualquer ajuste da taxa de desconto. A decisão final é sempre do 
Conselho de Governadores.
- Prestação de contas: A instituição está estatutariamente 
obrigada a publicar um relatório anual sobre as suas catividades 
relativas ao ano anterior (36). Além disso, o Banco Nacional da 
Dinamarca tem de apresentar relatórios anuais sobre a política 
monetária e cambial, bem como os discursos e entrevistas dos 
seus governadores.

Banco da Noruega (Norges Bank)
- Os objetivos principais do Banco são a estabilidade de preços, 
a estabilidade financeira e o valor acrescentado na gestão dos 
investimentos208.
- O Bando da Noruega é uma entidade jurídica independente, 
integralmente detido pelo Estado.
- As catividades do Banco são reguladas pela Lei Bancária 
Norueguesa.
- Estrutura: Os principais centros de decisão do Banco da 
Noruega são o Conselho Executivo (7 membros) e o Conselho 
de Supervisão (15 membros).
- Independência: O Banco deve conduzir as suas operações de 
acordo com as orientações da política económica definida pelas 
autoridades governamentais e de acordo com os compromissos 
internacionais assumidos pelo país. Antes de qualquer tomada 
de uma decisão importante, a questão é submetida à tutela. O 

208 Ver Norges Bank. 
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Rei pode adotar resoluções relacionadas com as operações do 
Banco.

Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ)
- O Banco Central utiliza a política monetária para manter 
a estabilidade de preços, tal como definido no Acordo de 
Objetivos Políticos (PTA)209. A política monetária orientada 
para “ alcançar e manter a estabilidade no nível geral de preços”, 
é o principal objetivo do Banco Central.
- Lei de 1989 (última reforma).
- É detido a 100% pelo Governo da Nova Zelândia. O Banco 
Central não é um departamento governamental mas uma 
entidade coletiva cujas contas estão incluídas no orçamento do 
País” 210.
- Independência: O Governador do Banco Central (nomeado 
pela Coroa) e o ministro das Finanças negoceiam acordos 
periódicos para a persecução de políticas. Uma vez definido 
o alvo, o governador tem total liberdade para implementar 
a política monetária. O governo também tem o poder de 
anular os acordos em circunstâncias extraordinárias211. Quer o 
Governador quer os membros do Conselho de Administração 
são nomeados pelo Ministro das Finanças.
- Prestação de contas: Na Lei de 1989, foi dada liberdade ao 
Banco para ajustar os instrumentos de política monetária, 
sem qualquer intervenção política. O Governador passou a 
ser responsabilizado pelo exercício dos poderes conferidos à 
instituição. A intenção explícita desta mudança foi o de haver um 
responsável pela prestação de contas do organismo212. O Banco 
propõe à tutela uma política monetária pelo menos de seis em      
seis meses. Em 2000, como parte de um processo mais amplo 
209 Reserve Bank of  New Zeland.
210 Ibidem. 
211 Buiter (2009). 
212 Reddell (2006).
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de prestação de contas, o governo encomendou ao professor de 
Economia sueco Lars Svensson uma análise independente sobre 
a política monetária. Na sequência desse trabalho, foram feitas 
várias alterações para melhorar o alinhamento das disposições 
legislativas com o papel de acompanhamento do Conselho de 
Administração. Um diretor não-executivo é agora obrigado 
a ter assento no Conselho (o governador já havia presidido 
a reuniões regulares do Conselho) e o Conselho passou a ser 
obrigado a elaborar um relatório anual (que é público) sobre 
o desempenho do Bando e do governador, considerado como 
uma peça essencial para a monitorização daquela entidade.

Banco Central da Austrália (RBA)
O Banco tem o dever de utilizar a política monetária para manter 
a estabilidade de preços, o pleno emprego, a prosperidade 
económica e o bem-estar do povo australiano. Para atingir estes 
objetivos estatutários, o banco tem um “meta para a inflação”213.  
O conselho de administração define as taxas de juro de modo a 
atingir os objetivos definidos na Lei de 1959: 
a) A estabilidade da moeda da Austrália; 
b) A manutenção do pleno emprego na Austrália;  
c) A prosperidade económica e o bem-estar do povo da 
Austrália214.
- Lei do Banco Central 1959.
- É um banco estatal.
- A estrutura do Banco Central da Austrália assenta em duas 
áreas distintas: a responsabilidade pela política monetária e a 
estabilidade financeira e a Diretoria do Sistema de Pagamentos, 
que tutela as questões relacionadas com os pagamentos. 

213 Ver Reserve Bank of  Australia.
214 Ver Reserve Bank of  Australia (b).
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O Governador do Banco Central da Austrália é nomeado pelo 
Tesouro e tem assento nos Conselhos de Administração do 
Sistemas de Pagamentos e da Reserva. 
- O Conselho de Administração do Banco toma decisões sobre 
as taxas de juros de forma independente em relação ao poder 
político - ou seja, não aceita instruções do Governo nessa 
matéria. A relação do RBA com o Governo é de independência, 
com consulta nalgumas áreas.
- Prestação de contas: a lei exige que o Banco Central prepare 
um relatório anual, a ser apresentado ao Tesouro e entregue no 
Parlamento.
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glossário

ABE - Autoridade Bancária Europeia
AE – Área Euro
AEA – Agência Europeia do Ambiente
AEMF - Associação Europeia dos Mercados Financeiros 
AUE - Ato Único Europeu 
Basileia III – Conjunto abrangente de propostas de reforma da 
regulação, desenvolvida pelo Comité de Basileia de Supervisão 
Bancária, para reforçar a regulação, supervisão e gestão de riscos do 
sector financeiro.
BCE - Banco Central Europeu
BDMA – Base de Dados Macroeconómicos Anual da CE
BoE – Bank of  England (Banco de Inglaterra)
BoJ – Bank of  Japan (Banco do Japão)
BPI – Banco de Pagamentos Internacionais 
CDS –Credit Default SWAPS
CE - Comissão Europeia
CEE – Comunidade Económica Europeia
CRP - Centre for Responsive Politics. Organização sem fins lucrativos, 
grupo de pesquisa apartidária, com sede em Washington D.C., que 
efetua a monitorização dos efeitos do dinheiro e do lobby em eleições 
e políticas públicas. 
CV – Créditos Vencidos
DMIF – Diretiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros
DRFP IV - Diretiva Requisitos de Fundos Próprios. O pacote DRFP 
IV incorpora as disposições do Acordo de Basileia III (cf. supra) no 
Direito Europeu. 
DRRB - Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias
FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation (Autoridade Federal 
para a Garantia de Depósitos) 
FEB - Federação Europeia de Bancos
Fed – Federal Reserve (Sistema de Reserva Federal nos Estados 
Unidos)
FEEF – Fundo Europeu de Estabilidade Financeira
FMI - Fundo Monetário Internacional
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FURB – Fundo Único de Resolução Bancária
GPAN – Grupo de Peritos de Alto Nível sobre a Reforma da Estrutura 
do Sector Bancário da UE - Presidida por Erkki Liikanen.
ICG – Instrumento de Crédito à Grécia
MEE - Mecanismo Europeu de Estabilização
MEEF – Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira
MUR - Mecanismo Único de Resolução
MUS - Mecanismo Único de Supervisão
MVM - Mercados de Valores Mobiliários
OMP - Objetivo de Médio Prazo
OMT – Outright Monetary Transactions. É um programa do 
Banco Central Europeu sob o qual o banco faz compras (transações 
definitivas) em mercados de obrigações secundários, soberanos, 
sob determinadas condições, de obrigações emitidas por Estados- 
-Membros da Zona Euro.
ORPA – Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado (LTRO)
P&D - Pesquisa e Desenvolvimento
PAC – Política Agrícola Comum
PDE - Procedimento dos Défices Excessivos
PDM - Procedimento de Desequilíbrios Macroeconómicos
PE – Parlamento Europeu
PEC - Pacto de Estabilidade e Crescimento
PIB - Produto Interno Bruto
PNB – Produto Nacional Bruto
PIIL - Posição de Investimento Internacional Líquida
PRR - Plano de Recuperação e Resolução
QE - Quantitative Easing
SCN - Sistema de Contas Nacionais
SEBC – Sistema Europeu de Bancos Centrais
SEC 95 - Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais 
SGD – Sistema de Garantia de Depósitos
SME – Sistema Monetário Europeu
TECG - Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação
TFUE - Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
TJUE - Tribunal de Justiça da União Europeia
UCE - Unidade de Conta Europeia
UE – União Europeia
UEM - União Económica e Monetária
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