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Abstract 

Iceland and Ireland, according the Austrian school, experienced all the steps of an economic 

cycle. Bad loans and high-risk investments lead to a great euphoria and artificial expansions 

that ended into the collapse of the banking sector of both countries. The international financial 

crisis of 2008 was just the trigger to the devastating consequences of the impact from the bank-

ing exposure in Iceland and Ireland. Despite the particular aspects and characteristics that keep 

apart both countries, they had a badly ruled banking sector, with loose supervision, both abused 

from maturity mismatch and shared a system looking into the risk, sponsored by their govern-

ments and central banks, that provided a way to lead the financial system into astronomical 

dimensions. However, the geopolitical contexts of each country lead them to follow opposite 

directions about the contention and stabilization of the crisis. Ireland, belonging to the Euro-

pean Union and Euro Zone, was tightened to the classic economic policies, without the use of 

the monetary and exchange instruments, restricted to the only use of the fiscal policy and de-

pending on the performance of the relationship with the main international institutions as the 

International Monetary Fund (IMF) to relief its burden. Iceland in another and opposite way, 

and not belonging to the European Union or the Euro Zone, could use all the classic instruments 

of economic policy, making use of its political and economic sovereignty, to be placed in an 

advantageous position in face to international institutions as the IMF. 

In this dissertation, a descriptive and comparative study was carried out between these experi-

ences of Iceland and Ireland in order to identify the causes of the crisis and particularly to stress 

the differences and the common denominators of the ways followed by their governments to 

face the problems raised by the crisis. So, we intend to respond to the central hypothesis of this 

dissertation:  

Who did better after the crisis of 2008?  
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Resumo 

A Islândia e a Irlanda, segundo a escola austríaca, vivenciaram todas as etapas de um ciclo 

económico. O crédito mal parado e os investimentos de alto risco trouxeram grandes euforias 

e expansões artificiais que culminaram no colapso do setor bancário destes dois países. A crise 

financeira internacional de 2008 foi só o apertar do gatilho para as consequências devastadoras 

do impacto da exposição bancária na Islândia e na Irlanda. Apesar dos aspetos e caraterísticas 

particulares que separam estes dois países, ambos tinham um setor bancário pouco regulamen-

tado, frouxo supervisionamento, abusavam da maturação descompassada e ainda partilhavam 

dum sistema propenso à exposição ao risco, com o beneplácito dos seus governos e bancos 

centrais, que tornaram propício o caminhar do sistema financeiro para dimensões desproporci-

onadas. Contudo, o contexto geopolítico de cada país fez com que trilhassem caminhos opostos 

no que diz respeito à contenção e à estabilização da crise. A Irlanda pertencente à União Euro-

peia e à Zona Euro, ficou “amarrada” no que diz respeito às políticas económicas, não podendo 

manusear os instrumentos monetários e cambiais, limitando-se ao uso restrito da política fiscal 

e à mercê da performance das relações com as principais instituições internacionais como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) para aligeirar o seu fardo. Já a Islândia, pelo contrário, 

por não pertencer nem à União Europeia nem à Zona Euro, pôde usar todos os instrumentos 

clássicos da política económica, utilizando a sua soberania política e económica para se colocar 

numa posição de vantagem face a instituições internacionais como o FMI.  

Nesta dissertação, foi feito um estudo descritivo e comparativo entre estes dois países para 

identificarmos as causas da crise e em particular, salientar as diferenças e denominadores co-

muns dos caminhos trilhados pelos seus governos para fazer face aos seus problemas. Com 

isto, pretende-se dar resposta à hipótese central desta dissertação:  

Quem se saiu melhor no pós-crise 2008?
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1. Introdução 

A Islândia e a Irlanda, apesar de serem países distintos, tanto a nível geográfico, político, como 

a nível socioeconómico, as suas crises recentes padeceram do mesmo mal. Ambas foram víti-

mas do sistema financeiro atual, caraterizado por um subsistema bancário de reservas fracio-

nárias, que permite a expansão do crédito de uma forma desmesurada, desencadeando distor-

ções na procura e consequentemente na economia real. De forma concreta, o sistema financeiro 

reinante, possibilita o abuso da prática da maturação descompassada por parte da maioria dos 

principais bancos dos países desenvolvidos, como foi o caso dos dois países em estudo. O uso 

desmesurado dessa prática ignora a regra de ouro cunhada em 1853 por Otto Hübner, que afir-

mou que “os ativos e os passivos não devem ter as suas datas de maturação descompassadas”. 

Assim, podemos afirmar que a maturação descompassada é uma especulação de risco e a prá-

tica de reservas fracionárias é uma maturação em ampla escala (1) – (ver em Hyperlinks). 

Tanto na Islândia como na Irlanda, essa prática motivou muitos investimentos que mais tarde 

se tornaram perniciosos para a economia dos países em questão, principalmente em setores 

sobredimensionados como o imobiliário e o financeiro. Esses investimentos só foram possí-

veis, com taxas artificialmente baixas e garantias do Banco Central da Islândia (BCI) e do 

Banco Central Europeu (BCE), desviando uma procura sem poupança para esses setores. Se-

gundo a teoria austríaca dos ciclos económicos, o sistema bancário de reservas fracionárias 

promove um endividamento ostensivo, tanto para os cidadãos quanto para os governos (Bagus, 

2012; Huerta de Soto, 2012). 

Juntando as caraterísticas do sistema financeiro atual com a globalização sem precedentes dos 

últimos anos, era evidente que qualquer economia se tornaria vulnerável ao impacto do contá-

gio de fenómenos que pudessem ocorrer noutro ponto do planeta. Ainda mais, quando se trata 

de economias abertas e financeiramente integradas, como as da Islândia e da Irlanda. Porém, 
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não devemos descurar ou desresponsabilizar as autoridades governamentais dos dois países em 

questão, em relação aos seus problemas estruturais, nomeadamente um sistema bancário mal 

regulado com supervisão ineficaz, falta de liquidez financeira e com uma dimensão superior 

ao desejável, o que tornou inevitável o colapso do seu sistema financeiro. 

Depois da crise internacional de 2008 ter posto à prova os problemas estruturais dos dois países, 

ambos tiveram que percorrer um longo e complexo percurso até à recuperação e à completa 

estabilização económica. Contudo, sete anos passados, muitos jornalistas especializados em 

economia, economistas, entre outros da esfera económica e académica, esgrimiram argumentos 

a favor e contra, sobre qual teria sido o país que melhor respondeu à crise. A Islândia e a 

Irlanda, seguiram caminhos distintos, em termos de políticas económicas adotadas, polarizando 

duas soluções e dividindo o consenso dos analistas. De frisar, que partiram de contextos com-

pletamente diferentes, no que diz respeito à autonomia e à margem de manobra de cada go-

verno, refletindo-se nos instrumentos de política económica que cada um teve á sua disposição 

na resolução da crise. O interesse desta dissertação está precisamente em estudar a diferente 

estratégia que cada país adotou devido à sua condição política para enfrentar os seus problemas. 

Notar que, ao contrário da Irlanda, a Islândia não pertence nem à União Europeia (UE) nem à 

Zona Euro (ZE), acarretando um contexto totalmente diferente e desencadeando um programa 

de ajustamento completamente divergente. 

Portanto, a problemática que se pretende explicar, prende-se com as divergências dos caminhos 

políticos escolhidos pelos governos para resolverem a crise, tornando-se no objetivo funda-

mental desta investigação: avaliar a importância dos governos, enquanto atores determinantes 

não só da origem da crise, mas sobretudo na resposta à crise económico-financeira entre 2008 

e 2015, através das políticas económicas seguidas. 



3 
 

Em suma, serão estudados os aspetos essenciais relativamente às causas da crise, tanto externas 

como internas, o papel dos governos dos dois casos selecionados e por fim, obter resposta à 

pergunta: “Quem se saiu melhor no pós-crise 2008?”, missão a que se propõe a presente dis-

sertação. 

Exposto isto, o trabalho vai ser constituído por sete capítulos: o capítulo 1 correspondente à 

introdução, o capítulo 2 onde se fará um breve enquadramento geopolítico, social e económico 

dos dois casos de estudo. O capítulo 3 onde apresentaremos os fundamentos teóricos que su-

portam os objetivos deste trabalho e de seguida, o capítulo 4, com os métodos e as hipóteses 

de trabalho adotados. No capítulo 5, focar-nos-emos no desempenho e atuação dos respetivos 

governos e no capítulo 6 analisaremos os resultados obtidos. Por fim, deixaremos um capítulo 

para as considerações finais, correspondente ao capítulo 7. 
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2. Enquadramento 

Antes de avançarmos com a resposta ao desafio a que se propõe esta dissertação, contextuali-

zaremos os dois casos de estudo, tanto a nível socioeconómico e geopolítico, como também 

em termos de causas e impactos da crise. 

2.1 Contexto islandês 

A Islândia é um país com caraterísticas particulares, uma ilha isolada com cerca de 320 mil 

habitantes, situada no Oceano Atlântico Norte, sendo um país nórdico insular europeu não per-

tencente à UE nem à União Económica e Monetária (UEM), com um Produto Interno Bruto 

(PIB) de US$14 B, apesar da sua escassa população. A economia islandesa depende fortemente 

do setor das pescas, com um peso de 70% das receitas de exportação e emprega 6% de mão-

de-obra. A economia é pois sensível ao declínio dos recursos piscatórios, bem como das flutu-

ações dos preços mundiais das suas principais exportações: peixe e produtos de pesca, além do 

alumínio e ferro-silício (CIA, 2008). 

Antes de disparar o alarme da crise islandesa, os dados apontavam para um elevado nível de 

qualidade de vida no país, isto é, em 2007 os islandeses auferiam um rendimento médio 1,6 

vezes superior ao rendimento norte-americano e em 2006 foram considerados os mais felizes 

do planeta. Contudo, o elevado crescimento económico camuflou, remetendo para segundo 

plano, os indicadores que já apontavam para algumas incongruências, alerta dado em 2006 pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e que se mostraram cruciais para a rápida queda da eco-

nomia do país. Entre estes indicadores, podemos destacar o elevado défice da balança comer-

cial, o elevado endividamento e da excessiva dimensão dos seus três maiores bancos. Em 2007, 

os seus ativos eram cerca de nove vezes superiores ao PIB islandês (IMF- Iceland. Staff Report 

for the 2006. Article IV Consultation). 



5 
 

A crise internacional levou ao colapso do setor bancário, conduzindo à bancarrota os três prin-

cipais bancos islandeses, Glitnir, Landsbanki e Kaupthing por ordem de grandeza, que funcio-

navam na base da legislação da UE. De referir que o impacto da crise bancária da Islândia, 

representou quase 90% da falência do seu setor financeiro (2). 

Poul Thomsen, chefe de missão do FMI, nomeado para estudar a natureza do problema da 

Islândia, referiu que a origem do problema islandês estava no ambiente desregulado, que per-

mitiu o desenvolvimento de um sistema bancário sobredimensionado. O sistema bancário do 

país viu os seus ativos aumentarem para mais de 1400% do PIB no final de 2007 (Andersen, 

2008). 

2.1.1 Principais causas e impactos da crise 

A Islândia, tal como outros países desenvolvidos como a Irlanda, padeceu do risco do uso des-

mesurado da prática da maturação descompassada e das respetivas políticas expansionistas ar-

tificiais, levadas a cabo pelos seus principais bancos. Esta prática bancária consiste em mani-

pular arbitrariamente as taxas de juro, sendo o objetivo dos bancos, lucrar na diferença (spread) 

entre as taxas de curto e longo prazo. O problema é que esta prática depende fortemente de 

contínuas renovações das obrigações de curto prazo, até que os investimentos de longo prazo 

atinjam a maturação, de modo a gerar liquidez. O abuso desta prática deveu-se sobretudo à 

garantia explícita do BCI de que em caso de falta de liquidez, seria um credor de última ins-

tância. Este facto levou os bancos a optarem por comportamentos de alto risco (Buiter & Sibert, 

2008). 

O principal problema da prática da maturação descompassada é que esta distorce a economia 

real, pois não há poupança disponível suficiente para fazer face à maturação de todos os proje-

tos de longo prazo. Os empreendedores passam a acreditar que a disponibilidade de poupança 
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de longo prazo é maior do que de facto é, incorrendo em investimentos que mais tarde se reve-

larão tóxicos, principalmente nas indústrias do alumínio e da construção. Outra consequência 

dos maus investimentos islandeses foi o desvio de recursos para o setor financeiro, que deve-

riam ser destinados para as indústrias de bens de consumo. Assim que a Islândia parou de 

produzir bens e serviços reais, um substancial défice comercial foi o resultado inevitável (CBI, 

2001; Bagus et al, 2009). 

A situação islandesa agravou-se, quando os bancos passaram a procurar fundos de outras eco-

nomias para investirem em empreendimentos de longo prazo, principalmente no Japão, que 

praticava taxas de juro a quase 1% ao ano, levando a um descompasso monetário e a acumular 

uma porção significativa de reservas em divisas estrangeiras. Isto leva-nos a concluir que a 

Islândia deixou de adotar políticas cambiais prudentes, que levassem à minimização do risco 

oriundo de oscilações na taxa de câmbio. Todo este processo de recurso ao crédito estrangeiro, 

foi interrompido com a queda do Lehman Brothers, secando o mercado interbancário, que por 

sua vez, deixou os bancos islandeses incapazes de financiar os seus défices. O mercado hipo-

tecário doméstico foi o mais afetado com este acontecimento (Buiter & Sibert, 2008). 

Mas o boom imobiliário islandês não se explica somente pela maturação descompassada e pelo 

descompasso monetário provocado pelos bancos. Uma agência estatal criada em 1999, com o 

objetivo de assumir os ativos e as obrigações do extinto Conselho Imobiliário Nacional, deno-

minado por Fundo de Financiamento Imobiliário (FFI), encarregou-se de ceder empréstimos 

hipotecários aos cidadãos islandeses, onde em meados de 2004, já quase 90% das famílias 

islandesas detinham empréstimos do FFI. O principal problema desta agência foi não ter feito 

uma seleção criteriosa dos mutuários, cedendo crédito a indivíduos sem histórico para imóveis. 

Esta política do FFI forçou os bancos islandeses a reduzirem a qualidade das garantias dos seus 

empréstimos, gerando uma subvalorização generalizada dos riscos (3). 
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O mercado de empréstimos interbancários foi adicionalmente exacerbado por duas políticas 

praticadas pelo Banco Central. Primeiro, uma redução nos compulsórios exigidos pelo sistema 

bancário de reservas fracionárias, gerando uma repentina disponibilidade de liquidez no mer-

cado financeiro (Hunt et al, 2005). Segundo, uma política monetária extremamente expansio-

nista, tanto a nível nacional como internacional, disponibilizando um amplo volume de liquidez 

para ser emprestado e investido (3). 

Com a queda do Lehman Brothers, a moeda islandesa, a coroa ou Króna colapsou, tornando os 

bancos, tanto os privados como o central, incapazes de financiar as suas obrigações. Estes 

acontecimentos foram fruto dos maus investimentos causados pelas práticas de dois descom-

passos, o da maturação e o da moeda. Quando os preços das commodities e dos imóveis come-

çaram a cair, e os preços dos bens de consumo começaram a subir em flecha, já era evidente 

que muitos ativos do sistema bancário islandês iriam perder valor e que a estrutura de produção 

da Islândia teria de sofrer um sério reajuste. Isso desencadeou uma fuga da coroa que pôs fim 

à prática de financiamentos (3). 

As intervenções governamentais são a verdadeira raiz do sucedido, uma vez que distorcem a 

estrutura de incentivos com as quais os banqueiros têm de lidar, desencorajando estes de se-

guirem a regra de ouro cunhada por Hübner em 1853, onde “o prazo dos empréstimos que um 

banco concede, deve ser igual ao prazo dos empréstimos que um banco recebe”, (Hübner, 

1854). Isto é, a solução defendida por Ludwig von Mises, que defende que o crédito concedido 

pelos bancos deve corresponder quantitativa e qualitativamente ao crédito que estes recebem. 

Somente assim, o perigo da insolvência pode ser evitado (Mises, 1912).  
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 2.2 Contexto irlandês 

 

A Irlanda ou República da Irlanda (RI), é um Estado soberano da Europa, bastante desenvol-

vido, estando bem classificado no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), além de excelentes classificações em índices que medem o grau de democracia e liber-

dades como a de imprensa, económica e política (4). 

País pertencente à UE e à UEM, está entre os países mais ricos do mundo em termos de PIB 

per capita, após o seu protecionismo económico ter sido desmantelado no final dos anos 1950 

e ter aderido à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1973, onde soube aplicar eficaz-

mente os fundos comunitários para o seu desenvolvimento, aderindo ao euro mais tarde, em 

2002. O liberalismo económico a partir do final dos anos 1980 em diante resultou numa rápida 

expansão da economia do país, particularmente de 1995 a 2007, o que ficou conhecido como 

o período do Tigre Celta (4). 

Neste período, o seu modelo de desenvolvimento, assentou nos seguintes aspetos: 1) forte li-

gação ao mercado norte-americano (principalmente fruto das sucessivas vagas de emigração e 

do facto da língua ser comum) e britânico (em face da proximidade física); 2) alteração demo-

gráfica registada (deve-se em grande parte a elevadas taxas de natalidade e retorno de emigran-

tes qualificados, etc.); 3) estabilidade política e social (durante os últimos 5 anos) e 4) pertença 

à UE (sendo este país visto como a porta de acesso preferencial ao mercado único por um 

alargado número de empresas com origem fora da UE). 

Aliada às seguintes políticas: 1) atração de investimento direto estrangeiro (IDE) e aplicação 

em indústrias de bens e serviços transacionáveis; 2) qualificação e formação da mão-de-obra; 

3) flexibilização do mercado de trabalho; 4) correção dos desequilíbrios das finanças públicas 

e 5) estabilidade do enquadramento legal e regulatório (5). 
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A política fiscal é usada como instrumento ao serviço da competitividade pela reduzida carga 

fiscal sobre as empresas (rendimentos, dividendos e mais-valias), sobre particulares (rendi-

mento do trabalho) e em incentivos a empresas exportadoras, aliada a uma aposta no capital 

humano altamente qualificado. Combinado com políticas de investimento público no sistema 

educativo, promoção da competitividade em indústrias de capital, conhecimento intensivo e 

aposta no reforço da consolidação das finanças públicas via despesa, fez deste país, um dos 

mais competitivos da ZE (5). 

Mas todo este processo foi posto em causa quando o ritmo de crescimento abrandou em 2007 

e levou à explosão de uma bolha imobiliária que se tinha desenvolvido ao longo do tempo. A 

queda abrupta dos preços das propriedades revelou a sobre-exposição da economia à constru-

ção, que contribuiu para a crise bancária irlandesa. A Irlanda entrou oficialmente em recessão 

em 2008, após vários meses consecutivos de contração económica (4).  

Assim, uma crise sem precedentes terminou com esta era de rápido crescimento económico, 

colocando em cheque o modelo de desenvolvimento do país. 

2.2.1 Principais causas e impactos da crise 

Tudo começou com a crise internacional, desencadeada pela crise imobiliária (subprime), se-

cando o banco norte-americano Lehman Brothers e alastrando à Europa para uma crise de dí-

vidas soberanas. Os países do Sul e a Irlanda foram os mais afetados, mas este último por 

questões essencialmente financeiras em novembro de 2010. Com o lançamento do euro em 

2000, nos países mais pequenos, os juros caíram a pique, por se juntarem a um grande mercado 

monetário, levando os bancos e os governos a pedirem crédito quase ilimitado para todo o tipo 

de projetos, muito mais do que as poupanças que detinham (6). Mas em mais nenhum local, o 

boom imobiliário correu tão dramaticamente mal como na Irlanda. Crédito barato vindo da 
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Alemanha, França e Reino Unido (RU), alimentou o maior boom imobiliário do mundo, tor-

nando o Anglo Irish Bank (AIB) insolvente, deixando €30 B, de dívida adicional ao governo 

irlandês (6). 

Os pontos fracos dos bancos irlandeses, também devem ser vistos numa perspetiva macroeco-

nómica, onde uma série de desequilíbrios se foram acumulando na última década. A política 

fiscal irlandesa de natureza flexível e expansionista provou ser fatal para o agravamento da 

crise. As receitas fiscais estavam bastante dependentes dos retornos dos investimentos feitos 

no setor da construção, não permitindo receitas de forma consistente, pois a base da taxa de 

imposto era bastante reduzida, o que fez antecipar o boom imobiliário. Por sua vez, esse boom 

foi impulsionado pela crescente dependência por parte dos bancos irlandeses em financiamento 

externo, promovendo práticas perigosas de maturação descompassada, colocando em causa a 

sustentabilidade do sistema bancário do país. Os principais bancos irlandeses que incorreram 

neste tipo de práticas contraproducentes foram o AIB, o Allied Irish Bank e o Banco da Irlanda 

(BI), com a agravante de deterem um concentrado número de mutuários sem qualquer tipo de 

histórico de crédito. Estes comportamentos adotados pelos principais bancos irlandeses acen-

tuaram-se após a integração do sistema financeiro do país com outros mercados europeus, so-

bretudo na sequência da adoção do euro, disparando a disponibilidade de crédito estrangeiro, 

dada a diminuição dos riscos cambiais. 

Outros fatores que contribuíram para o colapso financeiro da Irlanda, dizem respeito aos erros 

de julgamento cometidos em matéria de gestão e governança bancária, nomeadamente: testes 

de esforço; avaliação dos riscos de crédito; e grandes lapsos na documentação para a concessão 

de empréstimos. Mas o grande destaque vai mesmo para a falta de diversificação da carteira de 

empréstimos bancários, permitindo acumular um grande número de ativos de risco numa só 

carteira, principalmente para o setor imobiliário (The Irish Banking Crisis Regulatory and Fi-

nancial Stability Policy, 2010; Regling & Watson, 2010). 
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Tem sido amplamente referido que o modelo de negócio de expansão de crédito através de 

empréstimos para propriedades comerciais, foi liderado pelas principais instituições financeiras 

do país. No entanto, esse comportamento contagiou todo o sistema bancário, convencidos de 

que os preços dos imóveis nunca fossem baixar. Assim, era de prever que a concentração de 

ativos de alto risco se tornasse numa prática comum do sistema bancário reinante. Neste qua-

dro, torna-se imperioso que os Estados-Membros da ZE saibam conduzir políticas fiscais pru-

dentes que tenham em conta, mitigar, um descompasso entre as condições monetárias e todo o 

ciclo de negócios nacional (Misjudging Risk: Causes of the Systemic Banking Crisis in Ireland, 

2011). 
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3. Teorias da crise financeira e suas respostas 

A crise acarretou enormes desafios aos bancos centrais, forçando-os ao uso de medidas con-

vencionais de política monetária, de modo a preservar o funcionamento do mecanismo de trans-

missão monetária e evitar o colapso do sistema financeiro. A correção dos desequilíbrios ban-

cários e financeiros traduziram-se numa evolução do mandato, dos instrumentos e do modelo 

de governação dos bancos centrais, de modo a dar ênfase à estabilidade do sistema financeiro 

sem descurar o objetivo central de preços (Abreu et al, 2012). 

Neste quadro, há que distinguir três tipos de crises financeiras habituais: bancárias, cambiais e 

de dívida soberana. As crises bancárias caraterizam-se pela existência de instabilidade no setor 

bancário, podendo afetar um grupo limitado de instituições bancárias, cujos ativos rapidamente 

se deterioram e se tornam insolventes ou se generaliza, por um processo de contágio, a todo o 

sistema bancário. Existem dois tipos de crise bancária: a crise bancária sistémica, uma crise 

severa do conjunto do setor bancário caraterizado por falências que levam a importantes inter-

venções do Estado, com nacionalizações, fusão ou encerramento de instituições bancárias. E a 

crise bancária periférica, onde se verifica apenas uma situação de forte dificuldade das institui-

ções bancárias, que pode desencadear um processo de crise noutras instituições financeiras, 

não sendo necessário uma intervenção tão incisiva por parte do Estado (Reinhart & Rogoff, 

2009). 

Para que uma crise bancária seja considerada sistémica, duas evidências devem ser observadas: 

sinais significativos de tensão no sistema, como corrida aos depósitos, perdas significativas dos 

bancos e liquidações bancárias. E também intervenção política pública relevante, em resposta 

a este contexto. As intervenções de política monetária são consideradas significativas, se pelo 

menos, três das seguintes medidas forem implementadas: suporte extensivo em liquidez, custos 
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de reestruturação de bancos (de pelo menos 3% do PIB), número significativo de nacionaliza-

ções dos bancos, ampla oferta de garantias públicas, compras em larga escala de ativos (pelo 

menos 5% do PIB) e congelamento de depósitos ou criação de feriados bancários (Laevan & 

Valencia, 2010). Tanto a Islândia como a Irlanda, padeceram de sintomas que indicam que 

foram atingidas por uma crise essencialmente bancária. Mas a Islândia, devido a possuir moeda 

própria, também sofreu uma crise cambial. 

A crise cambial, carateriza-se por perturbações no mercado, traduzindo-se numa forte instabi-

lidade das taxas de câmbio, resultante de uma forte pressão para a depreciação da moeda e são 

o resultado de uma perda generalizada de confiança dos agentes financeiros no valor de uma 

ou mais moedas e, portanto, do regime até então em vigor. Podemos identificar como crise 

cambial, as situações em que se verifica uma depreciação nominal da moeda de pelo menos 

30%, depreciação essa que deve representar um aumento relativamente à taxa de depreciação 

do ano anterior de pelo menos 10%. Para evitar a depreciação da moeda doméstica, o Banco 

Central pode vender parte das reservas nacionais de moeda estrangeira, ou adotar políticas eco-

nómicas restritivas (Frankel & Rose, 1996). 

A Irlanda, assim como a Islândia, não conseguiu escapar a uma crise de dívida soberana, devido 

ao custo da sua recapitalização bancária, que se manifesta essencialmente na forte dificuldade 

ou incapacidade de um país cumprir com o seu compromisso de dívida externa e da impossi-

bilidade desse mesmo país obter novos financiamentos externos a um custo dentro dos padrões 

normais de mercado. Numa primeira fase, como consequência do elevado endividamento pú-

blico e do risco de incumprimento, o preço das obrigações da dívida pública diminui no mer-

cado secundário, aumentando em consequência o prémio de risco dos novos empréstimos con-

traídos pelo Estado endividado. A esta primeira fase, seguem-se frequentemente o incumpri-

mento da dívida e a sua restruturação (Abreu et al, 2012). 
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A literatura económica reinante diz-nos que em caso de crise financeira, o sistema financeiro 

deve ser apoiado por ações governamentais, a fim de evitar um colapso do mecanismo de fi-

nanciamento da economia. A teoria keynesiana, mostra que é crucial estimular a procura agre-

gada e evitar a deflação através de políticas monetárias e orçamentais contra-cíclicas, mos-

trando que a poupança é inimiga do crescimento económico. Já a teoria austríaca defende que 

o sistema financeiro e a economia se devem reajustar automaticamente, pois as intervenções 

governamentais são a raiz do problema, adiando e até agravando a situação. Defende que, numa 

primeira fase, é necessário um clima de austeridade e poupança, para que no futuro haja confi-

ança e investimento real. A escola keynesiana defende, nomeadamente Krugman (2009), que 

a solução para uma crise desta natureza deve passar pela criação de uma nova bolha expansio-

nista, que cubra os efeitos da anterior. Nesta visão, a economia passa pelos estágios de euforia 

e recessão, que o próprio Keynes defende que está na origem dos “espíritos animais” por parte 

do setor privado. Esta ideia baseia-se no livro da “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda” (Keynes, 1936), que por sua vez assenta na teoria do “consumo insuficiente”, onde se 

afirma que a procura é insuficiente para absorver todas as necessidades do mercado e com isso 

concluir que o sistema de mercado livre tem lacunas. Daí, vem a necessidade de usar mecanis-

mos estatais que estimulem a economia, como aumentar os gastos do Estado, que segundo esta 

escola, é o instrumento que maior efeito multiplicador traz à economia. Por sua vez, o Banco 

Central é novamente chamado a agir para acomodar esta nova onda expansionista do governo, 

reduzindo artificialmente as taxas de juro, de modo a sustentar a nova dívida. O problema, 

segundo a escola austríaca, é que esta forma de atuar provoca mais dívida e inflação, funcio-

nando como um imposto escondido para os contribuintes no médio e longo prazo. Mais con-

cretamente, esta escola de pensamento, defende que o que está na origem dos ciclos económi-

cos, não são os “espíritos animais” e nem no “consumo insuficiente”, mas nas taxas de juro 

manipuladas artificialmente e na consequente má alocação do capital em setores que não são 
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sustentados por uma procura real. Os austríacos, ao contrário dos keynesianos, não defendem 

a intervenção governamental na economia e muito menos gastos públicos e redução das taxas 

de juro como solução para a recuperação económica. Eles defendem a redução dos gastos pú-

blicos, a desregulamentação do mercado e a diminuição dos impostos, para deixar que o setor 

privado por si próprio, expurgue os ativos tóxicos na economia (10), (11) e (12). 

Embora as respostas políticas à crise sejam diferentes de caso para caso, de escola para escola 

e entre os países, na sua resolução, distinguem-se geralmente duas fases: a fase de contenção 

da crise e a fase de resolução ou de reestruturação. Na fase de contenção, o objetivo dos gover-

nos passa pela implementação de políticas destinadas a restabelecer a confiança, para minimi-

zar as repercussões sobre a economia, decorrentes da perda de confiança dos depositantes e de 

outros investidores no sistema financeiro, traduzindo-se essencialmente em medidas de política 

monetária, com vista a apoiar o setor bancário, como o fornecimento de liquidez a baixo custo 

aos bancos, ou a emissão de garantias sobre passivos bancários, de forma a facilitar o acesso 

dos bancos aos mercados financeiros internacionais. A fase de resolução envolve a realização 

de operações financeiras, como a compra de ativos, a emissão de garantias dos mesmos e inje-

ções de capital (Abreu et al, 2012). 

Apesar da relativa importância da ação dos governos face a este tipo de crises, é indispensável 

não descurar a diplomacia económica e a performance das relações internacionais que isso 

acarreta, pois a margem de manobra dum governo, dependerá mais do seu desempenho na 

esfera das relações com as principais instituições internacionais, como o FMI, do que com os 

instrumentos que cada país tem à sua disposição. Esse facto torna-se ainda mais relevante num 

contexto de economia e compromisso global.  
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4. Metodologia e hipóteses de trabalho 

Nesta dissertação, vai-se fazer uma comparação descritiva entre os dois países: antes, durante 

e pós crise, de forma a analisar padrões de diferenças e semelhanças. Neste tipo de estudo, a 

investigação tem em conta, os aspetos essenciais para o seu trabalho, e vê de que forma eles se 

encaixam. Assim, tem que haver, a priori, um estudo de cada caso, o que é fundamental para 

que se possa depois proceder a uma análise comparada, pois para se poderem estabelecer com-

parações, é necessário previamente conhecer a realidade de cada caso (Katzenstein et al, 1996). 

Portanto, vai-se estudar cada país isoladamente, de forma a conhecer a respetiva realidade atra-

vés de uma pesquisa política, social e económica, por meio da literatura existente, do acompa-

nhamento de relatórios oficiais, artigos científicos e de uma análise da imprensa (Benbasat et 

al, 1987). 

A escolha do estudo de caso tem como objetivo, poder descrever a ação dos governos, narrar 

como se sucederam os acontecimentos, no contexto da crise internacional e de outras crises 

antecedentes (ver em anexos), particularmente, em cada país escolhido para análise. Quer-se 

igualmente dar a conhecer com detalhe, a importância das medidas económicas e políticas ado-

tadas em cada um dos países e comparar os resultados obtidos, de modo a se poder dar resposta 

à hipótese de trabalho.  

Nesta dissertação, procurou-se escolher dois países, que embora tenham instituições formal-

mente semelhantes, com praticamente os mesmos formatos organizacionais, com poderes for-

mais equivalentes e objetivos próximos, têm caraterísticas muito próprias que os distinguem e 

que fazem com que se torne interessante o seu estudo comparativo. Desta forma escolhemos a 

Islândia por ter entrado e saído da crise económico-financeira, não sendo membro da UE, nem 

da ZE e escolhemos a Irlanda por ser um Estado-Membro da UE e da ZE, ainda que a crise em 

ambos tenha essencialmente partido de problemas bancários (Almond et al, 2011).  
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Assim, a premissa central do trabalho assenta nesta diferença fundamental. Para a Irlanda, os 

instrumentos de política económica são escassos, dada a existência de políticas europeias co-

muns, que limitam a sua margem de manobra, designadamente em função dos objetivos co-

muns de consolidação orçamental. Uma situação a que a Islândia não está sujeita, por não in-

tegrar, nem na UE, nem na ZE. Daqui derivam três premissas secundárias, traçadas tendo em 

conta os objetivos da investigação e a pergunta de partida: 1) A capacidade dos governos mol-

darem a política monetária, revelou-se um fator determinante para a gestão da crise económico-

financeira? 2) A capacidade de cada governo para definir o nível de austeridade das medidas 

adotadas, foi um fator determinante para a gestão da crise económico-financeira? 3) O facto de 

a Irlanda pertencer à UE e à ZE, é um fator limitativo da ação do governo e isso tem atrasado 

os processos de recuperação económico-financeira? 

Através destas premissas, vai-se tentar dar resposta à hipótese de trabalho central desta inves-

tigação. Quem se saiu melhor no pós-crise 2008? 

Em suma, usando o método descritivo comparativo, o foco estará na complexidade causal dos 

problemas inerentes à crise internacional e à sua recuperação. Portanto, ao estudar o papel dos 

governos na gestão da crise económico-financeira, procuram-se explicações causais para a 

forma como cada país chegou à crise, respetivas consequências, medidas adotadas pelos seus 

governos e situações que tiveram que superar. Assim, estar-se-á a realizar um estudo sobre 

padrões de diferenças e semelhanças, só possível através do método descritivo comparativo 

(Geddes, 1990). 
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5. Atuação dos governos 

5.1  Caso islandês 

O setor financeiro da Islândia estava a desmoronar-se e as autoridades tiveram que tomar me-

didas extraordinárias para manter as transações dos bancos, incluindo deixar a parte internaci-

onal do sistema financeiro resolver a sua situação, limpar todos os ativos dos bancos e demitir 

os seus gestores. Um aspeto crucial da gestão da crise foi proteger a dívida soberana dos bancos 

insolventes e minimizar a socialização dos prejuízos do setor privado (2). 

Para além da gestão da crise dos bancos falidos, o programa económico que as autoridades 

islandesas elaboraram em cooperação com o FMI, desempenhou um papel fundamental, con-

seguindo um financiamento no valor de US$5,1 B, com que se criou um fundo de reservas de 

divisas estrangeiras. O programa teve três objetivos: estabilizar a taxa de câmbio, definir uma 

fiscalidade sustentável e sanear o setor financeiro. Os controlos abrangentes de capitais foram 

um elemento fundamental do programa (2). 

A divisa desempenhou um papel significativo, tanto na formação da crise como durante a sua 

subsequente estabilização e recuperação. A crise da divisa materializou-se numa depreciação 

da coroa islandesa de cerca de 50% durante o ano de 2008, atingindo os setores empresariais e 

as famílias sobre-endividadas. Daí a necessidade de estabilizar a taxa de câmbio, o que foi 

conseguido em meados de 2009. No entanto, a depreciação real da coroa islandesa, permitiu 

reduzir as importações e estimular as exportações, ajudando assim a transformar o défice da 

conta corrente de dois dígitos num excedente subjacente. Mas esse estímulo foi limitado pelo 

facto das principais exportações industriais, como as pescas e as fundições de metais de con-

sumo intensivo de energia, terem enfrentado constrangimentos de capacidade, que só podiam 

ser ultrapassados com investimentos mais avultados. Um elemento muito importante, bastante 

inovador e que explica o êxito da política islandesa, foi a interação da consolidação fiscal, da 
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política monetária e dos controlos de capitais. A crise desferiu um rude golpe nas finanças 

públicas islandesas, onde o défice resultante (10% do PIB em 2009) teria sido muito mais difícil 

de financiar na ausência dos controlos de capitais que impediram a fuga de capitais estrangeiros 

e captaram novas poupanças internas (2). 

No entanto, não havia alternativa para escapar à consolidação fiscal necessária para colocar as 

finanças do governo numa via sustentável, visto que a Islândia perdera a confiança externa e o 

acesso ao mercado (2). 

5.1.1 Antes do FMI 

Em resposta à turbulência que se vivia no mundo financeiro, as autoridades islandesas tomaram 

medidas para reforçar a confiança pública. O BCI alterou as políticas da taxa de juro e fez uma 

maior provisão de liquidez para reduzir as pressões cambiais e dos mercados internos. Para 

além disso, melhorou ainda o acesso à liquidez cambial através da celebração de acordos de 

swap (permuta: são operações em que há troca de posições quanto ao risco e rentabilidade entre 

investidores) de moeda com outros bancos centrais nórdicos. O governo mostrou-se disposto a 

aumentar as reservas internacionais do BCI e comprometeu-se a seguir com prudência as re-

formas do quadro fiscal e do FFI. Ao mesmo tempo, os bancos procuraram fortalecer os seus 

balanços e aumentar a sua liquidez, pelo que os três maiores bancos diminuíram as necessida-

des de empréstimo, consolidando melhor os seus financiamentos através de mercados margi-

nais, da mobilização de depósitos a retalho no exterior e de uma redução de custos (Bagus & 

Howden, 2012). 

5.1.2 Depois do FMI 

Em 2008, a Islândia já se encontrava sem soluções para a crise financeira que se vivia no país 

e que chegou com a queda do banco Lehman Brothers. Assim, teve a necessidade de formular 

um programa abrangente para enfrentar as consequências da crise, para a qual solicitou o apoio 



20 
 

do FMI. Em outubro de 2008, o FMI chegou pela primeira vez à Islândia, com o objetivo de 

traçar um esboço do empréstimo que esta instituição ia fazer ao país, de forma a restaurar a 

confiança no sistema bancário e a estabilizar a moeda. O pacote proposto pelo FMI tinha um 

total de US$21 B, e foi concedido através de um mecanismo do Fundo de Financiamento de 

Emergência (FFE). 

O Conselho Executivo do FMI aprovou o financiamento a dois anos através de um “Acordo 

Stand-By”, disponibilizando de imediato US$827 M, sendo o restante pago em oito parcelas 

iguais, sujeitas a revisões trimestrais. Esta instituição previa com esta medida, preencher 42% 

das lacunas de financiamento para o período de 2008/2010, sendo que os restantes 58% deve-

riam ser recebidos de credores bilaterais oficiais (Thomsen, 2008). Assim, as medidas propos-

tas pelo FMI, centraram-se em responder aos principais desafios: Desde logo, procuraram evi-

tar a depreciação mais acentuada da coroa islandesa, através da manutenção de uma política 

monetária apertada, e de uma política de taxa de câmbio flexível, bem como da criação de 

restrições á saída de capitais a curto prazo (Thomsen, 2008). Por outro lado, procuraram de-

senvolver uma estratégia global e colaborativa para uma reestruturação bancária, criando uma 

estrutura organizacional eficiente para facilitar o processo de reestruturação, procedendo de 

imediato à valorização dos ativos dos bancos, maximizando a recuperação de ativos, garantindo 

um tratamento justo e equitativo dos depositantes e credores dos bancos e fortalecendo as prá-

ticas de supervisão e do quadro de insolvência (Thomsen, 2008). Finalmente, o FMI procurava 

que a Islândia assegurasse a sustentabilidade fiscal a médio prazo, sendo que os estabilizadores 

orçamentais automáticos foram autorizados a funcionarem em pleno no ano de 2009, incluindo 

o desenvolvimento de um forte plano de consolidação fiscal de médio prazo para ser lançado 

em 2010 (Thomsen, 2008). 

Um ponto de inflexão no caso islandês surgiu em 2010, quando o governo islandês rejeitou 

assinar a lei que forçaria o Estado a assumir a dívida dos bancos, originando um braço de ferro 
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com o FMI, UE, RU e Países Baixos, resultando numa revisão do acordo com o FMI. Essa 

revisão, muito mais vantajosa para o povo islandês, consistia em prazos bem mais alargados e 

com taxas de juro muito mais baixas que a proposta anterior. Na implementação e cumprimento 

do programa financeiro proposto pelo FMI, as autoridades islandesas tiveram uma grande pre-

ocupação em proteger o estado social, rejeitando encobrir os políticos e os banqueiros causa-

dores do colapso financeiro do país. Poul Thomsen afirmou que o plano de ajustamento finan-

ceiro acordado com a Islândia era constituído por três elementos muito importantes: 1) Reunir 

um grupo de advogados, que tinham como objetivo estudar a melhor maneira de evitar que os 

prejuízos bancários fossem suportados pelo Estado; 2) Estabilizar a taxa de câmbio, com re-

curso ao controlo de capitais; 3) Os estabilizadores automáticos poderem operar por completo 

no primeiro ano do programa, adiando assim, o ajustamento orçamental (13). 

Após as medidas impostas pelo FMI, e por outras adotadas pelo governo, o objetivo foi de 

aumentar o saldo mínimo até 2011 com medidas de consolidação, muito mais focadas na redu-

ção da despesa do que no aumento das receitas. Os cortes nas despesas envolviam o congela-

mento dos salários e benefícios fiscais, cortes seletivos em grandes itens de despesa, como a 

construção de estradas e os benefícios para quem tem crianças. Criaram-se também metas gra-

duais na contratação de custos operacionais, atribuição de subsídios e metas mais rigorosas 

para a administração geral, e começou-se a fazer a supervisão dos serviços. No que concerne à 

receita, realça-se o aumento do imposto de renda de capital e o aumento dos impostos tempo-

rários sobre o património, bem como o aumento dos impostos nas emissões de carbono, na 

utilização de energia elétrica e no uso de água quente, tudo medidas introduzidas em 2010. 

Porém em contrapartida, houve espaço para medidas que visaram mitigar os efeitos da reestru-

turação do país. Na reforma fiscal, acabou o imposto único, igual para todos, criando-se três 

escalões. O subsídio de desemprego aumentou de dois para três anos. Alargou-se o prazo para 

pagamento da prestação do crédito à habitação, tendo um ano de moratória, durante o qual não 
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havia despejos. Os cidadãos que declarassem falência são desobrigados das suas dívidas ao fim 

de dois anos, se a sua situação financeira não melhorar. Os salários dos administradores dos 

bancos foram tornados públicos, sendo impostos limites para o bónus dos gestores. Familiares 

e amigos de administradores da banca têm limites ao crédito e grandes empréstimos bancários 

têm que ser comunicados ao Banco Central. Por fim, também foram criadas regras para a con-

tratação de funcionários políticos (14). 

5.2 Caso irlandês 

A Irlanda foi literalmente forçada a suportar a dívida dos bancos privados, tanto pelo BCE, 

como pela Alemanha e PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha), pois muitos bancos 

alemães investiram grandes somas na banca irlandesa e havia receio de que o colapso bancário 

irlandês contagiasse outros países da Europa, agravando particularmente os juros sobre os títu-

los dos PIIGS, podendo derrubar todo o sistema bancário europeu. Assim o governo irlandês 

foi obrigado a suportar uma dívida adicional de €30 B, contraídos pelo AIB, (6) e (15). 

O fardo deixado pela crise dos bancos, só foi aligeirado quando o governo irlandês assumiu a 

presidência da UE, fazendo um acordo com o BCE para diminuir os juros da dívida dentro de 

prazos mais flexíveis. No entanto, o país já recebeu ajuda financeira de mais de €85 B, dos 

países da ZE e do FMI para recuperar as suas finanças. Desde então, o governo irlandês mudou 

e cinco pacotes de austeridade foram adotados. A procura interna afundou, e a taxa de desem-

prego chegou aos 15%. Do resgate de €85 B, dos quais €67.5 B, emprestados pela UE e FMI, 

€50 B, serviram para financiar o Estado e €35 B, foram direcionados para o setor bancário. 

Muitas das medidas previstas no memorando de entendimento da troika, resultaram do plano 

de reformas desenhado entre o governo irlandês e as autoridades europeias nos meses anterio-

res ao resgate. Quando partiu para a aplicação do programa, a Irlanda já tinha posto em marcha 
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“medidas de continuidade” que, desde 2008, custaram cerca de €21 B. O programa deu conti-

nuidade a esse plano: cortes na função pública, nas pensões, agravamento de impostos sobre a 

propriedade e sobre o capital e bens de consumo. Em 2014, o governo aplicou mais uma dose 

de austeridade para alcançar um défice de 4.8% em 2015, com cortes na saúde e na proteção 

social, um aumento de impostos sobre o consumo, contribuições sobre as instituições financei-

ras e sobre os fundos de pensões (16) e (17). 

5.2.1 Antes do FMI 

No final de setembro de 2008, a preocupação fulcral era estabilizar o sistema bancário irlandês, 

pois acreditava-se na altura, que o problema principal fosse a perda de liquidez do mercado. 

Assim, o governo irlandês anunciou uma garantia geral por dois anos de aproximadamente 

€440 B, sobre os depósitos e sobre quase toda a dívida dos seis maiores bancos da Irlanda, 

correspondente a mais de 200% do PIB. Mais tarde, o governo irlandês viu-se confrontado com 

o agravamento financeiro de três bancos: AIB, BI e Allied Irish Bank, que perderam aproxima-

damente €50 B. Assim, o AIB acabou por ser nacionalizado em 2009, seguido por uma injeção 

de capital de €3.5 B no Allied Irish Bank e no BI, e de mais de €4 B no AIB. Desse modo, o 

governo tentou garantir a saúde financeira dos bancos, tirando os ativos tóxicos e restaurando 

o balanço patrimonial das instituições, sendo o objetivo principal, gerar um superavit finan-

ceiro do setor privado, aumentando os depósitos e reduzindo os empréstimos dos bancos naci-

onais, fazendo com que os bancos perdessem alguma dependência de fontes de financiamento 

externo e recuperassem a credibilidade do sistema bancário. A ajuda do Banco Central, com 

capital e liquidez em conjunto com uma desalavancagem dos próprios bancos, foram pontos 

críticos para restaurar a confiança dos mercados no sistema bancário irlandês (Lima, 2012). 
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Assim, o governo irlandês anunciou logo em dezembro de 2009, antes da chegada da troika, a 

introdução de um corte progressivo nos salários públicos, para fazer face ao custo de recapita-

lização do sistema bancário do país. A redução situou-se entre os 5% e os 10,5%, para salários 

que excedessem €15.000. Em 2010, o governo estabeleceu um acordo com alguns dos princi-

pais sindicatos da função pública, em que se previa a realização de poupanças significativas na 

massa salarial do setor público. Do lado da receita, os impostos sobre a propriedade, sobre o 

capital e outros bens de consumo, foram agravados, mas o IRC (Imposto sobre o Rendimento 

de Pessoas Coletivas) manteve-se inalterado (18). 

5.2.2 Depois do FMI 

O governo irlandês preferiu assumir a dívida dos bancos em vez de os deixar cair, mas essa 

garantia só durou até 2010, levando a uma saída de capitais, tornando a banca irlandesa depen-

dente da oferta de liquidez do BCE. Este facto fez com que os juros da dívida irlandesa dispa-

rassem, pois o seu défice público já ia em 31% do PIB em 2010. Assim, não houve outra hipó-

tese senão pedir assistência à Europa em novembro desse ano. O programa de ajuda previu 

restabelecer a confiança no setor bancário, custando €35 B, bem como um ajuste fiscal da or-

dem dos €50 B, para restaurar a sustentabilidade fiscal e corrigir o défice até 2015, e ainda 

reformas de estímulo ao crescimento, em particular no mercado de trabalho, a fim de permitir 

um crescimento mais robusto e sustentável. Assim, o financiamento do programa estava con-

dicionado a uma ação rápida para sanear o setor financeiro da Irlanda, colocar as finanças pú-

blicas numa trajetória sustentável e implementar um pacote de reformas estruturais. O setor 

bancário irlandês necessitou de mecanismos de supervisão e regulação mais apertados e no que 

respeitou à consolidação orçamental, foi feita mais pelo lado da despesa (Lima, 2012). 

O facto de a Irlanda estar integrada na UE e na ZE, retirou-lhe margem de manobra para evitar 

medidas de austeridade à sua população, apesar do problema principal se centrar na falência 



25 
 

do sistema bancário. O plano de austeridade do Fundo Europeu de Estabilização (FEE), supor-

tado pelo FMI, incluiu o despedimento de cerca de 25 mil funcionários públicos (7% do total), 

o aumento do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) de 21 para 23%, o corte de 10 % no 

salário mínimo e o aumento dos impostos sobre o rendimento. No entanto, o governo irlandês 

teve um grande mérito, ao resistir ao aumento da carga fiscal sobre as empresas, mantendo a 

Irlanda como o país mais atrativo em matéria fiscal da UE, com uma taxa de apenas 12,5% 

(18). 
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6. Apresentação e análise dos resultados 

 

Neste ponto, vão-se enumerar as diferenças chave do trajeto seguido por cada país com 

recurso a um quadro das principais medidas político-económicas e através de gráficos 

evolutivos dos principais indicadores macroeconómicos de cada caso.  

                 Quadro 1. Medidas político-económicas. Islândia vs. Irlanda 

 Islândia Irlanda 

Diplomacia económica 

Rejeição da assinatura da lei que 

forçaria o Estado a assumir a dí-

vida dos bancos. 

O país foi forçado a suportar a dí-

vida dos bancos privados. 

Estratégia bancária 

Deixar cair a parte internacional 

do sistema financeiro. 

 

Nacionalização dos principais 

bancos. 

 

Política bancária 

Limpeza de todos os ativos dos 

bancos e demissão dos seus gesto-

res. 

Garantia pública de dois anos re-

lativamente a depósitos. 

 

Política bancária e finan-

ceira 

Proteção da dívida soberana dos 

bancos insolventes e minimização 

da socialização dos prejuízos do 

setor privado. 

 

Estabilização e saneamento do 

sistema bancário, através de inje-

ções de capital. 

 

Política económica 

Saneamento do setor financeiro e 

consolidação fiscal sustentável. 

 

Consolidação fiscal mais aper-

tada, tanto do lado da despesa 

como da receita. 

 

Procedimentos e normas 

bancárias 

Reforço das práticas de supervisão 

e de regulação. 

 

Reforço das práticas de supervi-

são e de regulação. 

 

Circulação de capitais 

Controlo de capitais que impediu a 

fuga de capitais estrangeiros e cap-

tou novas poupanças internas. 

 

Ausência de controlo de capitais. 

Política económica ex-

terna e câmbio 

Estimulo das exportações e desin-

centivo das importações com re-

curso à desvalorização cambial. 

 

Estimulo das exportações e de-

sincentivo das importações com 

recurso à redução dos preços in-

ternos e dos salários. 

Políticas de preços 

Política inflacionista, através de 

políticas monetárias expansionis-

tas. 

Política deflacionista, através de 

políticas orçamentais restritivas. 

                              Elaborado pelo próprio 
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A Islândia permitiu que fatias substanciais do seu setor financeiro fossem à bancarrota, nome-

adamente sucursais de bancos domiciliados no estrangeiro, sem dar qualquer tipo de assistên-

cia. Por sua vez, a Irlanda foi forçada a assumir a dívida dos seus bancos, com os seus contri-

buintes a terem que suportar a fatura. Face ao défice externo, a Islândia desvalorizou a sua 

moeda através do instrumento cambial, de modo a tornar as suas exportações mais competitivas 

(gráfico 2). Já a Irlanda, por não possuir moeda própria, teve que seguir outro caminho, que 

passou por uma redução dos seus preços domésticos e por uma redução dos salários, através 

de políticas orçamentais mais restritivas e de acordos com os sindicatos, tornando o país mais 

atraente para os mercados internacionais. Além disso, o controlo de capitais utilizado pela Is-

lândia permitiu impedir uma fuga de capitais, travando a saída de capital estrangeiro do seu 

território. Já a Irlanda, não teve essa hipótese por pertencer à UE, tendo que manter necessari-

amente, o compromisso de livre mobilidade de capitais (19). 

O gráfico 1 mostra que a política inflacionista adotada pela Islândia, estimulou as exportações, 

mas escondeu o elevado endividamento das famílias e das empresas, permitindo que o país 

saísse do calvário de uma forma aparentemente ilesa, contrariamente ao que se sucedeu na 

Irlanda, onde o crescimento foi pequeno. O gráfico mostra a evolução do PIB nominal de am-

bos os países, ou seja o PIB, sem considerar a evolução dos preços. A Irlanda está a verde e a 

Islândia a azul (19).  
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Gráfico 1: PIB Nominal.  

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis 

 

 

Gráfico 2: Taxa de Conversão da moeda nacional da Islândia para US$ 

 

Contudo, esta análise em termos nominais ignora completamente os efeitos inflacionistas sobre 

a economia islandesa provocados pela política do BCI, onde agregados monetários mais am-

plos como o M1, cresceram a uma taxa de 20 a 30%, durante o conjunto dos anos entre 2002 e 

2007 e em quase 20% apenas em 2008, levando a um acentuado aumento de preços (gráficos 

3 e 4) (3). 
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Gráfico 3: Taxa de Crescimento do M1.  

 

Fonte: Banco Central da Islândia, Statistics (2009) 

 

Gráfico 4: Taxa de Inflação da Islândia 

 

Neste contexto, o gráfico 5 mostra uma realidade mais precisa da situação vivida nos dois 

países, isto é, a evolução do PIB real, considerando a inflação dos preços. Este indicador é 

fundamental para uma correta análise da experiência pós-crise dos dois países. Aí se constata 

uma evolução muito mais favorável da Irlanda, enquanto o PIB islandês, em termos reais, se 

afunda. 
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Gráfico 5: PIB Real (2008=100). 

 Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis 

 

Por outro lado, a política monetária expansionista levada a cabo pelo BCI fez disparar a infla-

ção para quase 20%, diminuindo o poder de compra dos islandeses. No seu ponto mais baixo, 

alcançado no quarto trimestre de 2010, o rendimento real da Islândia tinha caído cerca de 35%. 

Já na Irlanda, este declínio foi sensivelmente mitigado pela deflação de preços em cerca de 6%, 

pois à medida que os preços domésticos caíam, tornou-se mais fácil para os irlandeses conti-

nuarem a sobreviver com um rendimento nominal decrescente (gráfico 6). No seu pior mo-

mento, a economia irlandesa caiu apenas 10%, em termos reais. Portanto, os dois países ainda 

não conseguiram recuperar totalmente o poder de compra alcançado no final de 2007 mas na 

Islândia, a situação é bem mais grave (19). 

 

Gráfico 6: Taxa de Inflação da Irlanda 
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Outro indicador que vale a pena analisar com atenção, é a evolução da taxa de emprego, onde 

verificamos um maior desemprego por parte da Irlanda, o que pode ser verificado no gráfico 

7. 

 

Gráfico 7: Taxa de Emprego (2008=100).  

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis 

 

Porém, esta análise pode ser muito enganadora. Devido aos efeitos inflacionistas, uma parte da 

população ativa islandesa teve que ter mais do que um emprego a fim de manter a sua qualidade 

de vida. Se perdessem um dos seus empregos, não contavam para as estatísticas de desemprego, 

distorcendo a realidade vivida no país. Contrariamente, na Irlanda a situação era bem mais 

confortável, pois devido à deflação de preços, ficou mais fácil para o irlandês suportar o seu 

padrão de vida, apenas com um emprego (19). O gráfico seguinte (gráfico 8) mostra essa rea-

lidade de uma forma mais acurada, considerando a evolução das horas trabalhadas num ano. 
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Gráfico 8: Horas Anuais Trabalhadas (2008=100).  

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis 

 

Este gráfico permite ver como a situação se inverte. No auge da recessão em 2010, o número 

de horas trabalhadas pelo islandês caiu 6%, ao passo que, na Irlanda, a queda foi de apenas 

3,5%. Isto é, apesar do crescimento económico nominal ter sido mais rápido na Islândia, o seu 

nível de precariedade no trabalho, foi mais grave do que na Irlanda (19). 

Outro indicador que vale a pena analisar, no sentido de perceber como a crise e as medidas pós 

crise afetaram a confiança, o investimento e a capacidade produtiva dos países em questão, é a 

formação bruta de capital fixo, pois é um indicador que nos pode ajudar a mostrar as tendências 

do crescimento económico de ambos os países (gráficos 9 e 10). Os dados estatísticos sobre 

esta variável têm no entanto o inconveniente de estarem na moeda local, o que limita muito a 

comparação que se possa fazer entre eles, pois, como vimos, a evolução dos preços nos dois 

países foi muito diferente, incluindo nos anos que antecederam a crise. 
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Gráfico 9: Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) da Islândia 

 

 

Gráfico 10: FBCF da Irlanda 

 

Estas duas figuras mostram aquilo que já se esperava. Ambos os países estão a recuperar a 

confiança do setor privado, mas a velocidades diferentes. Na Islândia, nota-se uma tendência 

de recuperação mais rápida, embora se deva descontar o efeito inflação (maior do que na Ir-

landa). Este facto talvez se possa explicar pela limitação de alguns instrumentos macroeconó-

micos por parte da Irlanda, nomeadamente a política monetária e o controlo de capitais, ex-

pondo a banca do país a uma descapitalização. Medidas mais duras do lado da procura, também 

pode ser outra explicação possível, que fez com que o governo irlandês não conseguisse mitigar 

tão bem como o governo islandês, os impactos da crise na confiança dos investidores e dos 
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empresários. Porém, muitos analistas têm defendido que a recuperação desse indicador por 

parte da Irlanda é mais sólido, porque não recorreu a políticas inflacionistas e conseguiu refor-

mas importantes ao nível da flexibilização do mercado de trabalho, isto é, a Islândia, pode 

apresentar em certos indicadores, índices de maior crescimento, mas trata-se de um cresci-

mento inflacionista, portanto ilusório. 

Por fim, vale a pena analisar o indicador relativo à produtividade, de modo a analisarmos como 

a crise e as suas respetivas medidas de resolução afetaram os níveis de competitividade e efi-

ciência produtiva de ambos os países (gráficos 11 e 12). 

 

Gráfico 11: Nível de Produtividade Total dos Fatores em Paridade com o Poder de Compra da Islândia 

 

Gráfico 12: Nível de Produtividade Total dos Fatores em Paridade com o Poder de Compra da Irlanda 
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Os gráficos 11 e 12 mostram que a crise financeira afetou gravemente o nível de produtividade 

de ambos os países, mas também mostram que a tendência é de recuperação deste indicador. 

Contudo, os níveis apresentam-se mais elevados para a Irlanda, o que se pode atribuir ao seu 

modelo de desenvolvimento e às medidas pós crise mais viradas para o lado da oferta do que 

para o lado da procura, comparativamente ao caso islandês. A tendência verificada nos dois 

gráficos poderá sustentar a ideia de muitos economistas da ala liberal como os da escola aus-

tríaca e a de Chicago, em que a redução dos gastos assistencialistas do Estado e a desregula-

mentação do mercado, combinado com outras reformas importantes, tanto a nível laboral como 

da justiça, poderão ajudar a estimular e a recuperar os índices de produtividade de um país. 
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7. Considerações finais 

A Irlanda e a Islândia sofreram ambas com o impacto da crise financeira internacional, sobre-

tudo no setor bancário. Embora o trajeto inicial fosse semelhante, os dois países trilharam ca-

minhos opostos em resposta aos seus problemas e passados alguns anos, ainda é difícil chegar 

a uma resposta definitiva em saber qual dos dois superou melhor a crise. 

Afinal, ambos os países ainda têm problemas. O controlo de capitais adotados pela Islândia 

está a afetar significativamente os investimentos, que são extremamente necessários, em espe-

cial depois de um período depressivo. Por sua vez, a Irlanda está sufocada por uma enorme 

dívida pública, gerada pelo resgaste dos seus bancos, impedindo a sua recuperação. Uma coisa 

no entanto é clara: os efeitos da política monetária são nítidos e os supostos benefícios da po-

lítica monetária adotada pela Islândia, foram contrabalançados pela inflação de preços que ela 

causou, diminuindo o seu poder de compra (19). 

Em derradeira análise, a resposta vai depender da perspetiva e da ideologia económica que se 

adotar. Numa abordagem de curto prazo, o caminho trilhado pela Islândia, foi claramente me-

nos adverso, evitando mais medidas de austeridade e a socialização duma dívida privada que 

implicaria mais encargos para os contribuintes. A política monetária e cambial, juntamente 

com o controlo de capitais, foi determinante para suavizar os impactos do reajustamento eco-

nómico-financeiro do país. Porém, se analisarmos a questão numa perspetiva de médio e longo 

prazo, podemos afirmar que a recuperação irlandesa é mais sólida e sustentável, e mostrar-se-

á mais credível aos olhos dos investidores, devido a políticas deflacionistas. Contudo, podemos 

afirmar que estes dois países foram dois casos de sucesso, pois ambos retomaram o cresci-

mento, apesar de terem traçado caminhos completamente opostos. 
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Mais importante do que solucionar um problema desta natureza, é identificar a sua origem, 

para que se possam evitar caminhos difíceis mas indispensáveis à retoma da normalidade. Po-

rém, a resposta ao problema vai depender mais da inclinação ideológica de cada governo do 

que das suas causas.  

A título de exemplo, economistas da escola keynesiana saudaram a forma como a Irlanda sal-

vou os seus bancos privados, credibilizando o sistema financeiro e devolvendo-lhe liquidez. Já 

os economistas da escola austríaca viram com bons olhos o facto do governo islandês ter dei-

xado a parte internacional do sistema financeiro cair. Outros aspetos que dividem estas duas 

correntes de pensamento económico relativamente às medidas pós crise destes países prende-

se com o facto de os keynesianos terem defendido a postura do BCE, sobretudo a garantia 

explícita por parte deste em caso de falta de liquidez, operando como credor de última instância. 

Já os austríacos defendem o contrário, elogiando a forma como o BCE tem funcionado como 

um disciplinador exemplar para os gastos efetuados pelos governos dos países da ZE, servindo 

de substituto ao padrão-ouro. No que diz respeito à austeridade orçamental, também há dife-

renças significativas. Os austríacos opõem-se veementemente ao aumento de impostos como 

solução para o equilíbrio orçamental, já os keynesianos opõem-se ao corte dos gastos públicos. 

Se no que diz respeito ao tratamento dado ao sistema financeiro e às políticas monetárias e 

cambiais, os keynesianos levaram vantagem relativamente à sua influência, face às medidas 

dos governos destes países. Já na parte orçamental, os austríacos ganharam o debate, pois a 

disciplina fiscal foi feita mais pelo lado da despesa do que da receita, inviabilizando os projetos 

insustentáveis dos modelos governamentais assistencialistas e de investimento público. Em 

suma, a política correta para curar crises deste tipo, segundo a escola keynesiana passaria por 

medidas fiscais e monetárias expansionistas, proteger as indústrias mais afetadas pela crise, 

proteger os trabalhadores com gastos assistencialistas, incentivar o consumo e reduzir as taxas 

de juro para estimular o setor privado. Já os da escola austríaca teriam uma abordagem de 
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inércia pois olhariam para a crise como uma revelação de que havia um conjunto de descoor-

denações e investimentos erróneos e insustentáveis em toda a economia, decorrentes de uma 

política monetária expansionista. Assim, neste ponto de vista, estes defendem uma postura de 

passividade por parte do governo no combate à crise, deixando para o setor privado a missão 

de resolver a situação, liquidando os investimentos tóxicos e libertando recursos para setores 

mais produtivos. Também defendem que não se recorra a medidas contra-cíclicas, mas que se 

reforme o sistema financeiro, pois segundo esta escola, é o grande catalisador dos ciclos eco-

nómicos. Portanto, com esta polaridade de posições, torna-se ainda atual e imprescindível o 

debate entre keynesianos e austríacos. 

Concluindo, não podemos dizer que haja um vencedor nítido, nem correntes de pensamento 

económico superiores, uma vez que ambos os países em estudo conseguiram sair da crise, tri-

lhando caminhos diferentes para a sua resolução. Pode se dizer que os dois países usaram um 

mix de políticas das duas correntes e houve aspetos em que um país superou o outro, mas que 

na sua globalidade, os resultados parecem equilibrar-se. 
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Anexos 

1 Crises financeiras antecedentes 

 1.1 O caso latino-americano 

 

Infelizmente, a crise financeira não é um produto exclusivo dos tempos de hoje. Nos anos 1980 

e 1990, países da América Latina, nomeadamente o México e a Argentina, foram vítimas e ao 

mesmo tempo responsáveis pelas crises cambiais e financeiras que os atingiram. Vítimas, por-

que o sistema financeiro de reservas fracionárias permite ciclos económicos, dos quais, a ex-

pansão e a recessão, não sendo fácil para os países, controlar ou até mesmo mitigar os seus 

impactos. Responsáveis, porque os instrumentos macroeconómicos, em particular as políticas, 

fiscal, monetária e cambial, são para ser manuseadas adequadamente. 

No caso mexicano, o uso desmesurado de emissão de nova moeda para financiar défices e para 

mitigar impactos recessivos, trouxe fortes períodos inflacionários, retirando poder de compra 

aos seus cidadãos. Além disso, essa prática retraía investidores e consequentemente IDE. Por-

tanto, a sua adesão ao Tratado Norte-Americano de Comércio Livre (NAFTA), foi decisiva 

para a mudança do paradigma estratégico do país, liberalizando a economia, controlando a 

inflação, abrindo-se ao comércio externo e minimizando as gorduras do Estado, restabelecendo 

a confiança dos investidores (7). 

Por sua vez, a Argentina também utilizou a receita mexicana para combater situações recessi-

vas, pagando a fatura a médio e longo-prazo. As políticas de desvalorização da moeda, controlo 

de capitais e reestruturação da dívida, beliscaram a atividade produtiva do país, acabando por 

descontrolar as contas públicas. Assim, foi necessário criar uma nova moeda, o austral, para 

controlar a inflação, combinando políticas similares ao México, viradas para o exterior, priva-

tizando as suas empresas, desmantelando o protecionismo à atividade económica e reformando 

o sistema monetário do país, trazendo crescimento económico (7). 
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O problema deste modelo de desenvolvimento foi o facto do sistema de câmbios fixos adotados 

por estes dois países, terem sobrevalorizado as suas moedas, dificultando o crescimento das 

suas exportações, mostrando que não estavam preparados para a abertura ao comércio externo. 

Mesmo com o recurso a políticas de desvalorização da moeda, o México não conseguiu resta-

belecer a confiança dos investidores, levando a uma fuga maciça de capitais, contagiando a 

economia argentina. Devido a estas ocorrências, o FMI, os EUA (Estados Unidos da América) 

e o Banco Mundial vieram socorrer a economia mexicana, através duma linha de crédito avul-

tada para estabilizar a moeda e o sistema bancário do país. Apesar da contração económica 

provocada por estes acontecimentos, a ajuda destas duas instituições e dos EUA foi crucial para 

o restabelecimento da confiança dos mercados internacionais, o que permitiu recuperar a eco-

nomia dos países da América Latina (Krugman, 2009). 

1.2       O caso sudeste-asiático 

Durante o período de 1966 a 1996, os países do sudeste asiático atravessaram uma fase de 

expansão e desenvolvimento económico, nomeadamente a Tailândia na década de 1980. Com 

a chegada de multinacionais e outras empresas estrangeiras ao país, veio IDE, contagiando 

positivamente a indústria doméstica, através de spillovers. Mas a situação financeira do país 

começou-se a esfacelar durante a década de 1990, devido a um esquema de engenharia finan-

ceira, que consistia em financiamento externo por parte dos bancos tailandeses a bancos es-

trangeiros a juros baixíssimos, para emprestarem a juros elevados em território nacional. A 

lacuna deste modelo deve-se ao facto de sobrevalorizar a moeda nacional, o baht, prejudicando 

as exportações, agravando o défice externo. Assim, o governo tailandês usou o mecanismo de 

compra e venda de moeda estrangeira e nacional para repor a situação. Ao comprar moeda 

estrangeira para desvalorizar a moeda nacional, gerou-se multiplicação de liquidez na econo-
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mia, conduzindo a uma expansão de crédito barato, criando por sua vez, investimentos direci-

onados, essencialmente para o setor da construção, terrenos e ações, promovendo a especulação 

na economia tailandesa (7). 

Em 1996, as autoridades tailandesas tentaram contrariar a euforia da expansão do crédito, ven-

dendo obrigações do Tesouro, mas essa medida tonou-se ineficaz, pois as taxas de juro ao 

subirem, atraíram mais capitais externos para o país. Esse facto fez disparar o investimento e o 

consumo para níveis sem precedentes, agravando o défice comercial. Em 1997, quando os re-

tornos dos investimentos começaram a falhar, todo o tecido empresarial começou a desabar, 

forçando o Banco Central a desvalorizar a moeda nacional, trocando moeda estrangeira por 

baht. Contudo, este mecanismo é muito limitado, devido ao esvaziamento contínuo de reservas 

de divisas estrangeiras. Infelizmente para a Tailândia, a sua moeda derreteu devido à pressão 

do mercado cambial, obrigando o Banco Central a subir a taxa de juro, gerando um ciclo vici-

oso de degradação financeira, tornando a dívida externa cada vez mais cara (7). 

Em suma, esta ocorrência levou a uma fuga de capitais, descapitalizando a economia da Tai-

lândia e de outros países vizinhos do sudeste-asiático que partilhavam deste modelo de desen-

volvimento. A fraca regulação e supervisão bancária por parte dos bancos tailandeses revelou-

se fatal num contexto de abertura financeira com exposição cambial (Furman & Stiglitz, 1998) 

e (Krugman, 2009). 

 1.3      A crise americana 

A crise financeira americana foi a grande catalisadora dos colapsos financeiros dos países em 

estudo, a qual foi gerada por uma enorme bolha imobiliária, e daí a importância de ser cuida-

dosamente analisada nesta dissertação. 

Na década de 1990, duas políticas governamentais voltadas para o setor imobiliário, foram 

intensificadas. A primeira política passou pela criação da Federal Nation Mortgage (Fannie 

Mae) e da Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Estas duas empresas 
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tinham como principal objetivo, aumentar o número de proprietários de imóveis, adquirindo os 

empréstimos concedidos pelos bancos aos mutuários, permitindo aos bancos não ultrapassarem 

o limite de concessão de crédito. Com as carteiras de ativos que compravam dos bancos, pode-

riam auferir das receitas ou vender no mercado mundial. Esses ativos vendidos pela Fannie e 

Freddie aos mais diversos investidores do mundo tornaram-se nos famosos títulos lastreados 

em hipotecas (mortgage-backed securities).  

Os procedimentos destas duas instituições fizeram com que os bancos relaxassem em termos 

de rigor de seleção de crédito a mutuários, pois logo que estes concedessem um empréstimo 

imobiliário, a Fannie e a Freddie, estavam dispostas a adquiri-lo a um valor acima da verba 

concedida. Esta forma de atuar por parte destas duas empresas justificava-se pelo privilégio de 

terem gozado duma linha de crédito especial junto do Tesouro americano, no valor de US$2,25 

B, atraindo muitos investidores (8). 

A segunda política governamental foi a ação afirmativa para empréstimos hipotecários de 

forma sistémica, que consistia na concessão de crédito a indivíduos de baixos rendimentos. 

Neste contexto, uma lei denominada por Community Reinvestment Act, criada no governo de 

Jimmy Carter e revigorada no governo Clinton, visava todos os bancos do país a não discrimi-

narem as minorias relativamente à concessão de empréstimos. Com mais esta política gover-

namental, os bancos ainda afrouxaram mais os requisitos para a concessão de crédito, bastando 

os mutuários participarem em programas de aconselhamento de crédito para provarem que ti-

nham capacidade para honrar os seus compromissos (8). 

Para agravar a situação, as agências de classificação de risco, como a Moody´s, Fitch e Stan-

dard & Poor´s, davam classificação máxima a todos os ativos contidos nas famosas securities. 

O problema central da securitização é que esta continha ativos bons (mutuários com bom his-

tórico de crédito) com ativos maus (mutuários sem nenhum histórico de crédito) na mesma 
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carteira. O comportamento destas agências podia-se justificar devido a um ambiente de certeza 

de que os preços dos imóveis iriam subir permanentemente e também pelo facto de não quere-

rem contrariar as pretensões do governo para não colocarem em risco o seu privilegiado mo-

nopólio, totalmente protegido pelo governo norte-americano (8). 

Mas nada disto seria possível, se o Banco Central Americano ou Federal Reserve (Fed), não 

tivesse o poder de injetar liquidez, a seu bel-prazer no setor bancário, pois sem isso, não seria 

possível aos bancos concederem tantos empréstimos para o setor imobiliário, não havendo con-

dições para se ter criado uma bolha imobiliária desta natureza (8). 

Todo este processo desencadeou-se no final do ano 2000, quando colapsou o setor tecnológico, 

fazendo o Fed aumentar a liquidez dos bancos, de modo a reduzirem artificialmente as taxas 

de juro, que mais tarde foram canalizadas para crédito ao setor imobiliário. Com tanto investi-

mento direcionado para este setor, os preços dos imóveis dispararam e a oferta destes também 

de forma vertiginosa. Quando a economia norte-americana já tinha recuperado de 2001, o Fed 

começou a reduzir o ritmo da oferta de moeda no sistema bancário, aumentando as taxas de 

juro. Por sua vez, este aumento fez arrefecer toda a procura de imóveis, e juntando o excesso 

verificado de oferta destes, os preços dos imóveis começaram a cair a pique, no final de 2006. 

A combinação destes fatores fez com que os calotes totais nos empréstimos imobiliários dis-

parassem, fazendo com que os bancos que tinham adquirido títulos lastreados em hipotecas, 

perdessem as suas receitas, ficando insolventes. Com o capital afetado, os bancos pararam de 

conceder empréstimos, inclusive no mercado interbancário, secando o mercado de crédito e 

criando grandes dificuldades de liquidez a todo o sistema financeiro a partir de 2007 (8). 

Entretanto, o Fed teve que intervir massivamente no setor financeiro, nacionalizando a Fannie 

Mae e a Freddie Mac, juntamente com outras instituições de cariz financeiro, excetuando o 

Lehman Brothers, que anunciou falência sem receber qualquer tipo de auxílio. Após todas estas 
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intervenções, o Fed injetou capital nos bancos para limparem o balancete, devolvendo credibi-

lidade ao sistema. Contudo, esta política adotada pelo Fed resultou num generoso e gratuito 

subsídio para o sistema bancário, pois não apenas os seus lucros saíram incólumes, como os 

prejuízos ainda foram socializados (8). 

1.4     A crise das dívidas soberanas 

A partir dos anos 2000, os países europeus, principalmente a Espanha, Portugal, Grécia e a 

Irlanda, vivenciaram todas as etapas dum ciclo económico descrito pela escola austríaca, atra-

vés dum processo de enorme expansão de crédito orquestrado pelo BCE em conjunto com o 

sistema bancário de reservas fracionárias dos quatros países mencionados. Todo este processo 

criou biliões de euros, para serem emprestados tanto para empreendedores como para consu-

midores, que aproveitando tanta liquidez na economia através de crédito barato, passaram a 

investir nos setores com mais procura, nomeadamente no setor imobiliário, principalmente em 

países como Espanha e Irlanda, incluindo empréstimos ao Estado, em especial depois dos pri-

meiros sinais de crise, levando ao endividamento (9). 

O fenómeno da expansão de crédito artificial é sempre um fenómeno extremamente perigoso, 

pois toda a economia reage de maneira expansionista e consequentemente, o crescimento de 

riqueza torna-se numa ilusão, pois tal esquema não pode durar para sempre. Existe uma enorme 

descoordenação entre o comportamento dos consumidores e o dos investidores, pois os primei-

ros compram, sem necessidade de poupar e os segundos adquirem financiamento através de 

crédito artificial concedido pelos bancos e não por uma poupança genuína dos cidadãos. Assim, 

bastará o Banco Central elevar as taxas de juro, para que todo o esquema, sustentado por juros 

baixos cair por terra, pois os bancos vão ter que necessariamente subir as taxas de juro para 

empréstimos, e ao mesmo tempo reforçar as suas exigências na concessão de novo crédito (9). 
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Com a diminuição da moeda na economia, o aumento do rendimento por parte dos consumi-

dores não se concretiza, comprometendo a perpetuação dos seus créditos e tornando inviáveis 

todos os investimentos realizados até então, como ocorreu no setor imobiliário, em particular 

na Espanha e Irlanda. Este facto fez disparar o número de calotes aos bancos, pois os mutuários 

já não conseguiam vender os imóveis nem honrar os seus compromissos bancários. Estas ocor-

rências em massa tornaram os bancos altamente insolventes, que não tiveram outra hipótese 

senão secar o crédito a grande parte dos indivíduos e empresas, arrefecendo toda a economia. 

Na altura da “gloriosa” expansão monetária (2003-2008), o governo grego aproveitou para fi-

nanciar a qualidade de vida dos seus cidadãos, através de crédito externo barato e não por via 

da sua própria criação de riqueza. Assim, bastou a crise internacional secar o mercado inter-

bancário para a farra grega terminar (9). 

Mas a crise das dívidas soberanas também resultou de outro fator, que foram as medidas ado-

tadas pelos governos dos países afetados pela crise, que numa situação de contração monetária, 

subiram impostos, estrangulando qualquer recuperação económica, com grandes sangrias em 

termos de postos de trabalho (9). 

Através desta revisão de literatura sobre crises financeiras, podemos concluir que o processo 

de expansão de crédito, mais cedo ou mais tarde, se inverte em contração de moeda, tornando 

a amplitude da expansão e da euforia criada, proporcional à amplitude da recessão e da depres-

são gerada. 

 

 

 

 

  


