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El Marc Fiscal de la Zona Euro abans de la Crisi 

 
• Tractat UE 

– Prohibició de rescat (“no bailout”) 
– Prohibició de la “monetització” del deute públic  
– Necessitat d’evitar “dèficits excessius” 

• límits al dèficit i deute públics (3/60) 
• procediment de correcció (Comissió  ECOFIN) 

 
 



 
• Pacte d’Estabilitat i Creixement (1997) 

– “branca preventiva”: quasi-equilibri o superàvit a mig 
termini 
• Instrument:  Programes d’estabilitat i convergència 

– “branca correctiva”: procediment de dèficit excessiu 
(PDE) 
• Correcció en 2 anys (1 any després d’identificació) 
• Excepcions:   

– desviacions petites i temporals 
– catàstrofes naturals o recessió profunda (>2%) 

• Règim de sancions (dipòsit  0.2%+   multa) 
 

– El PEC a la pràctica (fins al 1995):  
• deteriorament fiscal a partir del 1999 en alguns països 
• Nov.  2003:  renúncia del ECOFIN a declarar Alemanya i França en 

“dèficit excessiu” 
 

 



• La Reforma del PEC del 2005 
– “branca preventiva” 

• objectiu a mig termini pot variar entre països, depenent 
de rati deute, obligacions implícites,  etc. El dèficit 
estructural a mig termini no pot superar el 1% 

• correcció desviacions:  0.5% dèficit/PIB per any, en termes 
estructurals.   

• Excepció:  reformes estructurals, esp. pensions. 
– “branca correctiva” 

• més excepcions: 
– Creixement negatiu del PIB o persistent per sota tendència 
– Consideració de “tots els altres factors rellevants” que afectin la 

posició fiscal a mig termini 
– Possible extensió de terminis correcció 

 
 



Orígens de la crisi del deute a Europa 

• La crisi econòmica de 2008-2009 
• Consequències fiscals de la crisi: 

– Estabilitzadors automàtics 
– Política discrecional anticíclica 
             augment deute/PIB 
   augment diferencials tipus d’interès 
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Diferencials  de tipus d’interès deute públic llarg termini a 
l’àrea de l’euro  

Font: Dallas Fed 
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Font:  Manganelli and Wolswijk (EP, 2009) 

Deute públic i tipus d’interès  
abans de la crisi del deute  



Fets clau de la crisi del deute  
• Precedents:  rescats de Letònia, Hungria i Rumania 

(14.6mm, UE+FMI) 
• 2 Maig 2010:  rescat de Grècia (UE+FMI, 

80+30=110mm) 
• Maig-Juny: instruments oberts a altres països 

• European Financial Stability Mechanism:  CE, 60mm 
• European Financial Stability Facility:  euro, 440mm 
• FMI:   50% de les contribucions europees 
• BCE:  compres deute públic (“securities markets programme”) + 

suspensió requeriments col·lateral  
• Novembre 2010:  rescat d’Irlanda 

– 50mm (dèficit) + 35mm (sistema bancari) 
• EFSM (22.5mm), EFSF (17.7mm), FMI (22.5mm), … 

 
http://www.ecb.int/ecb/html/crisis.en.ht
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•  Març 2011:  Pacte per l’Euro (“Six-pack”) 
• Reforçament implementació PEC 

– enduriment sancions per incompliment recomanacions en PDEs, amb 
decisió per “majoria qualificada invertida” 

– PDE per “deute excessiu” (>60%) si no hi ha ajustament “satisfactori” 
(1/20 anual de la desviació) 

– sostre de creixement despesa (=creixement PIB a mig termini) 
– estàndards comuns comptabilitat nacional i prediccions 

• Procediment prevenció i correcció de “desequilibris 
macroeconòmics excessius” (crèdit, compte corrent, costos 
laborals unitaris,...) 

 
– Reforçament coordinació ex-ante (“semestre Europeu”) 
 
– Decisió de creació del “European Stability Mechanism” 

(ESM) (operatiu a l’octubre 2012). 
 

 



El Mecanisme Europeu d’Estabilitat 

• Capital: 700mm (80 paid-in+620 callable) 
• Capacitat de préstec: 500mm 
• Caràcter permanent 
• “Preferred creditor status” 
• Instruments: 

– Programa d’ajustament macroeconòmic 
– Programa de recapitalització bancària 
– Programa d’assistència financera preventiva 
– Facilitat suport mercat primari 
– Facilitat suport mercat secundari 

 



 
• Maig 2011: rescat de Portugal (EU+FMI, 52+26=78mm) 
 
• Març 2012: segon rescat de Grècia (130mm) 

• intercanvi “voluntari” deute sector privat, 50 % pèrdua. 
 

• Març 2012:  Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança... (“Fiscal 
Compact”) 

• Adopció de “lleis d’estabilitat pressupostària” a nivell de cada Estat, amb 
mecanismes de correcció automàtics 

• Dèficit estructural màxim : 0.5% (1% si deute <60%) 
• Ajustament 1/20 de desviació deute/PIB  

 
• Abril 2012:  “Ley de Estabilidad Presupuestaria” 

• Desenvolupa  Art. 135 Constitució (reforma Set. 2011) 
• Dèficit estructural màxim: 0% 
• Deute/PIB màxim: 60% 
• Gradualitat fins al 2020: reducció 0.8% anual dèficit estructural 
• Distribució ajust entre administracions en funció dèficit estructural del 2011 

 



 
• Juliol 2012:  Assistència financera a Espanya per a recapitalitzar 

sistema bancari (fins a 100mm; efectiu: 41mm) 
• Setembre 2012:  Anunci del programa “Outright Monetary 

Transactions” del BCE 
• Octubre 2012: entra en funcionament el ESM 
• Febrer 2013:  aprovació “two-pack” 

– avaluació i control esborranys pressupostos i correcció dèficits 
• “calendari pressupostari comú” (30/4 mig termini, 15/10 pressupost,...), recomanacions CE en 

cas de desviacions significatives respecte PEC (o PDE) 
• creació consells fiscals independents 
• informació semestral execució pressupostària 

– seguiment econòmic i pressupostari “reforçat” a països euro amb problemes 
d’estabilitat financera (e.g. assistència preventiva) 
• consultes/informació a la “troika” 
• eventual programa d’ajustament macroeconòmic 

• Abril 2013:  Rescat de Xipre (ESM: 9mm, IMF: 1mm) 
• Agost 2015:   Tercer rescat de Grècia (ESM: 86mm, IMF:?) 
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