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Itália

A política fiscal italiana das últimas décadas apresenta diversas semelhanças com o

caso brasileiro. Por isso, analisar os erros e acertos das políticas adotadas naquele

país pode ser bastante ilustrativo para se avaliar as alternativas de política fiscal

para o Brasil.

Problemas relacionados às finanças públicas passaram a ser destaque na Itália a

partir de meados da década de 1980, quando a dívida pública apresentava uma forte

tendência de crescimento. Apesar desse destaque, as metas de resultado fiscal nunca

eram cumpridas, as normas referentes às finanças dos governos locais eram freqüen-

temente burladas e, por isso, a dívida continuava a crescer rapidamente.

O excesso de endividamento forçou o governo a iniciar um processo de

ajuste fiscal efetivo a partir de meados dos anos 1990. Tal ajuste foi bem-sucedido

em alguns aspectos, conseguindo reduzir a dívida, evitando uma possível morató-

ria e, conseqüentemente, melhorando a credibilidade do país. Porém, o ajuste

italiano baseou-se excessivamente em medidas de curto prazo, adiando repetidas

vezes a implantação de algumas reformas estruturais importantes. Logo, apesar da

inegável melhora das contas públicas, principalmente de 1994 a 2000, a situação

fiscal voltou a se deteriorar nos últimos anos. Um destaque positivo, no entanto,

foi a aprovação da reforma da Previdência de 2004, a terceira desde 1992. De

acordo com estudos do governo e de organismos multilaterais, essa reforma pode

ajudar a evitar uma alta insustentável dos gastos públicos.

O ajuste fiscal e as conseqüências macroeconômicas

Ajuste fiscal: uma análise geral

Como pode ser visto no gráfico 1.1, a dívida pública italiana elevou-se significati-

vãmente do início da década de 1980 até meados da década de 1990, chegando a

atingir o pico de 121% do PIB em 1994.



44 Ajustes fiscais

Gráfico 1.1

Itália — dívida do governo geral (1981-2005 
— % do PIB)
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Fonte: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O processo de ajuste fiscal iniciado na segunda metade dos anos 1980 foi

baseado em aumentos de receita, como pode ser visto no gráfico 1.2. Contudo, o

sucesso dessa primeira etapa do processo foi bastante limitado. O resultado pri-

mário começou a melhorar em 1989, tornando-se positivo somente em 1992, ano

em que a necessidade de melhora da situação fiscal se tornou imperativa devido à

grave crise financeira e cambial que estava ocorrendo no país. Além disso, as me-

tas fiscais impostas pelo Tratado de Maastricht, para que a Itália pudesse vir a

participar da então planejada União Monetária Européia (EMU), também tive-

ram um papel fundamental para a consolidação do processo de ajuste fiscal. O

tratado serviu de guia para a escolha de metas e deu uma recompensa pela rápida

redução da taxa de juros (devido à melhora da credibilidade). Caso não houvesse

a expectativa de entrada na União Monetária Européia, o custo do ajuste poderia

ter sido muito maior, exigindo a obtenção de superávits primários mais elevados e

por um período mais longo (Balassone et al., 2002).

Somente a partir de 1994, ano em que a dívida atingiu seu valor mais eleva-

do, as despesas primárias começaram a ser reduzidas de forma consistente. A re-

dução dos gastos públicos foi feita com medidas emergenciais, como o corte de

repasses aos governos locais, de investimentos e de salários; e de reformas no siste-

ma previdenciário. Os investimentos do governo foram reduzidos de 3,3% do

PIB no período 1991/92 para a média de 2,2% de 1994 a 2000. Os salários dos

servidores públicos, que representavam 12,7% do PIB em 1991/92 foram reduzi-
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dos para 11% entre 1994 a 2000.2 Apesar das reduções em pontos percentuais do

PIB, o gráfico 1.3 mostra que as despesas primárias reais (em valores constantes)

não foram reduzidas, exceto em 1993 (ano em que a recessão fez as despesas au-

mentarem em relação ao PIB), 1994 e 2000. As tabelas 1.4 e 1.5 no anexo do

capítulo mostram com mais detalhes o desempenho das contas públicas no perío-

do de 1995 a 2005 (em percentual do PIB e em valores constantes).

Gráfico 1.2

Itália — receitas totais, despesas primárias e resultado primário

(1988-2005 
- % do PIB)
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Fonte: OCDE.

Gráfico 1.3

Itália — receitas totais e despesas primárias

(1988-2005 
— milhões de euros a preços constantes de 2000)
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Fonte: OCDE.

- A fonte de dados sobre os investimentos e os salários do governo para o período 1991/92 é

Alesina, Ardagna e Gali (1998).
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No mesmo ano em que o resultado primário tornou-se positivo (1992), o

déficit nominal, que estava oscilando em torno de 11% do PIB, começou a ser

reduzido (ver gráficos 1.2 e 1.4). A partir de 1994, o gasto com juros também

iniciou uma trajetória descendente, refletindo o baixo nível de inflação e a melho-

ra da confiança na política fiscal. Esta última, como mencionado anteriormente,

foi favorecida pela expectativa de adesão do país à União Monetária Européia. O

resultado foi que o déficit nominal caiu para a média de 2,7% do PIB no período

1997-2004, o que gerou uma diminuição consistente da dívida.3

Gráfico 1.4

Itália — despesas com juros e resultado nominal

(1988-2005 
- % do PIB)
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Como é possível observar, o problema inicial do ajuste foi ter se baseado

apenas em elevação da receita, que chegou a atingir valores próximos a 50% do

PIB. Na segunda fase do ajuste, iniciada em 1994, esse problema foi corrigido e as

despesas passaram a ser reduzidas significativamente.

Entretanto, as soluções encontradas para se reduzir as despesas foram, majo-

ritariamente, de curto prazo. A redução dos gastos com salários, por exemplo, foi

3 De acordo com Balassone et al., um amplo programa de privatizações realizado, princi-

palmente, na segunda metade dos anos 1990 também colaborou para a redução da dívida

pública.

1 
—_____

Despesas liquidas com juros —« |
— Resultado nominal j
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obtida com medidas que restringiam a contratação de pessoal e de outras que

controlavam o repasse da inflação para os salários. Segundo Alesina, Ardagna e

Gali (1998), o sistema de indexação automática dos salários foi abolido em 1992.

Após uma complexa negociação, o governo conseguiu fechar um acordo com os

sindicatos em 1993 para limitar o crescimento dos gastos com pessoal. Os salá-

rios, então, passaram a ser determinados com base na meta oficial de inflação e o

ajustamento para a inflação efetivamente verificada só foi permitido a partir de

1996. No período 1994/95, a inflação foi maior que a meta gerando uma queda

real dos salários.

Mesmo as reformas da previdência (1992 e 1995), que tinham efeitos mais

duradouros, não foram suficientes. O crescimento das despesas com benefícios

sociais foi um dos principais responsáveis pela reversão da tendência de redução

das despesas primárias verificada a partir de 2001. Além disso, a questão previ-

denciária ainda representava uma grave ameaça às finanças públicas no médio e

longo prazos. Dessa forma, tornou-se inevitável a realização de uma nova reforma

da previdência, que foi feita em 2004. Entretanto, de acordo com o Ministero

Dell'Economia e Delle Finanze (2006a), os efeitos desta última reforma, em ter-

mos de redução do crescimento dos gastos com aposentadorias e pensões, só co-

meçarão a ser observados em 2009.

Outro fator determinante para a reversão da tendência de redução das des-

pesas são os gastos da administração pública com saúde. Ainda de acordo com o

Ministero DelFEconomia e Delle Finanze (2006a), esses gastos aumentaram a

uma taxa média real de 4% ao ano, passando de 5,7 para 6,7% do PIB. Os prin-

cipais motivos são: o envelhecimento da população e os avanços tecnológicos da

medicina, que resultam em elevações significativas de custos.

Conseqüências macroeconômicas do ajuste fiscal

Apesar do ajuste realizado na década de 1990, a situação fiscal continuou a ser um

importante entrave ao crescimento potencial da economia italiana. A elevada dí-

vida pública e a carga tributária excessiva ainda geram incertezas sobre o futuro da

economia, canalizam recursos do setor produtivo para o setor público e tornam as

empresas italianas menos competitivas em relação à concorrência internacional.

Inicialmente, o processo de ajuste fiscal foi claramente contracionista: a taxa

de crescimento do PIB chegou a ficar negativa em 1993, a taxa de investimento

caiu e o desemprego aumentou (ver gráficos 1.5 e 1.6). Cabe ressaltar que a redu-

ção dos investimentos 
públicos, além do impacto direto sobre a taxa de investi-
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mento, afetou negativamente os investimentos privados através da deterioração

da infra-estrutura do país.

Gráfico 1.5

Itália — taxa de crescimento real do PIB (1980-2005 
— %)
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Fonte: OCDE.

Gráfico 1.6

Itália — investimento (1982-2006) x desemprego (1982-2005)
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Fonte: OCDE.

A economia italiana só começou a se recuperar a partir de 1994/95. Nesse

período, a reforma fiscal incentivou a retomada dos investimentos privados pela
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recuperação da confiança dos empresários na economia. Entretanto, como desta-

cam Alesina, Ardagna e Gali (1998), o aumento das exportações (ver gráfico 1.7),

que provocou uma forte melhora do fluxo total de bens e serviços e do saldo em

transações correntes (ver gráfico 1.8), foi um dos principais responsáveis pela re-

cuperação da economia italiana. Esse aumento das exportações, por sua vez, foi

impulsionado pela forte desvalorização cambial iniciada em 1992 e pelos acordos

de contenção salarial efetuados com os sindicatos, que tornaram mais baixos os

custos relativos da mão-de-obra do país 
— como pode ser visto no gráfico 1.9.

Gráfico 1.7

Itália — exportações de bens (1988-2005 
— % do PIB)
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Fonte: OCDE.

Gráfico 1.8

Itália — comércio exterior de bens e serviços (1988-2005 
— % do PIB)
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Gráfico 1.9

Itália — taxa de câmbio efetiva real — 1988-2004 (índice 2000 = 100)
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Fonte: OCDE.

Nota: Deflacionado pelos índices de custo relativo da mão-de-obra na indústria.

Política fiscal

Há duas tendências marcantes no desempenho das contas públicas da Itália desde

os anos 1960: o aumento dos gastos totais, que passaram de menos de 30% do

PIB em 1960 para mais de 55% em 1993; e o aumento relativamente menor das

receitas. A combinação dessas duas tendências gerou um déficit primário estrutu-

ral para as contas do governo geral (Bibbee e Goglio, 2002).

O principal responsável pelo aumento dos gastos primários foi a consolida-

ção do chamado 
"Estado 

de bem-estar social" com o estabelecimento e a expansão

de programas sociais e de serviços à população. Nos anos 1970, o governo criou o

sistema de previdência social e universalizou o serviço de saúde pública. Além

disso, desde 1962, o número de anos letivos obrigatórios passou para 14 anos.

A manutenção de taxa de juros reais negativas e a arrecadação do 
"imposto

inflacionário" evitaram um aumento mais intenso da dívida pública até meados

da década de 1980. A partir de então, a persistência de taxas de inflação mais

elevadas que as médias da União Européia (UE) e dos países da OCDE levou a

um aumento dos gastos do governo com juros da dívida. O resultado foi que os

gastos públicos totais do país ficaram significativamente mais altos que a média

da UE, sendo que os gastos com juros ultrapassaram o nível de 10% do PIB
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(gráfico 1.4) e a dívida elevou-se fortemente atingindo um valor equivalente a

mais de 120% do PIB em 1994 (gráfico 1.1) (Bibbee e Goglio, 2002).

A possibilidade verificada até aquele momento de a dívida manter uma

trajetória insustentável, num contexto em que o país precisava se adequar às

normas do Tratado de Maastricht,4 trouxe à tona questões fundamentais rela-

cionadas aos gastos públicos e à competitividade da economia italiana. Por um

lado, aparecem questões como o envelhecimento da população e os avanços

tecnológicos da medicina, que resultam em elevações significativas de gastos

com saúde e previdência. Por outro, há a necessidade de se aumentar os investi-

mentos públicos em infra-estrutura e de se reduzir a carga tributária a fim de

tornar as empresas italianas mais competitivas no mercado internacional, 
ga-

rantindo taxas mais elevadas de crescimento do PIB e do emprego. Nas seções

seguintes serão detalhadas as principais formas encontradas pelo governo italia-

no para lidar com esses impasses.

Reforma previdenciária

A reforma previdenciária de 1995 alterou a forma de cálculo das aposentadorias

para um sistema de contribuição definida, embora tenha continuado a operar

com o regime de repartição simples. Sob esse novo sistema criado em 1995, cada

trabalhador teria sua aposentadoria calculada com base nos valores das contribui-

ções previdenciárias efetuadas ao longo de sua vida profissional, capitalizados pela

taxa média de crescimento do PIB dos cinco anos precedentes.

A contenção do crescimento das despesas com a previdência social é um dos

fatores mais importantes 
para o ajuste fiscal da Itália. De acordo com Balassone e

1 O Tratado de Maastricht, assinado em fevereiro de 1992, teve como objetivo promover a

união monetária (EMU) dos países da UE, estabelecendo datas-limite para sua implantação:

1Q de janeiro de 1997, em que se tornaria possível, e Ia de janeiro de 1999, quando ocorreria

sua efetivação compulsória. Instituiu também cinco critérios de convergência que deveriam

ser atendidos pelos países da UE para que pudessem ingressar na EMU: inflação até no máximo

1,5 ponto percentual acima da média das três menores taxas de inflação; taxa de juros de 10

anos dos títulos do governo até 2 pontos percentuais superior à média das taxas de juros nos

três países com as menores taxas de inflação; déficit público não superior a 3% do PIB; dívida

pública bruta não superior a 60% do PIB; e taxas de câmbio dentro das bandas de variação

permitidas pelo Exchange Rates Mechanism (Ipea, 1996).
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colaboradores (2002), os gastos com aposentadorias e pensões aumentaram de

5% do PIB em 1960 para 10,2% em 1980 e 14,92% em 1992; o que representou

aumentos muito maiores em relação aos demais gastos sociais, que passaram de

5,1 para 6,7 e 7,3% do PIB no mesmo período. Caso não fossem feitas alterações

na legislação, os gastos com previdência poderiam alcançar 25% do PIB em 2030.

Entretanto, apesar das evidências de que esses gastos eram insustentáveis no mé-

dio e longo prazos, em 1990 o governo decidiu elevar ainda mais as despesas

aumentando os valores dos benefícios pagos aos autônomos.

O governo já vinha discutindo uma possível reforma da previdência desde

os anos 1980, mas só mudou sua postura e passou a defendê-la com mais ênfase

durante a crise financeira e cambial de 1992. A reforma implantada no mesmo

ano (Reforma Amato) reduziu em aproximadamente um quarto os valores devi-

dos pelo governo na forma de aposentadorias e pensões. Esses valores referem-se

ao valor presente dos desembolsos (líquido das contribuições futuras) devidos

pelo governo aos beneficiários e aos contribuintes existentes na época. A maior

parte da redução foi obtida com a alteração do índice de preços usado para

deflacionar os valores pagos pelos contribuintes ao longo de suas carreiras e, dessa

forma, fazer reavaliações e determinar os valores das novas aposentadorias. Os

benefícios, que eram indexados ao salário mínimo, passaram a ser reajustados de

acordo com a variação do índice de preços ao consumidor (Balassone et ai., 2002;

BNP Paribas, 2005).

A Reforma Amato também realizou outras mudanças, tais como: aumento

da idade para aposentadoria compulsória, homens de 60 para 65 e mulheres de 55

para 60 anos; elevação do número de anos de contribuição para aposentadorias

por tempo de serviço para 35 anos; e aumento do tempo de referência usado no

cálculo do benefício (BNP Paribas, 2005).

Essa primeira reforma foi importante para restringir o crescimento dos

gastos, mas não foi capaz de resolver os problemas de médio e longo prazos da

previdência. Por isso, em 1995, uma nova e mais ampla reforma foi introduzida

(Reforma Dini). O principal instrumento usado foi uma nova forma de cálculo

dos benefícios que estabelecia uma relação mais efetiva com os valores das con-

tribuições dos trabalhadores. A reforma trocou o antigo sistema de benefício

definido por um novo sistema de contribuição definida, embora tenha conti-

nuado a operar com o regime de repartição simples. Sob o novo sistema criado

em 1995, cada trabalhador teria sua aposentadoria calculada com base nos valo-

res das contribuições previdenciárias efetuadas ao longo de sua vida profissio-
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nal, capitalizados pela taxa média de crescimento do PIB dos cinco anos prece-

dentes. Outra alteração realizada foi a introdução da idade mínima de 57 anos

para a aposentadoria por tempo de serviço de quem trabalhou de 35 a 40 anos

(Hamann, 1997).

Uma legislação apoiando o desenvolvimento de fundos de pensão comple-

mentares, criados pela reforma de 1992, também fez parte da reforma de 1995.

Porém, mesmo com as vantagens oferecidas pelo novo modelo, um grande nú-

mero de pessoas não foi afetado por essas mudanças. As maiores dificuldades

estavam nas elevadas taxas de contribuição e nas restrições orçamentárias do

governo, que limitavam a velocidade de transição para o modelo de fundos

previdenciários.

Um ponto negativo da Reforma Dini é o longo período de transição para as

novas regras. Somente as pessoas que começaram a trabalhar depois de 1996 fo-

ram totalmente afetadas pela reforma. Para aqueles que tinham mais de 18 anos

de contribuição no fim de 1995, os benefícios previdenciários são calculados pelo

sistema do período pré-Reforma Amato. Para todos os trabalhadores restantes, as

aposentadorias são calculadas com base no número de anos da contribuição sob

os três sistemas (pré-Amato, Amato e Dini). Se nenhuma alteração fosse feita, a

Reforma Dini tornar-se-ia inteiramente eficaz somente após 2030.

Devido às dificuldades mencionadas anteriormente, foi preciso fazer algu-

mas mudanças legais em 1997 que visavam reduzir esse período de transição e

harmonizar o sistema previdenciário dos servidores públicos com o sistema geral.

Apesar das reformas realizadas, a tendência de médio prazo dos dispêndios

continuava crescente. A conseqüência natural foi a necessidade de uma nova

reforma, realizada em 2004. Nessa, o governo tomou diversas medidas que ti-

nham como objetivo incentivar o adiamento da decisão de aposentadoria e apoiar

o relançamento do sistema complementar de fundos de pensão. Segundo as

previsões do Italys Stability Programme de dezembro de 2006 do Ministero

dell'Economia e delle Finanze (2006b), os efeitos da reforma de 2004 começa-

rão a ser sentidos a partir de 2009, quando poderá haver uma reversão dos

gastos públicos com previdência. Apesar dessa melhora, tais gastos poderão vol-

tar a crescer na segunda metade da década de 2010, atingindo um pico entre

2035 e 2040 e, então, voltando a cair — como mostra o gráfico 1.10. Esse

crescimento até 2035-40 é pequeno se comparado com as estimativas para o

restante da Europa, embora o nível dos gastos seja atualmente um dos maiores

do continente.
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Gráfico 1.10

Itália — 
previsão de gastos com benefícios previdenciários 
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Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2006b).

Para retardar a decisão de parar de trabalhar, a idade mínima para a concessão

de aposentadoria por tempo de serviço para homens (sob a condição de 35 anos de

contribuição) será aumentada de 57 para 60 em 2008; 61 entre 2010-13; e 62 a

partir de 2014. As mulheres com 35 anos de contribuição ainda poderão optar por

se aposentar aos 57 anos entre 2008-15. Entretanto, seu benefício será baseado

totalmente no sistema de contribuição definida. Os empregados com 40 anos de

contribuição aposentam-se em qualquer idade (European Commission, 2006b).

Até 2008, os trabalhadores que optarem por permanecer mais tempo no

trabalho terão todas as suas contribuições — isto é, 32,7% do salário bruto, dos

quais 23,8% pagos pelo empregador — adicionadas ao salário líquido.

A parte mais inovadora da reforma de 2004 é a promoção de um sistema

privado complementar para reduzir a pressão sobre a previdência pública. A

idéia era aproveitar um mecanismo de poupança privada já existente, o chama-

do Trattamento di Fine Rapporto (TFR), para desenvolver os fundos comple-

mentares. O TFR foi criado em 1982 e é um instrumento similar ao FGTS

brasileiro. A maior diferença entre o caso brasileiro e o da Itália está no fato de

que os valores destinados às contribuições patronais (equivalentes a 6,91% do

salário bruto) são acumulados pelos próprios empregadores. Esse dinheiro é

capitalizado (a uma taxa anual de 1,5% mais 75% da variação do índice de
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preços ao consumidor) e pago aos funcionários 
quando o contrato de trabalho é

finalizado.

A reforma pretendia impulsionar os fundos de pensão suplementares intro-

duzidos já pelas reformas de Amato e de Dini nos anos 1990. Por isso, as contri-

buições ao TFR seriam automaticamente transferidas para algum fundo de pen-

são privado a partir de janeiro de 2006, o que não ocorreria somente se o empre-

gado se opusesse.

As reformas da previdência implantadas na Itália são bem diferentes da

reforma chilena. Esta última repassou a gestão da previdência para instituições

privadas denominadas administradores de fundo de pensão (AFPs), que são

apenas fiscalizadas pelo governo. Os trabalhadores depositam compulsoriamen-

te o mínimo de 12,5% de seus rendimentos em contas individuais na AFP que

preferirem. Essa AFP fica responsável 
por suas reservas, que são investidas, por

exemplo, em títulos e ações. Os benefícios dos aposentados são calculados com

base no montante acumulado individualmente. A única participação direta do

governo do Chile no regime previdenciário implantado em 1981 é a garantia de

um beneficio mínimo de US$ 150 mensais para quem não consegue acumular

saldo suficiente.

Em termos da contribuição do governo para os fundos privados, ela é feita

na forma de incentivos fiscais instituídos para estimular o desenvolvimento da

previdência complementar.

Todas as formas de previdência privada são favorecidas por incentivos fis-

cais, voltados tanto para os empregados quanto para os empregadores. Contribui-

ções até 12% dos rendimentos brutos (com um limite de €5.164,57), por exem-

pio, são isentas de imposto de renda (European Commission, 2006a).

No que diz respeito à participação do setor público nos fundos, inicialmen-

te, não havia previsão de participação do governo. Entretanto, no final de 2006,

um acordo entre o governo e representantes da sociedade civil determinou que os

trabalhadores de empresas com mais de 50 funcionários deverão optar (individu-

almente) se destinarão seu dinheiro do TFR para fundos de previdência. Caso

contrário os recursos do TFR serão automaticamente repassados para o Instituto

Nacional de Previdência Social (INPS). O dinheiro arrecadado pelo órgão estatal

não será acumulado em fundos de previdência, mas sim administrado por um

regime de repartição simples (de benefício definido). O prazo para a escolha é de

seis meses a contar de janeiro de 2007.
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Apesar de ter sido programada para 2006, a entrada em vigor do mecanismo

de transferência automática do dinheiro do TFR para fundos de previdência com-

plementar foi adiada para 2007 e está ocorrendo de forma diferente da planejada

na reforma de 2004. O fato novo é a possibilidade de repasse de recursos do TFR

ao INPS. De janeiro a junho, os trabalhadores de empresas com mais de 50 em-

pregados que não optarem por destinar seus recursos para fundos de previdência

privados terão seu dinheiro repassado ao INPS. Já os empregados de empresas

com menos de 50 funcionários que não quiserem destinar suas reservas do TFR

aos fundos privados de previdência complementar continuarão a deixá-las sob a

responsabilidade dos empregadores.5

As contas que forem administradas pelo INPS passarão a se submeter ao

sistema de previdência complementar por repartição simples (benefício defini-

do), ou seja, o INPS não formará fundos de previdência com o dinheiro arrecada-

do. Os mesmos incentivos fiscais que são dados para as empresas investirem na

formação de fundos privados serão dados para os recursos do TFR que forem

destinados ao INPS. A previsão do governo italiano é de que, nos primeiros anos

desse sistema, o governo terá um saldo positivo, como pode ser visto no gráfico

1.11. De acordo com um documento do próprio Ministério da Economia da

Itália (2006b), esse dinheiro será usado em programas para estimular o crescimen-

to econômico.

Tais medidas, na verdade, representam um retrocesso na questão previden-

ciária. Um dos objetivos da reforma de 2004 era justamente apoiar o desenvolvi-

mento de fundos complementares privados. O que está sendo feito agora é um

caso clássico em que o governo se aproveita do saldo positivo que é obtido natu-

ralmente no período inicial de qualquer regime de repartição simples para au-

mentar os gastos públicos. Outro problema é a criação de um novo regime de

benefício definido enquanto boa parte dos esforços do governo italiano desde a

reforma de 1995 era voltada justamente para a instituição do plano de contribui-

ção definida.

5 Para maiores detalhes sobre o assunto, ver site do Ministério do Trabalho e Previdência Social

da Itália dedicado à reforma da previdência complementar. Disponível em: <www.tfr.gov.it/

TFR>.



Itália 57

Gráfico 1.11

Itália — 
previsão de receitas, despesas e saldo da parcela do TFR destinada ao INPS

(em milhões de euros)
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Fonte: Ministero delCEconomia e delle Finanze (2006b).

Contribuição das empresas estatais para o déficit

As contas públicas usualmente divulgadas pela Itália seguem o padrão recomen-

dado pela OCDE e referem-se ao 
"governo 

geral", conceito que exclui as contas

das empresas estatais. Ainda assim, o déficit do governo geral leva em considera-

ção as transferências líquidas do governo às estatais. Com o processo de

privatização implantado nos anos 1990 na Itália, tais transferências foram redu-

zidas de um nível superior aos 3% do PIB em 1990 para valores menores que

2% em 2000, sendo que quase metade desse valor refere-se a investimentos

(Bibbee e Goglio, 2002).

O processo de privatização foi impulsionado não só pela necessidade de

realização de um ajuste fiscal, mas também por pressões da Comissão Européia

para reduzir subsídios e transferências do governo às estatais deficitárias.

Emprego do setor público e gastos com salários

Como destacado por Bibbee e Goglio (2002), um fator importante para a redu-

ção das despesas primárias foi a adoção de limites mais rigorosos para a política de

contratações dos governos federal e locais. Com medidas como o congelamento
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de novas contratações e a nova política de contratações para vagas em aberto (de-

vido a aposentadorias ou demissões), o governo geral passou a absorver uma par-

cela menor do número total de trabalhadores da economia do país de 1993 a

2000 (tabela 1.1).

Tabela 1.1

Itália — 
participação dos servidores públicos

no emprego total, anos selecionados (%)

Governo Governo Governos Seguridade

Ano geral central locais social

1990 16,8 9,7 6,8 0,3

1993 17,4 10,1 7,1 0,3

1996 17,4 9,6 7,5 0,3

1999 16,6 9,1 7,2 0,3

200 92 6I8 0,3

Fonte: OCDE.

Em relação à remuneração, a tabela 1.2 mostra que os servidores públicos

ganhavam em torno de 30% a mais que os trabalhadores do setor privado até

2000. Porém, é difícil saber se essa diferença na remuneração deve-se a diferenças

na qualificação ou por outros fatores. É importante observar que, após o período

inicial do ajuste fiscal, verificou-se uma elevação dos salários relativos dos servido-

res, especialmente, nos governos locais.

Tabela 1.2

Itália — salários médios do governo em relação

ao setor privado (%)

Governo Governo Governos Seguridade

Ano geral central locais social

1990 132,5 139,2 120,9 185,7

1993 126,2 133,7 114,0 164,6

1996 129,2 136,3 118,3 175,3

1999 133,4 138,7 125,6 159,8

200 13^2 1343 1301 167,7

Fonte: Dados do Istituto Nazionale di Statistica (Istat). Elaborado pela OCDE.

Nota: Salário médio do setor privado igual a 100.
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Outra questão importante no que se refere aos empregos do setor público foi

o programa de privatizações de empresas estatais. Ele foi implantado em meio a

uma série de reformas estruturais e tinha como objetivos: complementar o ajuste

fiscal; deixar o governo se concentrar em suas funções essenciais; e atender as

demandas da Comissão Européia por cortes de subsídios e transferências ao setor

produtivo. O resultado dessas privatizações em termos de mercado de trabalho foi

a redução da participação de 5,5% do emprego total em 1990 para 4% em 1997,

o que corresponde a uma redução de 310 mil empregados no setor (Bibbee e

Goglio, 2002).

Reforma tributária

Em 1998, iniciou-se uma reforma tributária que tinha como objetivo tornar a

arrecadação de impostos mais eficiente e neutra. Ela foi feita com base em várias

medidas, entre as quais destacam-se a introdução do Dual Income Tax System

(DIT) e a substituição das contribuições para o Serviço Nacional de Saúde, além

de outros impostos, por um novo imposto regional indireto (Irap).

No início dos anos 1990, alguns problemas do sistema tributário ficaram

evidentes. Apesar da carga tributária total não ser considerada alta para os padrões

europeus, as alíquotas dos impostos eram relativamente mais elevadas. A princi-

pai razão dessa distorção era o elevado nível de elisão/evasão fiscal, que fazia com

que a carga tributária se concentrasse em alguns grupos da população. A própria

estrutura da economia italiana, baseada em pequenas empresas e em trabalho au-

tônomo, contribuía para esse tipo de fenômeno (Balassone et al., 2002).

O exemplo mais claro desse tipo de problema era o perfil dos contribuintes

do imposto de renda de pessoa física (Irpef). Boa parte do crescimento da receita

tributária do final dos anos 1970 e da década de 1980 foi obtida por meio de

elevações da arrecadação desse imposto. Como a renda dos assalariados é fiscaliza-

da com mais facilidade, no início dos anos 1990, a incidência do Irpef havia se

concentrado nessa parcela da população.

Outro problema crítico era o financiamento dos governos locais. A amplia-

ção da descentralização das despesas contrastava com a concentração da arrecada-

ção no governo centrai.

Esses problemas alocativos não foram combatidos nas fases iniciais do pro-

cesso de ajuste fiscal. Somente em 1998 iniciou-se uma reforma tributária que

tinha como objetivo tornar a arrecadação de impostos mais eficiente e neutra.

Como é possível observar no gráfico 1.12 e na tabela 1.4, após a alteração da



60 Ajustes fiscais

legislação tributária, ocorreram reduções da arrecadação de impostos diretos e de

contribuições sociais e aumentos da receita de impostos indiretos.

Gráfico 1.12

Itália — impostos diretos, indiretos e contribuições sociais (% do PIB)
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Fontes: Eurostat e OCDE.

O DIT reduziu a alíquota média sobre o lucro das empresas financiadas pelo

lançamento de ações no mercado de capitais. Essa forma de arrecadação reduziu

significativamente a vantagem fiscal do financiamento por meio de dívidas e esti-

mulou os investimentos feitos com abertura de capital.

O Irap, por sua vez, é neutro em relação às diferentes formas de renda sobre

o capital porque aplica uma taxa idêntica para os lucros e para os recebimentos de

juros. Outro efeito positivo da introdução do Irap foi a redução dos custos da

mão-de-obra devido à supressão das contribuições para o Serviço Nacional de

Saúde, que incidiam sobre a folha de pagamento.

Autonomia dos governos regionais/locais

As receitas dos governos regionais/locais representavam menos de 8% do total

arrecadado pelo governo geral em 1990. A criação de um imposto municipal

sobre a renda de imóveis em 1993 e a introdução do Irap em 1998 fizeram essa

participação crescer para níveis acima de 19%. Enquanto a receita do governo

central se estabilizou em meados da década de 1990, a receita dos governos locais

continuou a crescer (Balassone et al., 2002).
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O Irap é arrecadado em nível nacional, juntamente com o imposto de renda

e outros impostos sobre empresas. A receita do Irap é, em seguida, totalmente

transferida aos governos regionais pelo governo central com base no que é arreca-

dado em cada região. Como a distribuição da atividade produtiva é mais desigual

do que a distribuição do consumo, o governo procurou encontrar uma forma de

reduzir esse problema de desigualdade regional da renda criando, em março de

2000, um fundo de equalização formado com uma parcela da arrecadação do

imposto nacional sobre o valor adicionado (IVÀ). O fundo do IVA equaliza até

90% das diferenças nas receitas potenciais per capita e ainda destina recursos com

base em indicadores relacionados à saúde (estrutura etária ou indicadores

demográficos) a fim de se levar em conta a disposição constitucional que determi-

na o financiamento de regiões em função de suas necessidades. O uso das receitas

potenciais é uma forma de se evitar o baixo esforço de arrecadação fiscal.

No auge do processo de consolidação do ajuste fiscal, em 1997, a tendência

de aumento da autonomia financeira dos governos locais foi contrabalançada pela

criação de restrições à administração do fluxo de caixa de tais governos. O contro-

le do governo central sobre os governos subnacionais representava uma ferramen-

ta bem-sucedida para garantir o controle de curto prazo das contas públicas. En-

tretanto, essa estratégia era inconsistente com a meta de longo prazo de aumentar

a autonomia desses níveis de governo.

Nesse contexto, a adesão ao Stability and Growth Pact (SGP), que reforçava

a importância das metas de disciplina fiscal introduzidas pelo Tratado de Maastricht,

induziu o governo da Itália a implantar o chamado Pacto Interno de Estabilidade.

Esse pacto impunha uma redução do déficit público por meio de um mecanismo

cooperativo em que a redução total seria dividida entre os três níveis de governo

subnacionais (regional, provincial e municipal) de acordo com o tamanho de suas

despesas correntes primárias. A meta de déficit seria definida com base na conta-

bilidade pelo regime de caixa, excluindo os gastos com investimentos e com o

pagamento de juros e, pelo lado da receita, as transferências do governo central.

O primeiro problema desse pacto interno diz respeito às dificuldades

contábeis. Enquanto o acordo da UE utiliza as contas pelo regime de competên-

cia, o pacto interno, conforme mencionado, leva em consideração a contabilidade

pelo regime de caixa. O maior problema, entretanto, é a ausência de mecanismos

efetivos de imposição de sanções aos entes federativos que descumprirem os ter-

mos do pacto (Bibbee e Goglio, 2002).

Apesar dessas questões, a descentralização continua a ser um tema importan-

te, como demonstram os documentos do Plano Econômico e Financeiro 2007-11
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do Ministério da Economia e das Finanças. Os governos locais desempenham

papel fundamental, principalmente, no que se refere aos investimentos em infra-

estrutura e aos gastos sociais (exclusive aposentadorias e pensões). Dessa forma, a

implantação completa do federalismo fiscal é uma condição necessária para se

atingir dois objetivos: os governos locais tornarem-se aptos a desenvolver suas

funções de forma completa; e garantir o equilíbrio fiscal do país.

Uma questão fundamental que está sendo discutida é a criação de um novo

Pacto Nacional de Estabilidade, cujos elementos mais relevantes deveriam ser

mantidos sem mudanças ao longo do tempo. Para isso, é preciso estabelecer as

fontes de recursos que possam ser usadas para as despesas com os serviços que os

governos subnacionais são responsáveis, tendo em vista a restrição orçamentária

do governo geral.

Gastos com saúde pública

As tendências de aumento da idade média da população e de elevação dos custos

dos tratamentos médicos, juntamente com as dificuldades do processo de descen-

tralização dos gastos, dificultam a contenção das despesas com saúde. A forma

encontrada para melhorar a eficiência e conter o aumento dos gastos, sem com-

prometer a qualidade dos serviços, foi a realização do 
"pacto 

pela saúde", que é

um acordo entre o governo central e os governos regionais. Esse pacto foi feito em

2006 e começa a ser aplicado em 2007. Entre suas principais medidas estão as

para aumentar a autonomia e a responsabilidade dos governos regionais. Se a

região atingir níveis mais elevados de eficiência que aqueles determinados no acordo,

poderá usar os recursos economizados livremente, desde que o nível essencial de

assistência seja garantido. Caso contrário, a região terá que financiar os gastos

excessivos com recursos próprios. Deve-se ressaltar, porém, que ainda não é possí-

vel avaliar os resultados efetivos desse pacto, pois está sendo implantado em 2007.

De acordo com Bibbee e Goglio (2002), as despesas com saúde pública fo-

ram reduzidas em quase 2% em termos reais na primeira metade da década de

1990. A partir de 1995, essas despesas passaram a crescer rapidamente, ficando

claro que não seria possível manter as economias obtidas no período anterior. Tais

economias eram claramente insustentáveis no médio prazo, pois baseavam-se,

principalmente, em cortes reais dos salários e na contenção dos investimentos.

As tendências de aumento da idade média da população e de elevação dos

custos dos tratamentos médicos, juntamente com as dificuldades do processo de

descentralização dos gastos com saúde, dificultam a contenção dos gastos no se-
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tor. Entre 2000-05, segundo o Ministério da Economia e das Finanças, os dispên-

dios da administração pública com saúde cresceram a uma taxa média real de 4%

ao ano. Em relação ao PIB, os dispêndios aumentaram de 5,7 para 6,7%. Embora

esses ainda não sejam valores elevados em relação a outros países europeus, a Itália

possui bons indicadores nessa área. Ainda assim, o próprio governo assume que

existem vários problemas gerenciais que prejudicam o atendimento da população

e a eficiência dos gastos. Para as próximas décadas, o governo prevê que os gastos

do setor terão um aumento significativo, de cerca de 2 pontos percentuais do PIB

(gráfico 1.13).

Gráfico 1.13

Itália — 
previsão de gastos com saúde pública 

— 2005-50

(anos selecionados — % do PIB)
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Fonte: Ministero deü'Economia e delle Finanze (2006b).

Em junho de 2006, o governo central começou a desenvolver um novo acor-

do para o sistema público de saúde, como descrito nos documentos de planeja-

mento econômico e financeiro 2007-11 (Ministero dell'Economia e delle Finanze,

2006a). Em linhas 
gerais, esse acordo pode ser definido da seguinte forma:

? fontes confiáveis de recursos — o governo procurou definir as fontes de

recursos para o serviço de saúde para o longo prazo (inicialmente, para 2007-

09) a fim de possibilitar o desenvolvimento de planos de ação de médio prazo

dos governos regionais para tentar eliminar as ineficiências gerenciais que

reduzem a efetividade dos serviços prestados à população e para tentar controlar

os gastos;
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autonomia e responsabilidade para as regiões — as regiões passarão a operar

com total autonomia e responsabilidade sobre o orçamento. Se a região atingir

níveis mais elevados de eficiência que aqueles determinados no acordo, poderá

usar os recursos economizados livremente, desde que o nível essencial de

assistência (livelli essenziali di assistenza — LEA) seja garantido. Caso contrário,

a região terá que financiar os gastos excessivos com recursos próprios, inclusive

por meio dos instrumentos fiscais automáticos (elevações de alíquotas de

impostos regionais);

eliminação dos déficits no final de 2009 — 
para as regiões com déficits

elevados, um fundo extraordinário será disponibilizado durante os anos de

2007-09. Tal fundo terá valores decrescentes ao longo do período e, juntamente

com outras medidas suplementares, irá ajudar as regiões a realizarem seus

próprios ajustamentos com recursos destinados a ações que melhorem o

gerenciamento dos gastos, eliminando esses déficits até o final de 2009.

O acordo foi finalizado com a assinatura do chamado Pacto pela Saúde, que

envolve o governo central e os governos regionais (Ministero delFEconomia e

delle Finanze, 2006a; 2006c; Ministero delia Salute, 2006).

O pacto também prevê uma série de medidas específicas com o objetivo de

reduzir custos e melhorar a eficiência dos serviços, entre as quais:

continuação das ações da Agência Farmacêutica Italiana (Aifa), que centralizou

as compras de medicamentos e obteve uma significativa redução de custos;

>¦ dar ênfase ao tratamento ambulatorial vis-à-vis as internações hospitalares;

cortes de 50% nas tarifas de serviços que utilizam 
"procedimentos 

automáticos".

Para avaliar a eficiência e a efetividade dos gastos, garantindo que haja uma

melhora da qualidade dos serviços de saúde prestados pelos governos regionais,

está sendo constituído um órgão bilateral (governo central + regionais) de moni-

toramento. Esse órgão deverá garantir o cumprimento do LEA e dar o apoio

técnico necessário para as regiões, principalmente, para as mais deficitárias.

Contabilidade pública e orçamento

A lei orçamentária anual autoriza os gastos pelo critério de competência

(,autorizzazioni di competenza) e permite que os gastos não realizados sejam efeti-

vados até dois anos depois, sendo que os gastos com investimentos podem ser

efetivados até cinco anos depois. Dessa forma, o planejamento do fluxo de caixa
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anual (autorizzazioni di cassa) deve levar em conta os programas relativos ao pe-

ríodo em questão mais os gastos referentes aos programas dos anos anteriores

(restos a pagar).

Embora esse tipo de procedimento seja amplamente utilizado em diversos

países, no caso italiano há alguns problemas que comprometem o controle dos

gastos públicos. O planejamento do fluxo de caixa por programa não é submetido

à aprovação no Parlamento e, usualmente, as informações estão disponíveis com

significativo atraso, criando incertezas sobre a efetiva disponibilidade de recursos.

Quando o Parlamento aprova o orçamento, ele ainda é baseado em estimativas

preliminares dos restos a pagar, que tendem a ser subestimadas devido às limita-

ções de informação (Bibbee e Goglio, 2002).

As avaliações de desempenho das contas públicas em relação às metas do

Tratado de Maastricht são todas feitas levando-se em conta o regime de compe-

tência. Por isso, não há problemas em relação aos restos a pagar, a contabilização

das necessidades de financiamento do setor público de cada ano levará em consi-

deração o período de ocorrência das receitas e despesas, não as datas de recebi-

mento e de pagamento.

No que se refere ao processo orçamentário como um todo, assim como em

53% dos países da OCDE,6 entre 60 e 80% dos gastos do governo italiano não

podem ser alterados pela lei orçamentária anual. Como ocorre em 73% dos pai-

ses-membros da OCDE, estimativas plurianuais de despesas estão contidas no

orçamento anual. No entanto, a Itália é dos poucos países da OCDE (4,3%) que

precisa submeter as estimativas plurianuais de despesas à autorização do Parla-

mento.

Comparado aos demais países da OCDE, o processo orçamentário da Itália

é um dos:

48% 
que estão sujeitos a regras fiscais determinadas por organizações

supranacionais (no caso, o Tratado de Maastricht);

48% 
que definem o déficit público como a diferença entre as receitas e as

despesas totais;

59% 
que não possuem um órgão independente para rever as hipóteses

macroeconômicas usadas no orçamento;

11 % que revisa anualmente as hipóteses macro.

6 
Os dados comparativos sobre o processo orçamentário dos países da OCDE estão disponíveis

em: <http://ocde.dyndns.org/>.
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Um ponto positivo do processo orçamentário italiano, que segue as reco-

mendações da Comissão Européia, é a adoção de mecanismos plurianuais no or-

çamento anual. Todo ano são definidos os tetos para os déficits primário e nomi-

nal, assim como as metas para gastos e receitas (em valores monetários e percen-

tual do PIB), para o horizonte de três anos. Esses valores devem estar de acordo

com o planejamento de longo prazo, chamado de Planejamento Econômico e

Financeiro 2007-11 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2006a), que, por

sua vez, tem como base as metas fixadas no Stability and Growth Pact (SGP).

Embora o orçamento contenha essas metas para os três anos seguintes, os nume-

ros para as variáveis macroeconômicas e fiscais são revistos anualmente, quando é

feito o novo orçamento.

Por outro lado, um ponto negativo do processo orçamentário italiano é a

ausência de um órgão independente para rever as hipóteses macroeconômicas

usadas no orçamento. O resultado disso é que, muitas vezes, o crescimento econô-

mico e, por conseguinte, as receitas são superestimados.

O processo orçamentário italiano apresenta também sérios problemas para o

gerenciamento dos gastos públicos, entre os quais Bibbee e Goglio (2002) desta-

cam alguns.

Complexidade dos métodos contábeis: a existência de significativas dife-

renças entre a contabilidade pelos regimes de caixa e de competência gera com-

plicações para o controle e o monitoramento das contas públicas. Entretanto,

de acordo com o FMI (2006b), o governo central da Itália vem dedicando um

esforço considerável nos últimos anos para reduzir a discrepância entre as duas

formas de se estimar o resultado fiscal (necessidade de financiamento do setor

público pelo regime de caixa e déficit fiscal pelo regime de competência). Um

sistema piloto computadorizado de monitoramento das transações financeiras

efetuadas por todos os níveis de governo (Siope) foi lançado em outubro de

2005. Quando estiver funcionando plenamente, esse sistema poderá ser uma

ferramenta importante para o controle das finanças públicas, especialmente,

dos governos locais.

A estrutura legal/institucional impõe regras rígidas nas decisões sobre o

orçamento, sendo que a norma constitucional exige que qualquer gasto adicio-

nal tem que ser coberto por valores equivalentes na forma de cortes de dispêndi-

os e/ou de aumentos de receitas. Porém, essa disposição constitucional pode ser

burlada quando instituições governamentais que não são cobertas pelo orça-

mento do governo federal ou os governos locais gastam mais do que o definido
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nas metas iniciais. Logo, é possível haver aumentos de despesas maiores que as

elevações das receitas no governo geral mesmo que esse desequilíbrio não esteja

previsto formalmente.

Problemas no processo de elaboração e análise da proposta orçamentária:

a multiplicidade de órgãos governamentais envolvidos na elaboração e a ênfase em

questões burocráticas, em detrimento dos objetivos econômicos, prejudicam sig-

nificativamente o resultado final. O Parlamento, por sua vez, acaba tendo que

centralizar os debates nas alternativas possíveis para se eliminar as diferenças entre

a tendência do déficit e as metas fiscais determinadas pelos tratados internacio-

nais. Por isso, muitas vezes os parlamentares acabam discutindo medidas de ajuste

de curto prazo em detrimento de medidas que poderiam proporcionar ajustes

estruturais duradouros.

Inadequação do controle externo: o Parlamento e a Corte de Auditoria (Corte

dei Conti) são os responsáveis pela avaliação e auditoria das contas públicas. Esses

órgãos enfatizam o controle legal dos gastos, mas não analisam questões funda-

mentais como o custo-benefício dos programas ou a eficiência dos gastos.

Os 
"artifícios" 

usados com freqüência pelo governo italiano para tentar ade-

quar o déficit público às exigências do SGP são as medidas de efeito temporário

e/ou que não vão se repetir (one-off measures).

A utilização desse mecanismo foi detectada por organismos multilaterais e

é reconhecida pelo próprio governo italiano. Para tentar limitar o seu uso, a

Comissão Européia passou a exigir que seus países-membros divulgassem

periodicamente dados sobre as medidas one-off. Como pode ser visto no gráfico

1.14, o impacto dessas medidas foi importante para fazer com que o déficit

nominal se aproximasse da meta de 3% do PIB, principalmente, de 2002-04.

De acordo com a OCDE (2005), duas medidas muito usadas são a renegociação

de dívidas tributárias e a securitização de imóveis. A justificativa em 2003, por

exemplo, era de que o PIB estava abaixo de seu potencial, sendo necessária a

utilização de mecanismos de ajuste de curto prazo. Essa justificativa foi, de for-

ma geral, bem aceita pela União Européia e pelo mercado financeiro, embora o

país tenha sido alertado para que essas medidas de efeito temporário fossem

substituídas por outras duradouras. De fato, em 2005, observou-se uma redu-

ção da participação das medidas one-off e, segundo as previsões do Ministério

da Economia e das Finanças, as receitas referentes às medidas one-off devem

perder significância nos próximos anos.
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Gráfico 1.14

Itália — impactos das medidas one-off rio déficit nominal

(2000-05 
— % do PIB)
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Fontes: OCDE e Ministero delfEconomia e delle Finanze (2006b).

Panorama fiscal: metas e perspectivas de médio prazo

A principal questão que orienta as ações da Comissão Européia refere-se à sustentabi-

lidade das contas públicas. Por isso, as metas mais cobradas são a manutenção do

déficit fiscal abaixo de 3% do PIB e, mais recentemente, as metas fiscais de médio

prazo (ajustadas para as variações cíclicas e excluídas as medidas one-off). Sendo assim,

os países-membros da União Monetária Européia (EMU) que têm dívida pública

bruta acima de 60% do PIB devem ter um plano de longo prazo que indique a forma

pela qual reduzirá seu endividamento para níveis abaixo do teto de 60%. É claro que

existe também um fator político em relação aos casos excepcionais como o da Itália. Se

um novo país sem a importância política da Itália desejasse fazer parte da EMU sem

atender ao teto de 60% de dívida, certamente não seria aprovado.

As metas fiscais do governo geral da Itália foram fixadas com base no SGP.

Dessa forma, a meta fiscal básica é a manutenção do déficit nominal abaixo de 3%

do PIB. Como explicado no Relatório de Finanças Públicas da EMU de 2006

7 Mais detalhes sobre o SGP estão disponíveis em: <http://ec.europa.eu/economy_finance/

about/activities/sgp/sgp_en.htm>.

mm Déficit nominal
mm Déficit nominal — líquido de medidas one-off
— Medidas one-off

5,2
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(European Commission, 2006a), em 2005, os países-membros da EMU realizaram

uma reforma no SGP cujos principais resultados foram a adoção dos novos 
"objeti-

vos orçamentários de médio prazo" (medium-term budgetary objectives — MTOs) e

de critérios para atingir tais objetivos. Um regulamento da Comissão Européia de

junho de 2005 (n2 1.055)8 determina que, em razão da heterogeneidade das econo-

mias e dos orçamentos dos países da EMU, os MTOs devem ser diferentes para

cada país, a fim de se garantir a sustentabilidade das finanças públicas 
— 

já conside-

radas as perspectivas de mudanças demográficas. Dessa forma, cada país possui seus

MTOs, que são ajustados pelas variações cíclicas da economia e líquidas de medidas

de efeito temporário e/ou que não vão se repetir (one-off measures).

Essa abordagem mais simétrica para a política fiscal ao longo dos ciclos deve

resultar numa maior disciplina fiscal nas fases positivas dos ciclos, evitando assim

políticas fiscais pró-cíclicas e garantindo um rápido progresso em direção à sus-

tentabilidade fiscal.

É importante ressaltar que a Comissão Européia não só define metas, como

também acompanha a execução fiscal dos países-membros e recomenda procedi-

mentos corretivos (excessive déficit proceduré) caso conclua que tais países não este-

jam cumprindo as metas determinadas no pacto e possam estar evoluindo para

trajetórias insustentáveis das contas públicas.

Perspectivas de médio prazo

Em 2005, a Comissão concluiu que a Itália, entre outros países, estava numa

trajetória de déficit excessivo e, por isso, foram feitas diversas recomendações.''

Em particular, foi recomendado à Itália: a redução estrutural do déficit em, no

mínimo, 1,6 ponto percentual do PIB em 2007 (em relação ao déficit de 2005),

sendo que metade desse ajuste deveria ser feita em 2006; e a adoção de outras

medidas que fossem necessárias para garantir a redução da relação dívida/PIB.

De acordo com a European Commission (2006b), a Itália foi enquadrada

nesse excessive déficit procedure para que consiga voltar ao déficit nominal de 3%

do PIB em 2007. O aumento dos déficits nominais, que ultrapassou a meta de

3% do PIB no período 2003-05 (tabela 1.4), foi causado pela deterioração do

Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_174/

l_17420050707en00010004. pdf>.
Informações completas sobre as recomendações para cada país estão disponíveis em: <http:/

/ ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm>
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resultado primário. Essa piora nas contas públicas acabou gerando uma elevação

da dívida após 10 anos de declínio. Além disso, a previsão da Comissão Européia

é de que haja uma nova elevação em 2006 e, caso não sejam tomadas as medidas

necessárias, a dívida deve aumentar também em 2007.

Para tentar corrigir esse problema, o governo fixou metas de maior austeri-

dade fiscal como a redução do déficit nominal para 1,5% do PIB em 2009 (tabela

1.3). O orçamento de 2006 previa significativos cortes de gastos, que seriam ge-

renciados por um novo mecanismo de controle mensal dos gastos do governo

central e do acompanhamento do cumprimento no Pacto Interno de Estabilida-

de. Mais especificamente, o governo central e os governos locais deveriam cortar

(em valores ajustados pelas flutuações cíclicas) aproximadamente 0,4% do PIB do
"consumo 

intermediário" e dos investimentos e 0,6% do PIB de outros gastos.

Cortes adicionais de 0,2% do PIB nas despesas dos governos regionais com saúde

também estavam planejados. Essas reduções de gastos seriam complementadas

por receitas adicionais em valores equivalentes a 0,7% do PIB, sendo que 0,1

ponto percentual viria de medidas one-off{European Commission, 2005; Ministero

dell'Economia e delle Finanze, 2005).

Entretanto, segundo as previsões feitas, com base na política fiscal atual, pela

Comissão Européia no segundo semestre de 2006, o déficit nominal deverá ser de

4,5% do PIB em 2007, acima da meta de 2,8%. Essa diferença entre a meta oficial

e a previsão para o ano de 2007 indica que um significativo ajuste será necessário

para se atingir a meta de 2009.

Tabela 1.3

Itália — metas fiscais ajustadas pelo componente cíclico

(2006-09 
- % do PIB)

Meta 2006 2007 2008 2009

Crescimento real do PIB

Resultado nominal

Crescimento do produto potencial

Trabalho

1,5 1,5 1,7 1,8

-3,5 -2,8 -2,1 -1,5

1,2 1,3 1,4 1,6

0,5 0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6 0,7

0,0 0,2 0,3 0,4

-1,4 -1,3 -1,0 -0,8

-0,7 -0,6 -0,5 -0,4

-2,8 -2,2 -1,6 -1,1

2,0 2,5 3,1 3,6

Capital

Produtividade total dos fatores

Hiato do produto

Componente cíclico do orçamento

Resultado nominal ajustado pelo componente cíclico

Resultado primário ajustado pelo componente cíclico

Continua
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Meta 2006 2007 2008 2009

Medidas one-off 0,3 -

Resultado nominal ajustado pelo componente cfclico

e liquido de medidas one-off -3,0 -2,2 -1,6 -1,1

Resultado primario ajustado pelo componente cfclico

e liquido de medidas one-off 1,7 2,5 3,1 3,6

Fonte: Ministero delFEconomia e delle Finanze (2005).

Conclusões

A consolidação do chamado 
"Estado 

de bem-estar social", pelo estabelecimento e

expansão de programas sociais e de serviços à população, gerou uma elevação

excessiva dos gastos públicos e da dívida pública.

Para tentar conter esse avanço da dívida, foi iniciado um processo de ajuste fiscal

na segunda metade dos anos 1980 baseado em aumentos de receitas. Entretanto, o

sucesso dessa primeira etapa do processo foi bastante limitado. Apenas a partir de

1994, ano em que a dívida atingiu seu valor mais elevado, as despesas primárias come-

çaram a ser reduzidas de forma consistente. A possibilidade verificada até aquele mo-

mento de a dívida manter uma trajetória insustentável, num contexto em que o país

precisava se adequar às normas do Tratado de Maastricht, trouxe à tona questões fon-

damentais relacionadas aos gastos públicos e à competitividade da economia italiana.

O ajuste fiscal realizado a partir de então foi bem-sucedido em alguns aspec-

tos, conseguindo reduzir a dívida, evitando uma possível moratória e, conseqüen-

temente, melhorando a credibilidade do país. Porém, o ajuste baseou-se excessiva-

mente em medidas de curto prazo, adiando repetidas vezes a implantação de algu-

mas reformas estruturais importantes.

Portanto, apesar da inegável melhora das contas públicas, principalmente de

1994-2000, a situação fiscal voltou a se deteriorar nos últimos anos e, com base nas

mais recentes previsões da Comissão Européia, é possível concluir que o governo

não está se esforçando o suficiente para superar esses problemas das contas públicas.

A falta de comprometimento com o ajuste fiscal, por sua vez, pode estar con-

tribuindo para o baixo crescimento da economia italiana. Desde 2002, por exem-

pio, a taxa de crescimento do PIB tem ficado em valores próximos de zero. Nesse

sentido, torna-se claro que as reformas da previdência foram necessárias para se

evitar uma trajetória explosiva das contas públicas de custeio, mas, por si sós não

garantiram o crescimento econômico. Além disso, fica evidente que reduções de

déficits baseadas em elevações de impostos e contenção dos investimentos públicos

podem constituir-se em obstáculo ao crescimento, mesmo anos depois de efetuadas.
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Tabela 1.4 ^

Itália — resultado fiscal do governo geral (1995-2005 
- % do PIB) z:

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Receita total 45,1 45,5 47,6 46,2 46,4 45,3 44,9 44,4 44,8 44,3 44,0

Impostos 26,8 26,9 28,7 29,7 29,9 29,2 29,0 28,4 28,7 28,0 27,7

Impostos indiretos 11,8 11,6 12,2 15,1 14,9 14,7 14,2 14,3 14,0 14,1 14,2

Impostos diretos 14,5 15,1 15,8 14,3 14,9 14,4 14,7 13,9 13,4 13,3 13,3

Impostos sobre o patrimonio 0,6 0,3 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 0,6 0,1

Contributes sociais 14,4 14,7 15,0 12,6 12,5 12,4 12,3 12,5 12,6 12,7 12,9

Outras receitas correntes e de capital 3,9 3,8 3,9 3,8 4,0 3,7 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4

Despesa primaria 42,0 41,9 41,8 41,7 42,3 40,4 42,3 42,3 43,8 43,5 44,1

Consumo intermediario 4,8 4.9 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

Salarios 11,0 11,3 11,5 10,6 10,6 10,4 10,5 10,6 10,8 10,8 11,0

Subsidios 1.4 1,5 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9

Beneffcios sociais 18,2 18,4 18,9 18,6 19,0 18,7 18,7 19,1 19,4 19,6 19,9

Formagao bruta de capital fixo 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 1,7 2,5 2,4 2,4

Outras despesas correntes e de capital 4,5 3,7 3,3 3,9 4,2 2,7 4,3 4,6 4,7 4,3 4,5

Resultado primario 3,1 3,6 5,8 4,5 4,1 4,9 2,6 2,0 1,0 0,8 -0,1

Juros 10,5 10,5 8,5 7,5 5,9 5,8 5,7 5,0 4,6 4,3 4,1

Resultado nominal -7,4 -7,0 -2,7 -3,1 -1,8 -0,9 -3,1 -3,0 -3 -3 -4 3

Fontes: Eurostat e OCDE.



Tabela 1.5

Itália — resultado fiscal do governo geral (1995-2005 
- em milhões de euros a preços constantes de 2000)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Receita total 481.933 495.260 530.338 525.195 536.289 539.744 545.657 545.699 552.958 556.237 553.154

Impostos 286.435 293.299 319.719 338.146 345.278 347.987 352.206 349.143 354.604 351.710 348.420

Impostos indiretos 125.916 126.066 135.867 171.505 171.662 175.037 172.157 175.822 172.721 176.799 179.089

Impostos diretos 154.568 164.110 176.178 162.342 172.332 171.833 179.013 170.486 165.300 167.752 167.727

Impostos sobre o

patrimonio 5.950 3.123 7.675 4.299 1.284 1.117 1.036 2.835 16.583 7.159 1.604

Contributes sociais 153.544 160.099 167.077 143.376 144.613 147.985 149.655 153.130 156.080 159.745 161.840

Outras receitas correntes

e de capital 41.954 41.862 43.541 43.672 46.398 43.772 43.796 43.426 42.274 44.782 42.893

Despesa primaria 448.930 456.500 465.853 474.230 488.379 481.034 514.376 520.799 540.312 546.574 554.661

Consumo intermediary 51.685 52.838 53.407 55.299 57.505 59.853 62.547 63.762 65.483 67.553 68.596

Salarios 117.242 122.962 127.974 120.642 121.934 124.306 128.080 130.671 133.861 135.368 137.989

Subsidios 15.272 15.789 13.267 14.941 14.093 14.097 14.745 13.720 13.144 13.150 11.712

Beneficios sociais 194.519 200.727 210.718 212.083 219.046 222.963 227.746 235.246 239.803 246.654 249.757

Formagao bruta de capital

fixo 21.961 23.442 23.976 26.347 27.549 27.720 28.827 21.333 30.312 30.109 29.720

Outras despesas correntes

e de capital 48.251 40.743 36.510 44.918 48.251 32.095 52.430 56.067 57.709 53.740 56.888

Resultado primario 33.003 38.760 64.485 50.964 47.911 58.710 31.281 24.900 12.647 9.663 -1.508

Juros 112.231 114.454 94.291 85.815 68.377 69.003 68.934 61.901 56.475 53.678 51.922

Resultado nominal -79.227 -75.694 -29.806 -34.850 -20.467 -10.293 -37.653 -37.002 -43.829 -44.015 -53.429

Fontes: Eurostat e OCDE.




