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1. RESUMO 

 

A crise da dívida pública na zona do euro vem ocasionando debates acerca do 

processo de integração regional. Até então, a União econômica e monetária 

europeia vinha servindo como fonte referencial para acordos como o Mercosul e o 

NAFTA. No entanto, como efeito da crise econômica mundial de 2008, notou-se 

grande elevação dos déficits (interno e externo) nos países da zona do euro em 

decorrência da necessidade de estímulo à demanda e de impedir que houvesse 

falência de grandes bancos privados, causando reflexos sobre a dívida pública. 

Consequentemente, a desconfiança em relação ao euro provocou abalos nos 

mercados mundiais. Os cortes de gastos públicos, congelamento de salários e 

aposentadorias e aumento de impostos foram alternativas imediatas para contenção 

dos déficits, o que vem ocasionando greves e protestos. A União Europeia atravessa 

uma situação crítica em sua história.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Tratado de Maastricht, assinado em 7 de fevereiro de 1992, foi um marco para a 

consolidação da Ueme (União econômica e monetária europeia). Nele foram 

definidos os “critérios de convergência” que funcionaram como requisito para o 

ingresso dos países na união, visando levá-los à homogeneidade econômica que 

seria medida por meio da estabilidade do nível de preços, da disciplina 

orçamentária, das taxas de juro e câmbio. Adicionalmente, o tratado definiu o papel 

e a composição do BCE (Banco Central Europeu), que de acordo com Scheller 

(2006) é definido como uma organização especializada e independente para a 

condução da política monetária, visando a estabilidade de preços e, por 

consequência, possibilitando melhor eficiência de outras políticas econômicas. O 

BCE tem como competência autorizar a emissão de notas de euros e do volume de 

emissão de moedas. 

Desse modo, os países da zona do euro perdem autonomia na execução das 

políticas monetária e cambial. Considerando os objetivos de controle da inflação à 

luz da teoria monetarista, a análise da curva de Phillips, que se tornou objeto de 
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debate na macroeconomia, principalmente na década de 1960, demonstra que a 

política monetária surte efeito no produto e na taxa natural de desemprego apenas a 

curto prazo. Entretanto, a longo prazo, a política monetária só tem efeitos sobre a 

inflação, conforme demonstra Froyen (2005). Não há evidências de que a taxa 

natural de desemprego e a teoria da curva de Phillips tenham a capacidade de 

explicar a realidade e a política monetária é crucial para a estabilização de ciclos 

econômicos, de acordo com Sicsú (2002).  

Os critérios de convergência que fizeram parte do acordo estipulavam precondições 

para os países candidatos à entrada na Ueme, como a presença de uma taxa média 

de inflação que não passasse de 1,5% no ano anterior ao ingresso.  Além disso, 

deveriam ser respeitadas as margens de flutuação do câmbio. Os países membros 

não poderiam ter um déficit anual do setor público maior que 3% do PIB e a divida 

pública maior que 60% do PIB. Além disso, cada país não poderia ultrapassar os 2% 

da taxa nominal de juro, conforme Scheller (2006). 

Num primeiro momento aderiram ao Euro: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, 

Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. Dinamarca, 

Reino Unido e Suécia, que fazem parte da União Europeia, decidiram não aderir à 

moeda única, enquanto a Grécia aderiu em 2001. Criada a moeda única, a Ueme 

teve como principal objetivo estabelecer uma homogeneidade econômica, reduzindo 

os obstáculos das oscilantes taxas de câmbio e dificuldades para as transações 

comerciais, além de proporcionar estabilidade do nível de preços, taxas de juro e 

maior controle das contas públicas.   

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo central da pesquisa é avaliar a possibilidade de manutenção de uma 

união econômica e monetária na Europa diante de assimetrias macroeconômicas 

existentes entre os países, com destaque para as economias periféricas, 

considerando a perda de autonomia das políticas monetária e cambial decorrente do 

ingresso na união monetária. 

Por consequência, a pesquisa buscará uma resposta para a seguinte questão: É 

possível a manutenção de uma união econômica e monetária na Europa diante de 

divergências macroeconômicas existentes entre os países? 
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Os objetivos específicos terão o intuito de analisar os indicadores macroeconômicos 

dos países de forma comparativa, como o PIB, saldo em transações correntes e 

desemprego. Adicionalmente, avaliar os riscos que eventuais divergências causam 

ao processo de integração e investigar o comportamento da união monetária à luz 

da teoria das áreas monetárias ótimas de Mundell (1961) e de modelos econômicos. 

 

4. MÉTODO 

 

Para melhor compreensão do comportamento dos países do bloco do euro e para 

consecução dos objetivos da pesquisa, é imprescindível uma aferição quantitativa, 

que terá  como base o banco de dados Eurostat e o site do FMI (Fundo Monetário 

Internacional). Desse modo, será possível comparar o crescimento econômico, 

desemprego e o resultado das transações correntes dos países antes e depois do 

ingresso à união monetária, bem como durante a crise mundial de 2008 até o início 

da atual crise das dívidas públicas. Por conseguinte, serão avaliados os níveis de 

inflação de alguns países periféricos da zona do euro em relação aos critérios da 

integração monetária. 

Diante da coleta de dados com periodicidade mensal e anual, serão analisadas as 

estatísticas para avaliar convergências ou divergências entre os indicadores 

macroeconômicos dos países. Dessa forma, haverá a elaboração de gráficos com o 

objetivo de analisar cuidadosamente os dados de forma comparativa. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para melhor análise da integração econômica, deve-se analisar o estudo de Balassa 

(1964), que define cinco formas de acordos comerciais regionais (ACR’s), sendo 

elas: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e 

integração econômica total. A zona de livre comércio define ou não as restrições 

tarifárias entre os envolvidos no acordo, mas não impõe uma política comercial 

estratégica junto aos demais países do mundo. Um exemplo de zona de livre 

comércio é o NAFTA, onde os EUA, Canadá e México têm autonomia para 

estabelecer diferentes políticas, por exemplo: impostos de importação e exportação, 

aos demais países do mundo. O diferencial de uma união aduaneira resulta que os 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

4 

 

países membros cobram tributos iguais dos países não pertencentes ao acordo. A 

Tarifa Externa Comum (TEC), implementada pelo Mercosul, tem como finalidade a 

discriminação de produtos provenientes de países não oriundos do bloco. 

De acordo com Balassa (1964), o mercado comum tem de manter a mobilidade dos 

fatores produtivos (capital e a mão de obra) e o fluxo de mercadorias sem restrições. 

Tudo que inibe a mobilidade de capitais deve ser impedido entre os países membros 

do ACR e, também, é necessário um processo de formação dos trabalhadores de 

forma similar entre os países do acordo. A integração monetária e a criação de 

instituições supranacionais é um adicional na união econômica. Deve haver, 

portanto, uma harmonização de políticas monetária, cambial e fiscal. A unificação 

das políticas nacionais dos países membros resulta em uma integração econômica 

total. Nesse último estágio é necessário um poder coercitivo de instituições 

supranacionais para a solidez da integração, a exemplo da União Europeia, onde há 

um Banco Central Unificado, um Parlamento Comum e um Tribunal de Justiça 

Comum. 

Balassa (1964) afirma que a integração econômica contribui para evitar 

discriminações devido a restrições comerciais, de pagamentos e ao aumento da 

intervenção estatal, tendo como objetivo amenizar as flutuações cíclicas e aumentar 

o crescimento da renda nacional. Vale salientar que o papel do Estado é crucial para 

a manutenção do pleno emprego, previsão de depressões e regulamentação da 

atividade econômica, cujo limite de atuação é de extrema relevância para uma área 

integrada. 

A teoria da Área Monetária Ótima (AMO), formulada por Mundell (1961), é um 

importante estudo que salienta a necessidade de um regime cambial fixo numa 

integração econômica. Há um pressuposto de que a meta principal da política 

econômica, em circunstância de pleno emprego, é manter o equilíbrio externo, 

sendo o regime cambial ótimo determinado, principalmente, pela mobilidade dos 

fatores de produção (capital e trabalho). O trade-off entre a mobilidade dos fatores 

de produção e o tamanho da região é um elemento que limita uma AMO. 

Quanto a mobilidade de fatores, principal aspecto abordado por Mundell (1961), é 

considerado o estudo da importância da integração de mercadorias e pessoas, bem 

como a flexibilização de ajustes de preços, a fim de atenuar choques adversos. 
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Convém lembrar de que a fraca mobilidade da força de trabalho é decorrente das 

dificuldades linguísticas, bem como de costumes e de culturas das regiões.  

Em análise das condições de equilíbrio interno e externo, Krugman e Obstfeld (2010) 

demonstram, através das “quatro regiões de desconforto”, exemplificada na Figura 

1, as formas de um país chegar a um equilíbrio interno e externo (ponto 1). As 

quatro regiões são divididas pelas curvas II e XX. Na região 1, o nível de emprego e 

o superávit nas transações são excessivos; na região 2, o nível de emprego e o 

déficit nas transações correntes são elevados; na região 3, o baixo nível de emprego 

coexiste com um déficit excessivo; e, na região 4, há subemprego e um superávit 

nas transações correntes elevado.  

No equilíbrio interno, considerando P* e E constantes, a inflação doméstica é 

influenciada pela pressão da demanda agregada e não pelas expectativas de 

inflação futura. O equilíbrio interno determina que a demanda agregada seja 

equivalente ao nível de pleno emprego, YP. A soma do consumo, C, do investimento, 

I, dos gastos do governo, G, e das transações correntes, TC, definem a demanda 

agregada por produção doméstica. A função crescente da renda disponível, Y-T, 

representa o consumo e o superávit nas transações correntes, sendo expresso 

como uma função decrescente da renda disponível e uma função crescente da taxa 

real de câmbio, EP*/P. O investimento é considerado constante. Assim, o equilíbrio 

interno é determinado pela equação:  

YP = C(YP – T) + I + G + TC(EP*/P, YP – T) 

A expansão fiscal, causada pelo aumento dos gastos do governo ou redução dos 

tributos, e a desvalorização cambial, que torna os bens e serviços mais baratos em 

relação aos comercializados no exterior, ocasionam o aumento da demanda e da 

produção. A inclinação negativa da curva II explica porque uma desvalorização 

cambial e uma expansão fiscal tendem a elevar a produção. Portanto, para manter a 

produção fixa, é obrigatório que uma valorização da moeda seja combinada com 

uma expansão fiscal. 

No equilíbrio externo, uma desvalorização cambial (aumento em E) torna os bens 

domésticos mais baratos e atenua o problema nas transações correntes. Entretanto, 

a expansão fiscal tem efeito contrário sobre as transações correntes. Uma redução 

dos tributos, T, amplia a produção, Y, e, consequentemente, melhora a renda 

disponível, ocasionando elevação do gasto doméstico em bens estrangeiros e 
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deterioração das transações correntes. A curva XX, positivamente inclinada, indica 

quanto de expansão fiscal é necessário para manter o superávit nas transações 

correntes em X, à medida que há desvalorização cambial. A representação é dada 

pela equação:   

TC (EP*/P, Y – T) = X 

 

Figura 1. Equilíbrio interno (II), equilíbrio externo (XX) e as “quatro regiões de desconforto” 

Fonte: Krugman e Obstfeld (2010). 

 

6. RESULTADOS 

 

Enquanto o grupo dos países “ricos” conta com saldos superavitários em transações 

correntes, os “piigs” passaram a ter déficits em conta corrente após a adoção da 

moeda única, por conta de uma taxa de câmbio real valorizada, em razão das 

diferenças de competitividade, advindas da impossibilidade de desvalorizar o 

câmbio. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha apresentaram em 2010 

transações correntes de, respectivamente, -10%, 0,5%, -3,5%, -10,6%, -4,6% do PIB 

e desemprego de 11%, 13,7%, 8,4%, 12,5% e 20,1%, de acordo com o FMI. 

As Figuras 2 e 3 mostram a evolução divergente do saldo em transações correntes e 

desemprego durante o início da zona do euro até a atual crise.  
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Figura 2. Transações Correntes (% do PIB) 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados retirados do Eurostat. 

 

 

Figura 3. Desemprego (% do PIB) 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados retirados do Eurostat. 

 

Portanto, essas economias, que se encontravam abaixo do nível de pleno emprego 

e com déficit excessivo nas transações correntes, estão na região 3 da Figura 4 que 

demonstra “as quatro regiões de desconforto”. Dessa forma, adicionalmente às 

políticas fiscais contracionistas praticadas pelos “piigs”, é necessária a 

desvalorização da moeda para atingir o equilíbrio interno e externo. 

Região 1

Região 2

Região 3

Região 4

Região 2

Região 3

Região 4

11

 

Figura 4. Região de desconforto 

Fonte: elaboração própria, com base em Krugman e Obstfeld (2010). 
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De modo geral,   constata-se uma discrepância na trajetória dos indicadores entre os 

países “ricos” e os “piigs” (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha). 

Consequentemente, houve maior retração dos países periféricos durante a crise. 

 

Figura 5. PIB (%) 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados retirados do Eurostat. 

 

Krugman e Obstfeld (2010) observam a diferente trajetória de crescimento dos 

países integrados na Ueme nos primeiros anos do euro. Há indícios de que a política 

monetária do Banco Central Europeu não foi adequada e, por conseguinte, verificou-

se uma divergência nas taxas de inflação. A Figura 6 revela, durante 12 anos, o 

contraste entre as taxas de inflação na Irlanda e na Holanda. Ambos os países, que 

foram qualificados para a admissão na Ueme, desrespeitaram o critério da 

convergência da inflação (o país no ano anterior ao ingresso deve compreender uma 

taxa de inflação, no máximo, 1,5% superior do que a média nos três Estados 

membros da UE com inflação mais baixa).  

 

Figura 6. Variação percentual de 12 meses no índice de preços harmonizado (em relação as três 

taxas de inflação mais baixas) 

Fonte: Krugman e Obstfeld (2010). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há um entrave aos países periféricos, em promover seu crescimento e emprego. A 

coordenação política em nível da Ueme não está em sintonia com as necessidades 

dos “piigs”. Nota-se, com clareza, que os instrumentos-chave não estão nas mãos 

dos “piigs” para lidar com alguns problemas graves, ou melhor, a política 

conservadora do BCE restringe o exercício da política fiscal. Estudos propõem a 

criação de um orçamento comum como fator estabilizador dos ciclos de negócios, 

visto que, já se sabe que não existe um mecanismo fiscal no mundo europeu que 

tenha ação como estabilizador automático. Conclui-se que é importante a política 

fiscal coincidir com a área monetária, por intermédio de uma distribuição otimizada 

das receitas de impostos, a fim de atenuar as divergências regionais. Portanto, uma 

das alternativas se prende à criação de um Fundo de Auxílio Mútuo, constituído por 

recursos originários de países superavitários; é uma saída para socorrer os países 

em recessão. Esse fundo teria o objetivo de controlar os déficits dos países, 

eliminando a excessiva restrição fiscal. 

Na verdade, países estruturalmente diferentes, em vários aspectos, não podem ser 

inseridos, sob uma mesma união monetária, impondo-lhes um modelo de 

desenvolvimento definido.  A dificuldade de ajustar a economia para a convergência 

fiscal europeia leva as economias periféricas a se envolverem em uma trajetória 

ainda mais recessiva. A contenção de gastos públicos deve ser alvo de 

disciplinamento, desacelerando a demanda interna. Com a busca de controle dos 

déficits, aumenta-se a recessão. 

É evidente que a Ueme se desenvolveu sem formar uma união monetária ideal e 

com alto índice de heterogeneidade produtiva. A União Monetária Europeia 

recrudesceu as divergências estruturais entre os países, e por isso, impediu o 

crescimento convergente dos agregados macroeconômicos. A crise das dívidas no 

bloco europeu deixou evidenciada a fragilidade da política anti-inflacionária, a qual 

não leva em conta a necessidade de implementação de políticas a curto prazo e 

supranacionais, para minimizar as diferenças estruturais da zona do euro. Portanto, 

é impossível a manutenção da união econômica e monetária na Europa diante de 

divergências macroeconômicas existentes entre os países. 
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