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1. RESUMO 

Este estudo analisa indicadores macroeconômicos de Portugal, Itália, Irlanda, 

Grécia e Espanha, ou PIIGS, a fim de compreender a relação destes com a Zona 

do Euro. A análise feita tem por objetivo principal avaliar se a participação dos 

PIIGS em uma União Monetária representou um elemento significativamente 

limitante à recuperação econômica destes países no cenário pós Crise dos 

subprime. Os dados levantados referem-se ao período de 2008 a 2013, e foram 

analisados através do uso de ferramentas estatísticas e de exposição gráfica. 

Considerando que a Zona do Euro não é uma Área Monetária Ótima, conclui-se 

que, a participação nesta prejudicou a recuperação econômica dos PIIGS. 
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2. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista que a crise de 2008 trouxe aos países da Zona do Euro uma 

instabilidade que chegou a colocar em risco a existência desta Área Monetária, 

e que expôs fragilidades latentes como a Crise Bancária Italiana, a Crise 

Econômica Grega, bem como os altos níveis de desemprego na Espanha e de 

endividamento em Portugal, faz-se necessário entender o motivo dos países 

conhecidos como PIIGS, ou Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, 

encontraram significativas dificuldades em se recuperar. Uma das possíveis 

explicações se relaciona à impossibilidade legal destes países executarem 

políticas monetárias, como desvalorização da moeda, em função da participação 

da Zona do Euro e do monopólio da emissão de moeda pertencer ao órgão 

central Banco Central Europeu, que é um banco supranacional e independente. 

 

O estudo analisa a relação entre os PIIGS e a Zona do Euro, e compara dados à 

fim de avaliar o êxito da integração econômica sob diferentes prismas, incluindo-

se a recuperação econômica em um contexto recessivo. Os dados dos dos PIIGS 

são comparados com os da Zona do Euro, e com base na literatura econômica e 

referencial teórico utilizados, procede-se à identificação de determinantes desta 

crise econômica nos países selecionados, bem como avalia-se se a participação 

destes países  Zona do Euro dificultou a recuperação econômica destes.



Como referencial teórico, partiremos do entendimento de Stiglitiz (2017) e 

Zimmerman (2009) que a Zona do Euro, nos ideais indicados por Mundell (1961) 

não representa uma Área Monetária Ótima. Após a exposição dos objetivos, há 

explicação da metodologia e dos dados utilizados, e posteriormente no 

desenvolvimento há exposição gráfica dos resultados obtidos com o trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente projeto é avaliar se as dificuldades enfrentadas por 

Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha para sair do cenário de crise econômica de 

2008 foram acentuadas pelo fato de participarem da Zona do Euro. Os objetivos 

específicos são: 

1. Avaliar o êxito da integração econômica europeia para Portugal, Itália, 

Irlanda, Grécia e Espanha com a Zona do Euro; 

2. Analisar determinantes da crise dos Subprime na Zona do Euro; 

3. Apontar os riscos de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha prejudicarem 

a estabilidade da União Europeia. 

4. METODOLOGIA 

Os dados, essencialmente levantados junto ao portal Eurostat são indicadores 

do nível de desemprego, inflação, crescimento do PIB, gastos do governo, nível 

de endividamento, nível de comércio com a União Europeia e de preços 

comparativos. Os dados foram avaliados qualitativamente e comparativamente 

em relação ao grupo composto pelos 19 (dezenove) países da Zona do Euro. A 

metodologia de comparação é feita com o uso de elementos estatísticos, e as 

premissas são as relacionadas no referencial teórico do presente trabalho. 

 
O levantamento destes dados tiveram por objetivo entender a dinâmica das 

estatísticas econômicas dos países da Zona do Euro e suas respectivas 

alterações nos anos seguintes à Crise dos Subprime, para que fosse possível 

entender claramente o as consequências econômicas desta crise. A seleção 

destes dados foi realizada pelo entendimento de que estes, quando analisados 

em conjunto, fornecem uma avaliação holística do contexto, uma vez que estes 

indicadores de preço, comércio e dados macroeconômicos estão dentro dos 



dados levantados. Através da avaliação dos dados, compreende-se o impacto 

de uma forma abrangente, minimizando o risco de que oscilações pontuais em 

determinado país possa distorcer a análise ou nos induzir a conclusões 

imprecisas. O período referência do levantamento dos dados é de 2008 a 2013. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A implementação da Zona do Euro foi feita gradualmente. O Ato Único Europeu 

(1986) pavimentou a instituição do Euro. Esta integração regional é dirigida pela 

convergência de interesses, e não pela formação de uma identidade, como 

pontua Schmitter (2010). De acordo com Krugman e Obstfeld (2010, p. 242), os 

principais fatores motivacionais a criação da Zona do Euro eram “Garantir à 

Europa papel mais destacado no sistema monetário mundial”, dado que o 

colapso do sistema de Bretton Woods acabou por minar a credibilidade europeia.  

 

A Teoria das Áreas Monetárias Ótimas, proposta por Mundell (1961) defende que 

é essencial  para a prosperidade de uma União Monetária algumas concessões 

por parte dos governos locais, e a existência de um elevado fator de mobilidade 

dos fatores de produção, a fim de exercer um papel fundamental na estabilização 

econômica após um evento que cause desequilíbrios econômicos. Entretanto, 

segundo Stiglitz (2017), é reconhecido que a Zona do Euro não é uma Área 

Monetária Ótima, uma vez que, embora os países cedam parte de sua soberania, 

os fatores de produção não se movem com a liberdade necessária. Divergentes 

elementos culturais e regulatórios interferem neste mercado de fatores de 

produção, já que cada país possuí diferentes parâmetros para regulação da mão 

de obra, e jornadas de trabalho. 

 

De acordo com Stiglitz (2017, p.17), a “Livre mobilidade dos fatores de produção 

sem um endividamento comum leva à uma alocação ineficiente e instável destes 

fatores”, uma vez que os fatores supostamente deveriam se mover para onde há 

o maior retorno livre de impostos, em que este nível de taxação está relacionado 

ao nível de endividamento herdado do Governo. Assim, as economias dos PIIGS 

acabam sendo prejudicadas pela existência de um alto nível endividamento, o 

que acaba por impactar de forma direta a geração de postos de trabalho. 



 

É neste contexto que uma maior atenção ao papel da Zona do Euro na crise 

observada nos países selecionados neste estudo ganha relevância. O Tratado 

de Maastricht previu que o equilíbrio das economias iria convergir se os déficits 

e os níveis de endividamentos estivessem dentro do limite previsto no tratado, o 

que seria condição necessária para o elemento “Moeda única” funcionar. 

Entretanto, embora países como Irlanda e Espanha tivessem superávits fiscais 

antes da crise, isto não foi suficiente para evitar que estes países sofressem com 

a Crise de 2008, uma vez que se observou um alto nível de desemprego e uma 

crise econômica que minou o crescimento econômico destes países, expondo 

assim a assimetria nos demais países da Zona do Euro em relação aos PIIGS. 

 

Em relação a execução de política monetária, embora cada país tenha um banco 

central local, o comando é do Banco Central Europeu, cuja prioridade é manter 

a estabilidade; e não executar políticas monetárias contra choques adversos. 

 

Neste contexto, de acordo com De Grauwe (2016), a Zona do Euro é regida por 

uma governança na qual os países detentores de títulos e créditos ditam as e 

políticas macroeconômicas na região do Euro. Estes países participantes da 

Zona do Euro impõem suas prioridades, e podem utilizar instrumentos de 

austeridade. Para De Grauwe (2016), todo o peso do ajuste caiu de forma 

assimétrica sobre as nações devedoras, isto é, os PIIGS. Em um fenômeno 

conheço como Desvalorização Interna, já que os PIIGS foram forçados a reduzir 

seus preços relativos em relação aos  países credores 

 

Assim, há dependência dos países europeus em relação ao Banco Central 

Europeu. Os países não possuem a autonomia necessária para executar uma 

política monetária que poderia proteger a economia local de uma eventual corrida 

aos bancos.  Embora os países membros da Zona do Euro possam emitir títulos, 

a inviabilidade de um Banco Central local comprar estes títulos traz insegurança 

e implica na existência do risco de insolvência. Esta perda de autonomia 

impossibilita a realização uma expansão monetária para estimular uma economia 

recessiva. A implicação disso é que os países não conseguem desvalorizar suas 

moedas para atrair mais investimentos e aumentar o nível de exportação. 



6. RESULTADOS  

Para avaliarmos o êxito da integração econômica europeia no contexto deste 

trabalho, podemos analisar o nível de exportação dos PIIGS para a União 

Europeia. É possível observar que o comércio no âmbito da União Europeia 

representa um relevante papel no comercio internacional de bens do PIIGS, 

onde, em 2013, a média do nível de exportações era de 58,26%, com um desvio 

padrão entre os países de 6,67%. Já no decorrer da crise, é possível observar 

que houve uma queda no nível de comércio, já que em 2008 a média era de 

65,52%, com um desvio padrão de 5,26%. Assim, de 2008 a 2013 houve uma 

queda de 7,2% no nível de exportação local de bens. 

 

Figura 1: Porcentagem de exportações de bens no âmbito da União Europeia. 

        Fonte: Eurostat 

Tendo em vista a figura 1 revela a proporção de exportações, é possível concluir 

que a União Econômica não foi eficiente na aquisição de bens para minimizar os 

impactos recessivos, haja vista que houve queda no comércio. Também é 

possível observar que não houve um aumento significativo na exportação de bens 

para outros países não membros da União Europeia. Isto é, além de União 

Alfandegária não ter promovido mais interação em momento de crise, a limitação 

monetária e cambial inviabilizou a adoção de medidas que aumentassem o 

comércio internacional para minimizar a crise. Portanto, embora o comércio 

interno tenha sido elevado para os PIIGS, neste momento de crise a União 

Econômica não foi capaz de contribuir para a recuperação econômica dos PIIGS. 
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Em relação à recessão, podemos observar que a Zona do Euro, em especial os 

PIIGS, foram afetados significativamente. Em 2009, a média de diminuição do 

tamanho da economia da Zona do Euro chegou em 0,45%, enquanto para os 

PIIGS foi de 4,2%. Enquanto toda a Zona do Euro obteve no de 2008 a 2013 um 

crescimento de 2,55%; nos PIIGS houve uma queda acumulada de 11,34%. 

 
    Figura 2: Taxa de Crescimento do PIB 

Fonte: Eurostat 

Naturalmente, esta retração econômica resultou em uma explosão no 

desemprego. Enquanto a média de desemprego nos PIIGS chegou a 19,18% em 

2013, na Zona do Euro esta média era de 12%. No período de 2008 a 2013, a 

média de desemprego nos PIIGS foi 41,44% superior em relação à Zona do Euro. 

 

Já em relação ao nível de preços comparativos, que serve para medir o poder de 

compra e é o elemento que relaciona o nível de preços de bens e serviços em 

um país com a renda de sua população, excetuando-se a Irlanda, podemos 

observar que os demais países dos PIIGS possuem um nível de preços 

significativamente menor do que a União Europeia como um todo. Isso aumenta 

o poder de compra e viabiliza um padrão de vida semelhante aos países mais 

ricos sem que necessariamente haja um aumento significativo na renda dos 

PIIGS. Teoricamente, este nível de preços menor e não igual, viabilizaria um 

ajuste dentro da mesma União Monetária, o que segundo a Área Monetária 

Ótima, nos termos de Robert Mundell, serviria para recuperar a economia. 
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         Figura 3: Desemprego da População Ativa 

           Fonte: Eurostat 

Avaliando os dados relativos aos preços comparativos e seguindo a premissa de 

que uma União Monetária Ótima deve apresentar convergência de preços, 

podemos concluir que esta premissa não é respeitada principalmente em Grécia, 

Espanha e Portugal. 

Figura 4: Nível de Preços Comparativos (PPC) 

          Fonte: Eurostat 

Portanto, os pontos indicados por Vanhaverbeke e De Grauwe (1993), de que os 

países pertencentes à uma mesma União Monetária podem, mesmo com o 

câmbio fixo entre si, alterar o preço real dos fatores de produção, acaba não se 

aplicando na Zona do Euro. Assim, tendo em vista um Desvio Padrão de 0,75% 

na variação dos preços comparativos dos PIIGS neste período de 2008 a 2013, 

conclui-se que a crise não trouxe uma redução nos custos locais, o que atrairia 

empresas para as economias fragilizadas, já que segundo a Mundell (1961), 

haveria simetria no processo de recuperação econômica no período pós crise. 
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Já em relação às contas dos governos, os três indicadores de destaque são: (i) 

Variação nos Gastos dos Governos Centrais; (ii) Nível de déficit; (iii) Grau de 

Endividamento. O gasto médio dos PIIGS é de 35% em relação ao PIB no decorrer 

deste período, já na Zona do Euro o gasto médio é de 23,85%. Esta diferença é 

um dado relevante para entendermos o diferente perfil dos países no que se 

refere à finanças públicas. Uma interpretação válida é que este alto índice de 

gastos dos governos, mesmo com déficits crescentes, não foi reduzido em um 

cenário de retração econômica e significativa queda na arrecadação por parte 

dos governos. 

 

Assim, à luz da Teoria das Áreas Monetárias Ótimas, de Robert Mundell (1961), 

a recuperação econômica é possível em uma união monetária caso haja 

equilíbrio nos níveis de inflação e desemprego, bem como alto nível de 

mobilidade dos fatores de produção. Como evidenciam os diferentes níveis de 

preços comparativos, não ocorrem os pré-requisitos indicados por Mundell 

(1961), e assim a possibilidade de estabilização é limitada. A impossibilidade de 

depreciação da taxa de câmbio para aumentar as exportações e diminuír o nível 

de desemprego deteriorou a situação econômica dos PIIGS. É neste ponto que 

se confirma a visão de Krugman e Obstfeld (2010) de que na Zona do Euro não 

há estabilização econômica pelo câmbio. Confirma-se a visão de Stiglitz (2017) 

de que o alto nível de endividamento e desemprego estão relacionados, e 

ocorrem pela instabilidade gerada pelo nível de endividamento. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, após a análise destes dados, é possível concluir que a crise dos Subprime 

trouxe significativos efeitos negativos nas economias dos PIIGS, implicando em 

recessão, endividamento, inflação e desemprego. Estes dados demonstram 

também o elevado grau de interação econômica da União Europeia, e como isso, 

representa um risco para a região, onde, a União Monetária acentua este risco 

ainda mais, uma vez que os PIIGS possuem uma economia assimétrica em 

relação a União Europeia. Isto eleva o grau de dificuldade para a promoção de 

políticas econômicas e monetárias que consigam auxiliar na recuperação 

econômica. 



 

É possível concluir também que a credibilidade europeia é colocada em xeque 

em função deste alto grau de interação e interligação econômica. Um país não 

possuir autonomia suficiente para exercer políticas que visem a sua recuperação 

econômica em um período recessivo ou de crise, como observado na Crise dos 

Subprime evidencia esse risco. 

 

No que diz respeito à relação econômica dos PIIGS com a Zona do Euro, 

destaca-se a elevada importância relativa da interação econômica entre os PIIGS 

e os países da Zona do Euro, uma vez que o bloco monetário é o principal destino 

das exportações daqueles países. A União Monetária contribuí para o alto nível 

de comércio. Entretanto, o êxito desta integração é questionável. Assim, a 

integração econômica europeia é positiva comercialmente, mas carece de uma 

estrutura adequada para a recuperação econômica em períodos de crise. Em 

função da Zona do Euro não ser uma Área Monetária Ótima, os benefícios de se 

compartilhar uma moeda não são aproveitados de forma integral, e efetivamente 

dificultam de forma significativa a recuperação econômica de seus membros. 
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