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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar os efeitos da integração 

monetária europeia sobre a atual crise econômica do Euro. De acordo com Teoria 

das Áreas Monetárias Ótimas (TAMO), alguns critérios de convergência devem ser 

observados para que uma determinada região seja passível de adotar uma moeda 

única. Assim, por meio de uma análise empírica da Zona do Euro, observa-se que a 

situação dos países da periferia do Euro sofre consequências mais duras da crise 

econômica. Este resultado pode ser creditado parcialmente às diferenças 

econômicas e à perda de autonomia política imposta aos países integrantes do 

bloco de moeda única. A unificação monetária europeia é estudada, neste sentido, 

para esclarecer as motivações de sua implementação - isto é, a prosperidade do 

comércio na região - bem como sua responsabilidade na situação atual. Ademais, as 

decisões que devem ser tomadas para chegar-se a uma moeda sustentável 

apontam para a necessidade do aprofundamento da integração fiscal, no intuito de 

as políticas econômicas atenderem as necessidades da região como um bloco 

unificado.  

 

Palavras-chave: Integração monetária. Teorias das Áreas Monetárias Ótimas. Crise 

do Euro. 

 



ABSTRACT 

 

The aim of the present work is to analyze the effects caused by the European 

monetary integration at the current Euro economic crisis. According to the Optimum 

Currency Area Theory some convergence criteria should be observed to result in a 

region capable of adopting a single currency. So, through an empirical analysis it is 

possible to note that the situation of the peripheral Euro countries suffers harsher 

consequences of the economic crisis. This result can be partially credited to the 

economic differences and to the loss of political autonomy imposed to the countries 

of the single currency bloc. In this direction, the European monetary unification is 

studied to make clear the motivations of its implementation, that is, the trade 

prosperity in the region as well as its responsibility at the current situation. 

Furthermore, decisions that must be taken to reach a sustainable currency suggest 

the necessary deepening of the fiscal integration. Then, the economic policy can 

meet the needs of the region as a unified bloc. 

 

Keywords: Monetary Integration. Optimum Currency Areas Theory. Euro Crisis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de integração econômica na Europa iniciou-se em março de 1957 

com a assinatura do Tratado de Roma, ele foi inspirado no já existente BENELUX, 

experiência bem sucedida de integração entre Bélgica, Países Baixos e 

Luxemburgo. No início, apenas com seis países integrantes, o objetivo central da 

formação de um bloco econômico foi a busca pela pacificação da região, após a 

ocorrência de duas grandes guerras mundiais. Com o passar das décadas e a 

adesão de diversos outros países ao bloco, constitui-se uma União Econômica e 

Monetária no ano de 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht e a posterior 

criação de uma moeda única em 1999. 

 Quando entrou oficialmente em circulação o Euro, aboliram-se as moedas 

nacionais das transações comerciais e passou-se a utilizar uma única moeda na 

região. Quando da criação do Euro, imaginavam-se que as oportunidades criadas 

para o mercado interno do continente, dada a integração e a dimensão daquele 

mercado, seriam economicamente eficientes e duradouras. O comércio 

transfronteiriço beneficiava desde os consumidores, com a possibilidade de produtos 

mais baratos, até os grandes investidores internacionais, que não enfrentavam mais 

os perigos das flutuações cambiais na Zona.  

Apesar dos benefícios ao comércio, atualmente a União enfrenta uma grave 

crise política e econômica. Iniciada nos EUA com o colapso dos empréstimos 

subprime, a crise tem efeitos mais profundos na Zona do Euro que no resto do 

mundo. Analisa-se, assim, neste trabalho, se a perda de uma política monetária 

autônoma, dentre outras consequências trazidas pela integração, foi prejudicial a 

estes países no enfrentamento de dificuldades econômicas que agravaram a crise 

na região. Ademais, a inexistência de uma política fiscal comum deixou o sistema 

exposto a choques assimétricos e a dificuldade de ajuste por parte das economias é 

flagrante. 

 Este trabalho tem por objetivo principal analisar as relações entre a perda da 

autonomia monetária e cambial com a recessão enfrentada pela Zona do Euro. 

Ainda, procura-se averiguar os impactos díspares que esta crise tem causado nestas 

nações tendo em vista a heterogeneidade econômica dos países que adotaram o 

Euro. Como objetivo secundário busca-se entender o processo histórico de formação 
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da União Europeia que culminou na adoção, por parte de alguns países, da moeda 

única, analisando os objetivos principais desta ação.  

Deste modo, levanta-se a hipótese que a impossibilidade por parte dos países 

em utilizar políticas econômicas autônomas acaba por dificultar a recuperação 

destes diante das consequências da crise atual. Ademais, é posta outra hipótese de 

que a situação é agravada - e talvez, seja insustentável - pelas diferenças 

econômicas e políticas de países integrados monetariamente, levando-se em 

consideração os critérios da Teoria das Áreas Monetárias Ótimas (TAMO). 

 A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica das teorias acerca da 

integração econômica e monetária, complementada pela análise de dados empíricos 

- históricos e atuais - das economias em questão. 

Este estudo é justificado pela importância no entendimento da situação 

enfrentada pelas antes pujantes economias da Zona do Euro. O fato de a difícil 

condição fiscal dos países da periferia do Euro estar no centro das discussões sobre 

a crise leva a uma precipitada concepção de que o debate em torno deste fato é o 

mais relevante, em detrimento de questões como, por exemplo, diferenças 

econômicas entre estes países monetariamente integrados e a necessidade de uma 

maior integração fiscal entre os mesmos. 

Logo após esta introdução, no segundo capítulo, busca-se fazer uma revisão 

bibliográfica das principais teorias de integração econômica, demonstrando o porquê 

do aumento da formação de blocos econômicos e as consequências geradas pela 

integração. Ainda, analisa-se a TAMO criada por Robert Mundell e que serve como 

principal instrumento para análise das zonas monetariamente integradas. 

O terceiro capítulo centra-se no estudo na União Europeia, com base em uma 

visão histórica da formação do bloco econômico até a implementação da moeda 

única europeia – o Euro. Posteriormente, aplica-se a TAMO à União Monetária 

Europeia (UME), analisando os principais critérios defendidos por esta teoria para a 

maximização dos efeitos da integração na área, com base em dados empíricos 

levantados. Ao final do capítulo, explicitam-se os benefícios e custos que esta união 

traz aos envolvidos no processo. 

Desta maneira, o quarto e último capítulo faz uma breve análise das crises 

financeiras, visando aplicá-la à atual crise da Zona do Euro. Uma maior ênfase é 

dada ao estudo das causas que levaram a zona integrada - e, especificamente, 

alguns países - a uma recessão mais profunda se comparados a outras nações. 
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Para tanto, demonstra-se as diferenças econômicas das diversas regiões que 

compõem o bloco. Ao final, o futuro do Euro é analisado e levanta-se a necessidade 

de uma maior integração fiscal entre estas economias ou, inclusive, a possibilidade 

de um abandono desta moeda por parte de algumas nações.  

Por fim, é apresentada uma conclusão aos dados analisados e às teorias 

aplicadas à Zona do Euro buscando compreender a situação atual daquele 

continente. 
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2 INTEGRAÇÃO ECONÔMICA E MONETÁRIA 

 

A propensão econômica mundial à formação de blocos regionais se 

intensificou nas últimas décadas, tornando-se cada vez mais relevante no cenário 

internacional. A busca pelo fortalecimento econômico e pela ampliação do mercado 

consumidor fez com que países do mundo todo buscassem acordos comerciais com 

outras nações no intuito de extinguir barreiras comerciais. A União Europeia, que é o 

exemplo mais duradouro e evoluído de integração econômica atual, resultou, após 

décadas de negociações e pequenos avanços, em um bloco econômico de moeda 

única para muitos de seus integrantes - a Zona Euro. 

 À luz da Teoria das Áreas Monetárias Ótimas, primeiramente abordada por 

Robert A. Mundell em 1961 e autores posteriores como Ronald McKinnon em 1963 e 

Peter Kenen em 1969, os estudos da maximização dos ganhos nos processos de 

integração monetária visam identificar grupos de países capazes de ajustar-se 

rapidamente a choques de demanda que não mais podem ser combatidos com 

políticas monetária e cambial nacionais, dada a perda de autonomia destas nações. 

A Teoria, assim, serve como base para os estudos acerca da eficiência ou não da 

criação de uma área de moeda única. Neste sentido, alguns critérios são levantados 

por Mundell e seus sucessores para facilitar a identificação de determinadas regiões 

que se beneficiariam da unificação monetária e, consequentemente, da fixação de 

suas taxas de câmbio.   

 Diante desta perspectiva, este capítulo visa resgatar os principais aspectos da 

teoria acerca dos processos de integração econômica, principalmente com respeito 

às unificações monetárias. Primeiramente, os aspectos teóricos sobre a integração 

econômica e a consequente criação de blocos são analisados. Em seguida, 

demonstram-se as motivações e as implicações às nações que decidem por 

integrar-se economicamente. Ainda, faz-se uma análise da TAMO e dos principais 

critérios levantados por ela para, posteriormente, no capítulo 3, aplicá-los ao caso 

europeu. Por fim, algumas conclusões são tiradas diante do que foi exposto. 

 

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA 

 

A Integração econômica é definida por Balassa (1961), um dos principais 

teóricos sobre integração econômica, como um processo e uma situação. Como 
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processo, implica medidas de abolição de discriminação entre nações distintas. Já 

como situação, a integração corresponde à ausência das diversas formas de 

discriminação entre economias. 

Acordos regionais de comércio vêm se intensificando pelo mundo todo, 

demonstrando a disposição das nações em cooperar e aproveitar as vantagens de 

uma área economicamente integrada. Após a Segunda Guerra Mundial, os países 

observaram a oportunidade de diminuir o protecionismo dominante na época por 

meio de blocos de preferências comerciais. Para Balassa (1961), as considerações 

que levaram a tais planos de integração não foram uniformes. O autor expõe que as 

motivações se deram por: ordem estritamente comercial; ordem a contrariar 

movimentos de intervenção do estado na economia, pregando o liberalismo; ordem a 

diminuir possibilidades de flutuações cíclicas em função de comércio internacional - 

tendo em vista que o comércio entre estas nações passa a ser interno -, e por último, 

como forma de fortalecer e engrandecer as nações envolvidas.  

De acordo com Gilpin (2001), a partir dos anos 1980 é possível observar 

movimentos de regionalismo diferenciados dos processos ocorridos nas décadas de 

1950 e 1960, quando as nações se limitavam à integração na área comercial. O que 

observamos nos novos blocos de comércio regional é uma tentativa de cooperação1 

que se estende a outras áreas, como a política e a financeira.  

Gilpin (2001) explicita que a descrença das nações nos acordos de livre 

comércio da Rodada do Uruguai, encerrada em 1994, bem como o avanço de blocos 

regionais na América do Norte e na Europa oriental, fez com que muitos países, 

temerosos por um comércio cada vez mais restrito, buscassem seus próprios blocos 

de integração comercial. Foi o caso do Japão, que, sentindo-se excluído dos 

processos de integração da Europa e da América do Norte, tratou de buscar a 

constituição de um bloco de comércio multilateral na Ásia.  

Em janeiro de 2013, segundo estatísticas da Organização Mundial de 

Comércio (OMC), já haviam sido notificados à OMC/General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT) 546 acordos regionais de comércio no mundo todo, estando em 

vigor 354. Dificilmente algum país não participa de acordos desta natureza. Como se 

                                            
1
 Esquinas e Landa (2013) diferenciam cooperação e integração econômica, significando a primeira a 
atuação conjunta de países em busca de um benefício comum e, a segunda, a criação de um 
espaço comum para atuação conjunta. 
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pode observar de dados divulgados pela OMC2, a partir de 1991 o número destes 

acordos recíprocos de comércio entre 2 ou mais países aumentou vertiginosamente. 

Parte deste movimento pode ser creditado às teorias clássicas de comércio 

internacional que pregam o livre comércio. Afinal, apesar de restrito a alguns países, 

os processos de integração geram liberdade nas trocas o que, segundo a teoria 

clássica, eleva a demanda e o produto do país, com maior eficiência na alocação de 

recursos e consequente aumento no bem-estar social. 

O regionalismo econômico se dissipou rapidamente nas últimas décadas. Na 

opinião de Gilpin (2001), os países querem atingir os benefícios de uma economia 

globalizada, mas, ao mesmo tempo, aumentar seus próprios ganhos relativos e 

proteger-se contra ameaças externas ao bem estar social e a segurança nacional. 

Além disso, a acirrada competição econômica internacional faz com que as firmas 

tenham de alcançar economias de escala para sobreviver. Portanto, principalmente 

a partir dos anos 1990, os países têm respondido a esta competição formando 

alianças sob a liderança de uma ou mais potências econômicas. Apenas desta 

maneira as nações podem atingir, a nível regional, o tamanho de mercado que não 

podem se restritas a suas próprias fronteiras. Neste sentido, o Tratado de 

Maastricht, que selou a unificação política da Europa, buscou atingir uma Europa 

unificada política e economicamente capaz de competir com outras potências 

mundiais. 

Vê-se uma clara preponderância do pensamento ortodoxo na literatura de 

defesa da integração econômica. Os benefícios do livre comércio e a crença no 

mercado eficiente são armas de defesa dos processos de integração. Afinal, com o 

capital fluindo dos países mais ricos para os mais pobres, em busca de retornos 

maiores, a convergência econômica deve ocorrer. 

Por outro lado, segundo a visão heterodoxa de integração comercial, que 

destaca a importância do estado na economia, deve-se buscar a preservação das 

especificidades de cada país em uma região integrada. Assim, dadas as 

imperfeições do mercado e a imperfeita substitutibilidade dos bens, a taxa de câmbio 

deve ser administrada conforme os objetivos domésticos, ou seja, uma união 

monetária se faria difícil em um cenário de economias distintas. Assim, percebe-se a 

clara contrariedade dos economistas heterodoxos quantos aos processos de 

                                            
2
 Para estatísticas da OMC, acesse <http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm>. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm
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integração - e consequente perda de autonomia política - que envolvem distintos 

países (AMADO; MOLLO, 2004) 

Quanto à cessão de soberania dos países, sabe-se que a integração não é 

simplesmente a soma das partes relacionadas. Ou seja, pressupõe uma 

intercorrelação entre os envolvidos, fazendo da cooperação uma necessidade. A 

análise de Tinbergen (1968) acerca da integração diz que, ao mesmo tempo em que 

se verifica a destruição de barreiras comerciais, ocorre o surgimento de instrumentos 

de ação comum. Este processo, cumulativo e gradual, resulta na criação de um 

espaço econômico comum. Ou seja, durante o processo, observa-se um movimento 

de integração negativa, isto é, supõe a eliminação de obstáculos e restrições ao 

movimento de bens, serviços e fatores, e a integração positiva, que modifica 

instrumentos já existentes e cria outros de caráter supranacional, gerando uma nova 

área comercial em harmonia. Diante disto, fica claro que este processo gera certa 

cessão de soberania em favor de decisões coletivas, a partir do surgimento de 

instituições supranacionais. 

 

2.1.1 As fases de formação dos blocos econômicos 

 

A formação de blocos econômicos possui fases que, conforme mais 

avançadas, acarretam em uma maior interdependência entre os países envolvidos, 

ou seja, um grau de integração maior. Na prática, tais processos ocorrem de acordo 

com a conveniência e a necessidade dos países integrados, podendo não avançar 

para as últimas etapas, pular fases ou até mesmo iniciar em uma etapa posterior. 

Assim, utilizando a classificação adotada por Baumann, Canuto e Gonçalves (2004), 

com base nos conceitos criados por Balassa (1961), podem-se observar diferentes 

estágios de integração econômica. O nível mais simples de integração é a Área de 

Preferência Comercial, onde dois ou mais países acordam em diminuir as barreiras 

comerciais envolvendo alguns produtos específicos para expandir as trocas entre 

tais itens.  

A segunda etapa é a Área de Livre Comércio (ALC), em que nações sócias 

concordam em eliminar as barreiras comercias que incidem sobre grande parte ou a 

totalidade dos bens comercializáveis entre si. Neste caso, as políticas externas dos 

países se mantêm independentes, ou seja, não existe coordenação nas tarifas de 

importação dos países integrados com o resto do mundo. Faz-se necessário, 
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portanto, dois tipos de políticas preventivas, são elas: a definição de regras de 

origem para classificar um item como de produção nacional, e assim, evitar a 

triangulação de produtos originários de países terceiros para dentro do bloco; e o 

alinhamento das taxas de câmbio entre os envolvidos, para que não ocorra a 

chamada “desvalorização competitiva” que poderia levar a superávits comerciais por 

parte de um ou mais países. Criado em 1994, o Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio (da sigla em inglês NAFTA, North American Free Trade Agreement), é um 

exemplo de ALC onde os países se submeteram à diminuição das barreiras 

comerciais visando uma intensificação do comércio.  

O próximo passo no processo é a União Aduaneira (UA) que inclui, além da 

eliminação de barreiras comerciais entre os integrados, uma política comercial 

externa uniforme (tarifa externa comum) ao comercializar com países terceiros ao 

bloco. Nesta fase, intensifica-se a necessidade de convergência entre as políticas 

fiscal e monetária, além da cambial, para um alinhamento frente aos ciclos 

econômicos. O Zollverein, união aduaneira alemã que durou mais de 30 anos, e o 

BENELUX, união formada entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo absorvida pela 

Comunidade Europeia em 1954, são exemplos desta etapa.  

O avanço no processo leva ao Mercado Comum (MC), onde são abolidas não 

apenas as restrições comerciais, mas também as restrições aos movimentos dos 

fatores de produção (capital e mão de obra). A plena mobilidade de fatores acaba 

por demandar coordenação nas legislações correlatas que normatizam relações 

trabalhistas, previdenciárias, regulação de capitais entre outras que, por implicarem 

em compatibilização de políticas internas e externas, requerem a criação de 

organismos supranacionais. 

A União Monetária é o próximo passo na intensificação do processo. Nesta 

etapa, os países abrem mão da produção de suas moedas em favor de uma 

entidade supranacional responsável pela política monetária e, consequentemente, 

pela emissão da moeda. Aqui, perde-se a autonomia nas políticas cambial e 

monetária, importantes instrumentos anticíclicos utilizados pelos governos. Desta 

maneira, como enfatizam Baumann, Canuto e Gonçalves (2004) é de extrema 

importância que os países possuam políticas fiscais convergentes para reduzir a 

margem de manobra em situações de disparidades na região, haja vista que as 

taxas de câmbio são fixas e a política monetária está nas mãos da entidade 

supranacional. É neste estágio que se encontra parte dos países da União Europeia, 
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sendo o Euro a moeda transnacional. Após esta fase, ainda pode-se convergir a 

uma União Política (UP), com a fusão total entre políticas monetária, fiscal, social e 

anticíclica entre as nações. Tem-se como exemplo a unificação da Itália, bem como 

da Alemanha, no século XIX. 

Embora o fator econômico seja a mais relevante causa no aumento do 

número de blocos econômicos demonstrado acima, no caso europeu, o fator político 

foi de grande importância no processo. No início da década de 50, a preocupação 

com um estado de paz na Europa, além da bipolarização política entre Estados 

Unidos e União Soviética fez com que a busca por um alinhamento entre os países 

europeus fosse considerada de extrema importância. Como cita Gilpin (2001) “o 

movimento a uma maior unidade como a Europa busca lograr, tanto no campo da 

integração econômica com no campo político, é o único exemplo do que se pode 

chamar de integração regional profunda”. 

 

2.1.2 Criação e desvio de comércio 

 

Em relação ao bem estar gerado por um processo de integração econômica 

para os membros e não membros do bloco, a literatura apresenta algumas 

divergências. O pensamento clássico, que antecede ao trabalho desenvolvido por 

Viner (1950), defendia que um processo de integração econômica apenas geraria 

benefícios, da mesma ordem dos alcançados com o livre mercado, como a 

especialização, melhora nos termos de troca, maior eficiência e competição, além da 

mobilidade de fatores. Ocorreria, por consequência, um aumento no bem estar social 

da população. Porém, Viner (1950) trouxe uma ótica menos otimista e chamou a 

atenção para a possibilidade de se ter saldos comerciais negativos, quando se 

compara o período anterior com o posterior à integração. As barreiras ao comércio 

sofrem diminuição apenas com relação aos países membros do bloco, mas 

aumentam em relação ao resto do mundo. Seu estudo, baseado na teoria 

neoclássica de trocas e crescimento econômico, apontou que dois movimentos 

ocorrem após a criação de blocos comerciais exclusivos, um de criação e outro de 

desvio de comércio.  

No início do processo, com a criação de novas barreiras comerciais para 

países externos em relação ao bloco, a venda destes produtores é desviada para os 

produtores dos países internos ao bloco, ou seja, vê-se um desvio de comércio. A 
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demanda para produtores que não possuem a maior eficiência na produção 

aumenta, desviando o comércio que antes pertencia ao produtor externo à união, 

mais eficiente. Apesar de o consumidor interno pagar menos pelo produto, o país 

deixa de arrecadar tributos, e é este o saldo que determinará se ocorreu desvio de 

comércio. O desvio de comércio faz com que o país seja prejudicado, pois agora 

paga um preço mais alto para comprar, reduzindo o bem estar nacional, além de 

ocorrer a perda de volume de vendas por parte do produtor externo ao bloco. 

(CARVALHO; SILVA, 1999) 

Por outro lado, a união comercial também é capaz de criar comércio, quando 

o produtor doméstico, menos eficiente, é substituído pelo do país sócio, mais 

eficiente, que foi beneficiado pela diminuição das barreiras comerciais. O que antes 

era demandado dos produtores internos, agora gera um aumento no comércio com o 

exterior. Ademais, no longo prazo, com o fortalecimento das economias do bloco, 

uma demanda extra seria gerada e beneficiaria produtores tanto dos países 

integrados como dos terceiros, graças ao incremento no consumo. Gerou-se um 

aumento no comércio mundial. Enfim, apenas o estudo caso a caso pode trazer uma 

conclusão se a integração econômica entre determinados países gera um resultado 

líquido negativo, onde o primeiro efeito suplanta o segundo, ou positivo, onde a 

criação de comércio é maior que o desvio (CARVALHO; SILVA, 1999). 

Neste sentido, Viner (1950) criou o conceito de “segundo melhor”3, pois, como 

visto acima, se por um lado, ao diminuir barreiras ao comércio dentro do bloco, são 

gerados efeitos análogos à liberalização comercial, o regionalismo também acaba 

por prejudicar possíveis produtores mais eficientes de fora do bloco. A “primeira 

opção”, que seria a do multilateralismo4, seria a mais eficiente no sentido dos 

benefícios do livre comércio (RODRIGUES; TAVARES, 2012). 

O estudo apresentado por Viner (1950) faz algumas considerações sobre os 

ganhos deste processo, de forma a minimizar o desvio de comércio e maximizar a 

criação. Em Baumann, Canuto e Gonçalves (2004) e também em Machado (2000):  

 

                                            
3
 “Alguns autores sugerem que os processos de integração constituem um caso de third-best. A 
situação de livre comércio representaria um mundo ideal (first-best). No mundo real (second-best), 
os países protegem suas indústrias, mas a proteção está, como regra geral, submetida à cláusula 
de nação mais favorecida (MFN) do GATT” (FRENKEL, 1996 apud MACHADO, 2000). 

4
 Para maiores considerações sobre Multilateralismo versus Regionalismo, ver: Lachler (1989), Ito; 
Krueger (1997), Ostry (1997). 
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a) a tarifa externa comum utilizada pelos países integrados deve ser a 

mais baixa possível, propiciando um ambiente próximo ao do livre 

comércio; 

b) quanto maior a elasticidade das curvas de oferta e demanda destes 

países, maiores serão ganhos obtidos em termos de produção, 

consumo e emprego; 

c) o número de nações envolvidas na união deve ser o maior possível, 

para evitar que diversos países sejam prejudicados pelo desvio de 

comércio inerente ao processo de integração, dada a grande 

probabilidade de um destes ser o produtor mais eficiente; 

d) para facilitar a criação de comércio, o ideal, segundo a análise de 

Viner, é que os países tenham coincidência nas suas pautas de 

produção, o que facilitaria o comércio entre os envolvidos uma vez 

integrados. 

 

Em contraponto, se por um lado a análise de Viner (1950) foca em aspectos 

microeconômicos, para Carvalho e Silva (1999) os aspectos macroeconômicos 

envolvidos no processo também devem ser analisado. Por exemplo, os autores 

falam que, como consequência de um aumento do comércio, resulta-se em 

problemas na balança de pagamentos pelas novas importações. Ainda, como a 

integração pode ter ocorrido por motivos políticos, que implicam em uma maior 

cooperação e a reciprocidade na diminuição de barreiras, gerando benefícios para 

ambos os países, o que tampouco é analisado por Viner. Ainda assim, a teoria 

permite uma análise dos impactos econômicos da formação dos blocos econômicos 

e seus resultantes nas economias em questão. 

Seguindo a análise de Viner, outros autores discorreram sobre as dificuldades 

geradas para as economias envolvidas em um processo de integração. De acordo 

com Devlin e French-Davis (19985 apud Baumann; Canuto; Gonçalves, 2004) alguns 

problemas podem ser consequência do processo, como: o desvio de comércio das 

empresas mais eficientes, localizadas nas nações terceiras ao bloco; perda de 

receita fiscal com a livre circulação de produtos entre os membros; os investimentos 

diretos externos são desviados das economias mais atrativas, voltando-se para 

                                            
5
 Devlin, R.; French-Davis, R. Towards an evolution of regional integration in Latin America in the 
1990s. The World Economy, v. 21, n. 2, 1998, p. 261-290. 



20 

dentro do bloco; os benefícios da integração são, geralmente, assimétricos, sendo 

mais percebidos nos países mais fortes; custos administrativos são criados para 

manter o bloco, podendo gerar comportamentos do tipo “rent-seeking”; a entrada 

nestes acordos é motivada pelo medo de perdas no caso da não participação no 

bloco, e não pelos ganhos efetivamente esperados. 

 

2.1.3 Outras considerações acerca dos efeitos da integração 

 

Estas zonas, que visam à criação de um mercado único maior, bem como 

sinergias de comércio, devem obedecer alguns critérios importantes para serem 

eficazes. À medida que um processo de integração evolui, passando para as fases 

mais avançadas, o cumprimento destes requisitos se faz mais importante. A 

formação de um bloco onde estas premissas não são levadas em consideração 

pode gerar resultados adversos quanto à efetividade do processo, inclusive podendo 

levar a prejuízos por parte dos membros. De acordo com Esquinas e Landa (2013) e 

Balassa (1961), deve-se atentar para alguns aspectos que vão determinar a 

intensidade dos benefícios da União:  

 

a)  o sistema econômico deve ser o mesmo, dado que será criado um 

novo espaço econômico comum aos países envolvidos;  

b)  a situação econômica dos países deve ser similar, para que a 

derrubada de barreiras comerciais não beneficie o país de melhor 

situação macroeconômica conjuntural ou estrutural;  

c)  os objetivos buscados não podem ser conflitantes, tanto na ordem de 

importância como nos instrumentos utilizados, gerando assim 

condições para que o bloco adote políticas convergentes (importante 

principalmente nas fases de integração que impliquem em perda de 

soberania);  

d)  estruturas produtivas complementares geram vantagens no período 

de especialização;  

e)  os fatores de produção devem ser substituíveis e móveis entre os 

países do bloco, para que as estruturas produtivas dos países sejam 

ajustadas ao novo cenário;  
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f)  custos de transportes são minimizados se os países se encontram 

próximos;  

g)  as diferentes moedas devem ser facilmente convertíveis, bem como a 

taxa de câmbio deve ser previsível, para que o comércio ocorra sem 

instabilidade;  

h)  a política exterior deve ser articulada em conjunto, caso não seja 

comum aos países;  

i)  as zonas de menor poder competitivo e, portanto, menos 

desenvolvidas, devem receber transferências de recursos, inclusive 

investimentos em infraestrutura, para que a integração não seja 

benéfica apenas aos países mais desenvolvidos com a expansão do 

comércio;  

j)  as barreiras culturas e idiomáticas devem ser minimizadas para que a 

mobilidade dentro do bloco seja perpetuada. 

 

Os autores supracitados, além de Tinbergen (1968), ainda apontam outras 

vantagens e desvantagens que a ampliação dos mercados possibilitada pelo 

aumento do comércio. Entre as melhorias, deve-se destacar o maior aproveitamento 

destes países de suas vantagens competitivas pelo incremento do comércio, seja 

pela criação ou pelo desvio de comércio. A integração também possibilita avanços 

tecnológicos e o surgimento de economias de escala bem como de novas empresas. 

Com o aumento da eficiência e da competitividade, o posicionamento do bloco 

perante o resto do mundo melhora. Por outro lado, alguns inconvenientes podem 

surgir, como, por exemplo, a dificuldade enfrentada pelas empresas menos 

competitivas e pelos trabalhadores desqualificados, também ocorrendo fuga de 

capitais dos países em pior situação. Ainda, a especialização excessiva gera 

aumento da dependência, agravando as desigualdades sociais, e, o acirramento da 

competição resultado em perda de direitos trabalhistas aos trabalhadores e menor 

preocupação com o meio ambiente. Como se pode notar, alguns setores serão 

prejudicados pela integração e, possivelmente, serão contrários ao processo.  

Ao nível administrativo, um processo desta magnitude implica em alguma 

perda de autonomia por parte dos envolvidos. Os estados apenas retêm soberania 

em assuntos de âmbito nacional, mas são demandados por ceder em matérias 

supranacionalizadas, que interferem no conjunto de países. Como é possível extrair 
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do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia (2010), os princípios de 

subsidiariedade e de proporcionalidade devem ser seguidos pelos governos. No 

primeiro, a autoridade criada intervém em determinado assunto apenas quando os 

objetivos da ação não podem ser suficientemente atingidos pelos próprios Estados 

Membros, sendo mais efetiva uma ação supranacional. Já a proporcionalidade infere 

que as ações supranacionais não devem exceder o necessário para alcançar os 

objetivos da integração, ou seja, não agir de maneira a criar um centralismo 

burocrático maior que o necessário.  

Ainda neste sentido, pode-se conviver com decisões do tipo: exclusivas, 

quando cedidas totalmente às instituições de nível supranacional; concorrentes, 

quando os estados conservam certa soberania; e, por fim, paralelas, quando o nível 

supranacional apenas complementa as decisões competentes aos estados. Ainda, a 

intergovernabilidade pressupõe que os governos mantêm sua soberania, mas, em 

determinados assuntos, reuniões entre os governos devem decidir os rumos do 

bloco. Já a supranacionalidade, uma estrutura institucional é criada, com princípios 

próprios e independentes, onde a competência é cedida pelos membros para o 

andamento do processo de integração (ESQUINAS; LANDA, 2013).  

Na opinião de Baumann, Canuto e Gonçalves (2004), só faz sentido 

pensarmos em instituições comuns a partir da fase de União Aduaneira, tendo em 

vista que políticas comuns entre as nações se tornam necessárias. No caso 

europeu, para determinados assuntos, os países são totalmente dependentes das 

normas supranacionais, o que não ocorre no NAFTA, por exemplo, onde optou-se 

apenas pelas relações intergovernamentais. As instituições básicas do bloco 

econômico europeu datam de 1951, antes, inclusive, da assinatura do Tratado de 

Roma, ou seja, a integração europeia sempre foi angariada por normas e instituições 

supranacionais.  

Relativo ao âmbito de política econômica, para Esquinas e Landa (2013), os 

benefícios trazidos pela união se referem a uma maior estabilidade e, 

consequentemente, credibilidade do país internacionalmente. Além disso, 

instituições supranacionais possuem maior poder de barganha em negociações 

internacionais. Negativamente para as políticas econômicas dos países, podem-se 

notar imposições dos mais fortes sobre os países de menos poder dentro do bloco. 

A perda da soberania na política econômica resulta em dificuldades para os países 

lidarem com dificuldades econômicas, gerando desigualdades no bloco e 
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divergências entre os caminhos a serem tomados. Naturalmente, o crescimento de 

movimentos nacionalistas contrários à União pode aparece. 

 

2.2 TEORIA DAS ÁREAS MONETÁRIAS ÓTIMAS 

  

A integração monetária é entendida como um conjunto de moedas com 

conversão a uma paridade absolutamente fixa e dotada de credibilidade quanto à 

manutenção desta paridade. Tal credibilidade irá depender da existência de 

condições semelhantes às de uma área “unimonetária”, ou seja, taxas de inflação 

semelhantes dentro do bloco, aceitação total dos objetivos das autoridades 

monetárias, alem de políticas monetárias coordenadas (COIMBRA, 2001).  

A TAMO diz que, para existir uma área monetária ótima, deve ser possível 

manter as taxas de câmbio fixas sem criar desemprego e desequilíbrios externos. 

Nestes casos, a mobilidade dos fatores de produção deve ser alta, para que 

eventuais desajustes sejam rapidamente combatidos pelo grupo de países como um 

todo, sem comprometer os interesses nacionais específicos. Assim, quanto maiores 

forem as divergências econômicas entre os países integrados, maior deve ser a 

flexibilidade dos fatores de produção no intuito de suavizar desequilíbrios. 

Podem-se listar os fatores que os diversos autores que contribuíram à TAMO 

relacionaram como os principais na busca pela maximização dos benefícios de uma 

moeda única, são eles: alta mobilidade do fator trabalho; flexibilidade de preços e 

salários; alto grau de abertura comercial; diversificação da produção; similaridade 

nas taxas de inflação; correlação dos choques e das políticas adotadas (BROZ, 

2005). 

Estudam-se os primeiros autores que falam da TAMO, Mundell (1961), 

McKinnon (1963) e Kenen (1969). Se por um lado Mundell (1961) foca na mobilidade 

do trabalho e na flexibilidade de preços e salários como estabilizadores econômicos 

em detrimento da taxa de câmbio, McKinnon (1963) enfatiza o grau de abertura das 

economias postulantes à união. Para este, com um alto grau de abertura comercial6, 

é alta a probabilidade de que os preços externos sejam transmitidos para o custo de 

vida interno. Desta maneira, ajustes na taxa de câmbio refletirão nas variáveis 

preços e, por demanda dos trabalhadores para manter seu poder real de compra, 

                                            
6
 McKinnon utilizou a definição de que “uma economia seria aberta se a relação entre bens 
transacionáveis e não transacionáveis fosse alta” (JESUS, 2005). 
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nos salários. A taxa de câmbio se tornará pouco efetiva para mudança nos termos 

de troca, ou seja, não terá grande eficiência como mecanismo de ajuste na 

economia real, sendo sentida apenas nominalmente. De acordo com McKinnon 

(1963), essas economias devem buscar alternativas como a política fiscal quando no 

intuito de afetar a economia real e, por isso, são mais suscetíveis a manter sua taxa 

de câmbio fixa, consequentemente, também é maior a probabilidade de aderirem a 

uma moeda única.  

Já Kenen (1969) introduz a variável produção diversificada para a Teoria. 

Segundo o autor, se uma economia é pouco diversificada e, portanto, dependente 

de poucos produtos na exportação, faz-se necessário o instrumento de depreciação 

cambial quando esta economia é atingida por um choque negativo de demanda. 

Sem este mecanismo, como já visto, o ajuste se dará pela redução nos salários ou 

pelo aumento no desemprego. A diversificação na produção – e, portanto, na pauta 

de exportações – traz estabilidade à balança comercial e um choque de demanda 

para determinado produto não deve ser tão significativo nas exportações totais do 

país. A mobilidade dos fatores de produção também ajudaria na minimização do 

choque. Nestes casos, os benefícios da moeda única seriam maiores que os 

malefícios da perda da flexibilidade cambial. Kenen (1969) ainda contribui com a 

ideia que se um destes choques de oferta atingir a área monetariamente integrada, 

uma política fiscal integrada será necessária para mitigar os efeitos.  

Ferrari Filho e De Paula (2002), ao analisarem os estudos de Mundell, 

concluem que, estes rejeitaram a ideia de utilização da taxa de câmbio como 

estabilizadora eficiente da economia em momentos de desajuste. Abdica-se, então, 

deste importante instrumento estabilizador, fixando-se as taxas de câmbio. Por outro 

lado, busca-se obter uma condição de estabilidade de preços relativos que aumenta 

a integração comercial e, consequentemente, beneficia os integrantes da união 

monetária. 

O trabalho de Frankel e Rose (1996) analisa a correlação entre dois destes 

importantes critérios para o reconhecimento de uma Área Monetária Ótima. 

Primeiramente, a abertura comercial entre os países dada pela intensidade das 

trocas, isto é, o grau de integração entre eles, é defendido pelos autores como de 

vital importância para uma integração bem sucedida. Afinal, quanto maior o comércio 

entre os postulantes à moeda única, maiores os ganhos com a diminuição dos 

custos de transação e os riscos associados ao câmbio. Outro fator é a correlação 
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destes países no que tange à coordenação dos seus ciclos de negócios. Quanto 

mais correlacionados, menor a necessidade de políticas monetárias independentes.  

Segundo os autores, quanto mais integrado é o comércio de dois países, 

maior a probabilidade de seus ciclos de negócios serem sincronizados. Desta 

maneira, mesmo que dois países não pareçam pertencer a uma área monetária 

ótima ex ante, após a formação da nova moeda e a intensificação do comércio, os 

ciclos de negócios se tornariam mais correlacionados propiciando um melhor 

aproveitamento da unidade monetária. 

 

...a country´s decision to join a monetary area should consider not just the 
situation that applies ex ante, that is, under monetary autonomy, but also the 
conditions that would apply ex post, that is allowing for the economic effects 
of currency union (ALESINA; BARRO; TENREYRO, 2002). 

 

Porém, Alesina, Barro e Tenreyro (2002) ressalvam que não é a correlação 

dos ciclos de negócios em si que facilita a união monetária, mas sim a variação do 

nível de produção do menor país em relação ao país “âncora”, isto é, o país de 

moeda mais forte que influenciará a política monetária do novo bloco. Os autores 

apontam que o custo desta perda de autonomia pode ser minimizado com a 

instituição de contratos implícitos ou explícitos entre os governos, para que a 

orientação da política monetária não seja voltada para um ou outro país, mas sim 

para o grupo em si. Segundo os autores, a União Monetária Europeia foi desenhada 

neste sentido, ou seja, a política monetária do BCE deve ser voltada para suavizar 

choques no agregado de países da Zona Euro e não de um ou outro país com maior 

poder de barganha. 

Em sua análise sobre este tema, Rose e Angel (2000), a partir do 

desenvolvimento de alguns critérios levantados pela TAMO para conceituar as Áreas 

Monetárias Ótimas, analisaram se países que adotaram uma moeda comum são tão 

integrados quanto regiões dentro de um mesmo país unidas politicamente. Algumas 

conclusões foram encontradas pelos autores para governos que adotaram uniões 

monetárias em relações a outros que mantiveram suas moedas nacionais: 

 

a)  Os primeiros são economicamente mais abertos que os segundos, ou 

seja, suas exportações e importações são mais representativas 
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quando medidas como porcentagem do PIB, indicando que a moeda 

única intensifica o comércio dos países integrados monetariamente; 

b)  Conforme levantado por Kenen (1969), a diversificação das 

economias é fator importante para prevenção de choques de 

demanda. Porém, os autores constataram que, após a integração 

monetária, o primeiro grupo de países tende a gerar economias mais 

especializadas que o segundo, ou seja, o Indexador de Herfindahl7 

apresenta valores mais altos no primeiro grupo de países em relação 

ao segundo. A especialização ocorre porque a produção de bens que 

não possuem vantagem comparativa é prejudicada no momento da 

abertura comercial. Neste sentido, a sujeição a choques assimétricos 

é maior em países integrados; 

c)  Trocas são três vezes mais intensas entre os países do primeiro 

grupo se comparado ao segundo, apesar de serem sensivelmente 

menores se comparadas a regiões politicamente integradas dentro de 

um mesmo país; 

d)  As taxas de câmbio reais do primeiro grupo possuem maior 

estabilidade no curto prazo se comparadas aos segundos. Apesar 

disso, não é possível afirmar que este resultado se dá apenas pela 

fixação das taxas de câmbio nominais, dado que outros mecanismos 

são utilizados para manter a taxa de câmbio real estável; 

e)  Ciclos de negócios tendem a ser mais sincronizados no primeiro 

grupo que no segundo pela coordenação das políticas monetárias. 

Contudo, sabe-se que países com ciclos de negócios simétricos ex-

ante tendem a buscar a moeda única pela baixa necessidade de 

políticas monetárias independentes, ou seja, a causalidade ocorre nos 

dois sentidos; 

f)   International Risk Sharing: não foi encontrada correlação. 

 

                                            
7
 The Herfindahl index (also known as Herfindahl–Hirschman Index, or HHI) is a measure of the size 
of firms in relation to the industry and an indicator of the amount of competition among them. It is 
defined as the sum of the squares of the market shares of the 50 largest firms. The result is 
proportional to the average market share, weighted by market share. As such, it can range from 0 to 
1.0, moving from a huge number of very small firms to a single monopolistic producer. Increases in 
the Herfindahl index generally indicate a decrease in competition and an increase of market power, 
whereas decreases indicate the opposite. <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Herfindahl>. 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Corporation
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Market+share
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Monopoly
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Market+power
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Herfindahl
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Desta maneira, os autores chegaram à conclusão de que países que 

adotaram uniões monetárias, de maneira geral, são mais integrados nestes 

parâmetros dados pela TAMO que países que mantiveram autonomia em sua 

moeda nacional, porém, menos integrados que regiões dentro de um mesmo país e, 

consequentemente, politicamente unidas.  

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como exposto acima, os processos de formação de blocos econômicos, cada 

vez mais em voga ao redor do mundo, buscam trazer os benefícios do livre comércio 

às zonas integradas. Contudo, como levantado a partir de Viner (1950), em alguns 

casos os desvios de comércio podem suplantar a criação do mesmo, trazendo 

resultados líquidos negativos aos países integrados. Alguns critérios como a 

similaridade na etapa de desenvolvimento econômico entre os envolvidos, além da 

coordenação de políticas externas, devem ser levados em consideração no 

momento da integração para que os benefícios do processo sejam aproveitados ao 

máximo. 

No caso da unificação monetária, deve-se atentar para alguns fatores que 

criam condições favoráveis a uma área “unimonetária”, como defendido pelos 

autores que aprofundaram os estudos baseados na TAMO. A mobilidade do fator 

trabalho é defendida por Mundell (1961) e seus sucessores como de vital 

importância para a concepção de uma área monetariamente integrada, tornando-se 

ainda mais importante no provável caso de desequilíbrios econômicos entre as 

nações. Como demonstrado acima, após os estudos de Robert Mundell, outros 

fatores foram considerados para caracterizar uma área como passível de união 

monetária, entre eles: alto grau de abertura econômica entre os países; produção 

diversificada; e ciclos de negócios correlacionados; entre outros. Os critérios 

diminuiriam as dificuldades impostas aos governantes pela perda de autonomia das 

políticas monetária e cambial na ocorrência de choques de demanda. Por fim, 

conclui-se que as zonas de moeda única requerem cooperação e coordenação de 

políticas econômicas, reduzindo assim a possibilidade de desequilíbrios econômicos 

na região.  
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3 A UNIÃO EUROPEIA E O SURGIMENTO DO EURO – CAUSAS E EFEITOS 

  

Após a análise das terias de integração econômica e monetária, bem como da 

TAMO, faz-se necessário avançar para o entendimento do caso europeu aplicando-

se as condições teóricas ditas como necessárias para o sucesso de uma região com 

moeda única.  

O processo de formação do bloco econômico da União Europeia iniciou-se 

em 1957 com o Tratado de Roma e representa, atualmente, um processo único na 

história da economia mundial. Após anos de tratativas e diversos planos de ação, 

em 1999, o Euro entrou em vigor para 11 países da União Europeia. Contudo, a 

literatura questiona o fato da zona não preencher muitos dos critérios levantados 

pelos autores que defendem a TAMO. Como se sabe, a adesão a uma moeda única 

entre diversos países implica em resultados positivos, como o estreitamento do 

comércio entre os envolvidos, mas, também, negativos, como a perda de autonomia 

nas políticas monetária e cambial. Estes últimos podem ser minimizados no caso de 

uma região economicamente homogênea.  

Desta maneira, este capítulo tem por objetivo inicial descrever o longo 

processo que resultou na União Europeia atual. Assim, a história de aprofundamento 

da integração que resultou na moeda única, bem como das motivações para a 

implementação do Euro são expostos nos dois primeiros pontos do capítulo. 

No terceiro ponto do capítulo buscou-se averiguar se os países da Zona Euro, 

como defende grande parte da literatura, não preenchem os critérios que 

caracterizam uma zona propícia à adesão de uma moeda única segundo Robert 

Mundell e seus sucessores, principalmente com dados históricos que demonstram 

esta divergência. Desta maneira, os dados dos países que adotaram o Euro no seu 

início são verificados. Por fim, são analisados os pontos positivos e negativos que a 

literatura levanta para o caso da integração monetária, analisando o caso europeu e, 

por último, algumas conclusões são expostas. 

 

3.1 A EVOLUÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

Como exposto anteriormente, a questão política foi o principal motivo para a 

aproximação dos países europeus em busca do processo de integração, inclusive se 

sobrepondo à questão econômica. Com o fim da segunda guerra, mesmo cinco anos 
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após o conflito, o cenário era de reconstituição econômica e incertezas quanto à 

possibilidade de novos conflitos. Apesar da tentativa de fomento dos EUA, por meio 

do Plano Marshall, a recuperação se mostrava morosa e alternativas tiveram de ser 

buscadas. Assim, a cooperação econômica se fazia necessária na busca por um 

período duradouro de paz no continente (CULPEPER, 2006). 

Com a experiência do BENELUX, união entre Bélgica, Países Baixos e 

Luxemburgo, ocorrendo com grande êxito, alguns países europeus assinaram um 

acordo de cooperação setorial para o Carvão e o Aço. Em 1951, através da 

Declaração Schuman, o ministro francês de assuntos exteriores, Robert Schuman, 

propôs a assinatura da CECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. A ideia 

visava colocar as suas indústrias pesadas do carvão e do aço sob uma autoridade 

comum. Os países acordaram em não produzir mais armas que objetivassem atacar 

os membros do acordo. Assim, França, Alemanha, Itália, além dos países do 

BENELUX assinaram o acordo que contemplava dois dos principais produtos da 

época e que haviam levado a grandes disputas anteriormente. A consequência 

deste movimento para garantir a paz levou à intensificação das conversas para 

formar o que hoje chamamos de União Europeia. Como declarou Schuman: 

 

La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará 
inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, 
primera etapa de la federación europea, y cambiará el destino de esas 
regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de 
armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas. (SCHUMAN, 
1950). 

  

Em 25 de março de 1957, os mesmos seis países integrantes da CECA, 

assinaram o Tratado de Roma e implementou-se a Comunidade Econômica 

Europeia (CEE). Estabeleceu-se um mercado e impostos alfandegários externos 

comuns na Europa. Ainda, buscou-se iniciar os processos de unificação das políticas 

agrícola, transporte e movimento de mão de obra. A supranacionalização foi 

escolhida como forma de tomada de decisões. 

 De acordo com Cini e Borragán (2003), Esquinas e Landa (2013) já neste 

momento foi possível notar um expressivo crescimento econômico entre os 

integrantes do bloco que surgia. O otimismo tomou conta dos governantes europeus 

que esperavam concluir o processo de mercado comum dentro de poucos anos. 
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Tendo o objetivo de avançar rumo ao Mercado Comum pleno, os países 

então membros da CEE primeiramente se comprometeram a suprimir todas as 

barreiras comerciais entre eles e a conceber uma tarifa exterior comum a todo bloco. 

Já ao longo da década de 1960, alcançaram-se muitos objetivos em busca de uma 

maior integração. Entre eles, pode-se citar: a política externa comum; a defesa da 

livre concorrência dentro do bloco; o surgimento do Fundo Social Europeu (FSE) em 

1960, para ajuda aos trabalhadores; políticas comuns no que tange à agricultura e 

transportes; e certa coordenação nas políticas macroeconômicas. Em 1968, a União 

Aduaneira foi alcançada e o projeto de um mercado comum avançou (ESQUINAS; 

LANDA, 2013). 

Porém, segundo os autores supracitados, a década de 70 trouxe um período 

de crise na Europa, levando os países a se atentarem mais aos problemas internos 

e a proteger suas fragilizadas economias. O processo de integração foi, então, 

postergado. Soma-se a isto o fato de novos entrantes no bloco, Dinamarca, Irlanda e 

Reino Unido, gerando mais diversidade nas opiniões e períodos de adaptação para 

os recém chegados, além da inexistência de um calendário claro de avanços a 

serem seguidos. Apesar disto, a década de 1970 implicou em avanços na integração 

do sistema cambial, em vista da crise do Sistema Monetário Internacional.  

Em 1979, foi criado o Sistema Monetário Europeu (SME) buscando uma 

maior estabilidade cambial. Já em 1985, com a expansão econômica europeia, 

elaborou-se o Livro Branco sobre o mercado interno, que concluiu que a Europa 

deveria avançar em seu processo de integração, dado que o custo de se manter as 

barreiras comerciais ao invés de unificar a Europa era mais alto. Neste livro estavam 

contidas cerca de 280 medidas que os estados deveriam seguir para chegar ao 

Mercado Comum, entre elas a eliminação de barreiras físicas, técnicas e fiscais para 

circulação de bens, serviços, capitais e trabalhadores. Na década de 1980, Grécia, 

Espanha e Portugal se uniram ao bloco. O Informe Delors, de 1989, expôs a 

intenção de transformar o bloco em uma União Econômica e Monetária. Este 

objetivo foi logrado apenas em 1992 com o Tratado de Maastricht, visando ir mais 

adiante que a coordenação das taxas de câmbio do Mecanismo de Taxas de 

Câmbio (MTC), que resultaria na implementação da moeda única, o Euro - em 1999.  

Na década de 1990, com o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha, 

o processo de integração foi acelerado visando à estabilidade política, social e 

econômica do continente. Deste modo, Áustria, Finlândia e Suécia aderiram à União. 
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Em 1993, a Europa logrou o objetivo de um Mercado Comum Europeu e atingiu a 

liberdade de circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. Já entre os 

anos de 2004 e 2007, diversos países do Leste se incorporaram ao bloco, chegando 

ao número atual de 27. 

 

3.2 A EVOLUÇÃO DO EURO E AS RAZÕES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO 

  

A adoção do Euro, em 1º de janeiro de 1999, criou uma região de moeda 

única entre 11 países e com mais de 300 milhões de habitantes, expandida 

posteriormente, com a entrada de membros do leste europeu. A principal razão pela 

aproximação histórica em busca da unificação monetária foi o fato de a maior parte 

do comércio do continente se dar entre os próprios países europeus. A aderência ao 

Euro implicou a estes países a perda de autonomia nas políticas cambial e 

monetária, renunciando inteiramente às suas moedas e delegando-as ao Sistema 

Europeu de Bancos Centrais (SEBC). 

 

3.2.1 A moeda única – 1940 ao Tratado de Maastricht em 1992  

 

As tentativas de uma maior integração do comércio na região datam do 

passado. Na década de 1940, havia cerca de 200 acordos de comércio vigorando 

entre os países europeus, que eram prejudicados pela falta de conversibilidade das 

moedas e pela ausência de divisas fortes para as trocas. Em 1950, com a criação da 

União Europeia de Pagamentos (UEP), e a instituição de “clearing” comercial, pelo 

qual os países podiam resgatar crédito junto à UEP, fez avançar o processo. Já em 

1970, chegou-se a estipular o objetivo, não alcançado, de criação da moeda única 

dentro de 10 anos, que ocorreria em diversas etapas (BAUMANN; CANUTO; 

GONÇALVES, 2004). 

 Após o fim do Sistema de Bretton Woods, em 1973, e a declaração de 

inconversibilidade entre ouro e dólar, os países europeus buscaram permitir a 

flutuação de suas moedas com respeito à moeda americana. Porém, fazia-se 

necessária uma forma de estabilizar as taxas cambiais entre as nações europeias, 

propiciando uma maior segurança para o comércio intrarregional. As crises cambiais 

das décadas passadas prejudicaram o comércio europeu, afetando o funcionamento 

da união aduaneira. Por exemplo, em 1968, a forte desvalorização cambial do 
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Franco, levou a controles cambiais na França graças aos superávits comerciais 

acumulados pela Alemanha em seu comércio com os demais países europeus.  

 Na visão de Mourlon-Druol (2011), que analisa o Euro com uma visão 

histórica, a busca pela estabilidade cambial e, posteriormente, a criação de uma 

área de moeda única, residiu na consolidação do mercado comum europeu e da 

Política Agrária Comum, além da afirmação da Europa no cenário mundial.  

Argumento similar é o de Krugman e Obstfeld (2003) que defende que o 

principal fator que levou os países da Europa a buscarem a estabilidade de suas 

taxas de câmbio foi que, em vista do Sistema de Bretton Woods, as crises 

monetárias ocorridas no final dos 1960 demonstraram a incapacidade dos EUA de 

priorizar sua responsabilidade monetária frente aos seus interesses como nação, o 

que resultou na inconversibilidade entre o dólar e o ouro. Uma vez que os países 

europeus se unissem, o poder de barganha diante dos EUA seria maior. Ademais, 

apesar dos constantes avanços que a integração do continente logrou desde o 

Tratado de Roma em 1957, eliminando diversas barreiras ao comércio e 

aproximando um país do outro, as autoridades consideravam a necessidade de 

taxas cambiais fixas entre os membros do bloco como essencial na busca por um 

verdadeiro mercado unificado. Apenas deste modo se reduziriam as incertezas e se 

intensificaria o comércio, diminuindo os custos monetários em forma de comissões 

para a troca de moeda.  

Diante destas crises cambiais dos anos 1960, alguns países da CEE 

decidiram, em 1972, manter a paridade de suas moedas variando a um limite de no 

máximo 2,25% em relação umas às outras, obrigando o país da moeda que havia 

depreciado a intervir quando o limite fosse alcançado. Isso trazia uma estabilidade 

ainda maior que a permitida no antigo Sistema de Bretton Woods. A Serpente 

Europeia, como foi chamado este sistema de bandas de variação, diminuiu as 

incertezas quanto às taxas de câmbio e foi a base para a criação do Sistema 

Monetário Europeu em 1979, centrado no MTC. 

 O SME criado corrigia os erros antes inerentes à Serpente Monetária e 

baseava-se na paridade não mais entre as moedas nacionais, mas entre elas e o 

ECU (European Currency Unity), uma cesta referencial composta pelas moedas de 

todos os países membros da Comunidade Europeia. O conceito utilizado foi o de 

câmbio fixo, porém reajustável. Ainda, no novo sistema, se ajustes fossem 

necessários no caso da variação do câmbio atingir os limites estabelecidos, os 
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custos da intervenção seriam arcados de forma mais equitativas entre os envolvidos. 

Neste sentido, em 1973, criou-se o Fundo Europeu de Cooperação Monetária 

(FECOM), que seria utilizado para manter a estabilidade cambial dos países 

membros, financiando as intervenções necessárias. O FECOM é considerado o 

embrião do Banco Central Europeu (KRUGMAN; OBSTFELD, 2003). 

Conforme avançaram os anos, novos entrantes aderiram ao SME, nem 

sempre com a mesma banda de variação nas taxas de câmbio (2,25% para mais ou 

para menos em relação ao ECU). A Peseta espanhola e o Escudo português, por 

exemplo, tinham bandas de 6% para mais ou para menos. A calmaria teve fim em 

1992, quando na Unificação Alemã, o governo utilizou uma política monetária 

expansionista para financiar a reconstrução do país. No intuito de manter a inflação 

baixa, o governo alemão aumentou as taxas de juros e, pelo SME, os outros países 

foram abrigados a fazê-lo também, levando suas economias no rumo da recessão. 

Em 1993, com a pressão exercida por movimentos especulativos, estas bandas 

chegaram a ser ampliadas a 15% para mais ou para menos. Com bandas de 

variação mais amplas para as moedas, os ataques especulativos8 já não se 

mostravam rentáveis e a Europa viveu um período de estabilidade no período final 

do SME (1995 – 1998). 

 De acordo com a teoria da credibilidade do SME, evidenciada em Krugman e 

Obstfeld (2003), outro fator de sucesso do SME, além da estabilidade, foi o dos 

países europeus atrelarem suas moedas ao Marco alemão - cujo banco central é 

conhecido pela política anti-inflacionária - e, consequentemente, importarem sua 

credibilidade. Os aderentes ao SME não poderiam utilizar-se de políticas monetárias 

expansionistas para estimular suas economias, dado que comprometeriam suas 

taxas de câmbio. As desvalorizações só seriam possíveis dentro das bandas 

permitidas. A Alemanha, por sua vez, que sofreu duas experiências de hiperinflação 

no Século XX, na década de 1920 e após a Segunda Guerra Mundial, determinou 

como principal objetivo do seu banco central a meta de inflação baixa, com poderes 

e independência para o Bundesbank buscar o controle dos preços. Desta maneira, 

                                            
8
 A speculative attack in the foreign exchange market is the massive selling of a 
country's currency assets by both domestic and foreign investors. Countries that utilize a fixed 
exchange rate are more susceptible to a speculative attack than countries utilizing a floating 
exchange rate. This is because of the large amount of reserves necessary to hold the fixed 
exchange rate in place at that fixed level. Nevertheless, if a government chooses to maintain a fixed 
exchange rate during a speculative attack, they risk the chance of severe economic depression or 
financial collapse, as illustrated by the Argentine and East Asian financial crises. 
<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/speculative+attack>. 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Currency
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Fixed+exchange+rate
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Fixed+exchange+rate
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Speculation
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Floating+exchange+rate
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Floating+exchange+rate
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Argentine+economic+crisis+(1999-2002)
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/speculative+attack
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explicam os autores, a Alemanha acabou por determinar a política monetária do 

bloco, enquanto as outras nações atrelavam suas taxas de câmbio ao Marco alemão 

e aproveitavam da confiabilidade do mercado nos germânicos, sendo esta uma 

razão possível para o desejo dos países em avançar na integração monetária. Por 

fim, como era previsto, as taxas de inflação dos membros do SME convergiram à 

taxa alemã até a adoção do Euro - no ano 2000-, como se pode observar no Gráfico 

1. 

 
Gráfico 1 - Inflação anual do país menos a inflação anual da Alemanha, 1980-2000 (%). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de Fundo Monetário Internacional - FMI (2013). 
 

As ideias de unificação da moeda tomaram corpo neste período, tendo em 

vista o objetivo de aprofundar a integração no continente. Neste sentido, Krugman e 

Obstfeld (2003) apontaram algumas razões como as principais para as nações 

levarem a cabo o objetivo da moeda única. A primeira razão era a crença de que 

uma mesma moeda aumentaria a integração e o comércio entre os membros, ao 

eliminar os custos de conversão de moeda e remover a ameaça de custos de 

realinhamentos monetários do SME. A segunda razão se baseava no fato de a 

Alemanha ter centralizado as decisões de política monetária e, um novo Banco 

Central, seria mais atencioso aos interesses de todos os membros. Como terceiro 

fato, moedas diferentes com paridades fixas estavam sujeitas a ataques 

especulativos que seriam muito custosos, uma moeda única acabaria com este 

problema. O último fator, mas não menos importante, seria que a criação de uma 
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moeda continental traria unidade e poder de barganha à Europa, que passou por 

duas grandes guerras no último século, colocando, assim, a cooperação em frente à 

rivalidade entre os membros. 

 Deste modo, um importante passo rumo à integração monetária foi dado pelo 

Relatório Delors, de abril de 1989, recomendando que a União Monetária se desse a 

partir de três principais ações. São elas: a coordenação de políticas econômicas por 

meio da cooperação entre os bancos centrais nacionais, em paralelo à liberalização 

do movimento de capitais; o estreitamento das bandas cambiais e a criação do 

Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC); e a fixação irrevogável das taxas de 

câmbio, com a criação da moeda única em 1997 - este objetivo foi postergado para 

1999) -, implicando na homogeneização de políticas cambial e monetária dos países.  

O Tratado de Maastricht, de fevereiro de 1992, firmou o arcabouço legal e 

definiu critérios de convergência para a adesão a esta nova união monetária, sendo 

o objetivo destes critérios uma demonstração de que o novo país entrante possuía 

uma situação econômica e financeira consistente, preservando a estabilidade da 

zona do Euro. Sendo assim, os países, para adotar o Euro, tiveram de apresentar 

programas de estabilidade objetivando equilíbrio orçamentário de médio prazo, ou 

seja, elevado grau de “convergência sustentável”. No caso de desvios relativos a tais 

critérios, o Conselho da União Europeia deve intervir recomendando medidas de 

ajuste aos países em desequilíbrio. Em situações mais extremas, sanções como 

depósitos não remunerados podem ser aplicadas (BANCO CENTRAL EUROPEU – 

BCE, 2009). 

  

3.2.2 Critérios de convergência 

 

De acordo com BCE (2009), para demonstrar esta condição de “convergência 

sustentável”, os países deveriam comprovar que possuíam: elevado grau de 

estabilidade de preços; finanças públicas sólidas; taxa de câmbio sustentável; taxas 

de juros de longo prazo baixas e estáveis. Assim, estipularam-se os critérios do 

Tratado que incluíam:  

a)  taxas de inflação não maiores que 1,5% acima da média dos três 

países de menor taxa;  

b)  taxas de juros nominais de longo prazo não maiores que 2% se 

compradas aos dos países de menor inflação;  
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c)  o país deveria ter participado do MTC por no mínimo dois anos, sem 

ter ajustado sua taxa de câmbio;  

d)  por fim, seu déficit público deveria ser menor que 3% em relação ao 

PIB;  

e)  sua dívida pública menor que 60% do PIB, com algumas exceções 

sendo aceitas ao longo dos anos.  

 

Adicionado a isto, critérios como a situação da Balança de Pagamentos e a 

integração de seu mercado com outros países da União deveriam ser observados 

para aceitação ou não do novo entrante, além da independência de seu banco 

central. 

Neste sentido, em acordo com os critérios de aceitação, pode-se analisar a 

diminuição dos déficits do setor público em alguns países da União, que tornou 

possível a concepção da moeda única. Para tal, o Gráfico 2 demonstra os saldos 

líquidos de empréstimos concedidos sobre empréstimos tomados como percentual 

do PIB. Países como Grécia, Irlanda, Itália e Bélgica, foram obrigados a diminuir 

muito esta relação. 

 

Gráfico 2 - Saldos líquidos de empréstimos concedidos sobre tomados, 1985-1999 (% do PIB). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de FMI (2013). 

 



37 

Já em 1997, os países membros assinaram o Pacto de Estabilidade e 

Crescimento (PEC) que define como objetivo orçamentário de médio prazo 

“posições próximas ao equilíbrio ou em superávit”, inclusive com penalidades aos 

países que incorrerem em situações de rompimento do pacto. Tais critérios foram 

exigidos principalmente pelos países de economia estável antes do Euro, como a 

Alemanha, que não desejava, após o surgimento da moeda única, tornar-se refém 

de políticas inflacionárias dos outros países do bloco. No caso de dívidas e déficits 

mantidos altos, haveria pressão por parte da comunidade para que o Banco Central 

Europeu (BCE) adquirisse títulos diretamente dos estados membros, aumentando a 

oferta monetária, discussão que permeia a União até os dias de hoje. 

 Como observado, a obrigatoriedade no cumprimento dos critérios de 

convergência não é limitada à entrada do país no bloco, mas este continua a ser 

monitorado após o processo. Deste modo, como explicitado em Krugman e Obstfeld 

(2003), acaba-se por incorrer na perda de autonomia fiscal dos estados, afinal, para 

obedecer ao Tratado de Maastricht, ainda que o país esteja passando por um 

momento de retração na demanda ou por uma crise, o estado não pode expandir o 

gasto como medida anticíclica se isto implicar num déficit elevado. Este problema se 

agrava com o fato dos países do bloco não possuírem independência na política 

monetária, que está em poder do BCE. 

 Na Alemanha, não apenas entre os membros influentes do banco central, 

mas também entre a população em geral, havia um temor que o Euro não viesse a 

ser uma moeda tão forte como o Marco, principalmente se países com déficits 

governamentais, como a Itália, fizessem parte da moeda única. Assim, ao ratificar o 

Tratado de Maastricht, o Bundestag alemão exigiu que os critérios de convergência 

fossem seguidos à risca para avançar até a moeda única. Muitos membros do 

conselho do Banco Central alemão foram contra a adesão do seu país durante o 

processo. Isto não implicava em um movimento anti Euro, mas uma tentativa de 

postergar a criação da moeda única e defender o argumento que a UME deveria ser 

“feita da maneira correta” (OBSTFELD, 1997). 

 Em 1º de janeiro de 1999, o Euro entrou em vigor, substituindo todas as 

moedas nacionais dos países que aderiram à moeda única. Os países que adotaram 

a nova moeda no primeiro momento foram: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, 

Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal. Dos países 

que não aderiram à nova moeda, Dinamarca, Suécia e Reino Unido escolheram 
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manter suas moedas nacionais, já a Grécia, por não cumprir os critérios de 

convergência na época, foi aceita apenas em 2001. Juntamente com o Euro, entrou 

em vigor também a operacionalização do BCE e do SEBC. A partir deste momento, 

todas as decisões de política monetária e cambial passam ao poder supranacional. 

Em 2002, o Euro passou a circular como moeda física oficial entre estes países. 

 Por fim, pode-se concluir que o longo processo que envolveu o continente 

europeu em busca da união monetária mais avançada da atualidade - o Euro - 

representa a etapa final de uma sequencia de tentativas frustradas e avanços 

pontuais neste caminho. Ainda assim, a adesão ao Euro continua sendo parcial 

entre os países que compõem a União Europeia. O logro deste processo só foi 

possível porque houve um certo grau de coesão política em torno deste objetivo, 

deixando para trás questões como a forte rivalidade entre os países do bloco. 

Talvez, apenas a peculiaridade da situação europeia, qual seja, a importância do 

comércio intrarregional e a relação deste grupo com as flutuações ocorridas no 

dólar, permitiram o alcance deste objetivo no continente europeu (BAUMANN; 

CANUTO; GONÇALVES, 2004). 

 

3.3 APLICAÇÃO DA TAMO AOS PAÍSES PRÉ-ADOÇÃO DO EURO  

  

Se aplicados os parâmetros que definem uma Área Monetária Ótima, 

defendidos pelos autores expostos acima à Zona do Euro, pode-se chegar a 

algumas conclusões quanto à efetividade da nova moeda no intuito de beneficiar os 

países envolvidos. Para Coimbra (2001), Jesus (2005), Krugman e Obstfeld (2003) 

entre outros, que escreveram logo após a concepção da nova moeda, a área 

monetariamente integrada na Europa não constitui uma AMO no sentido defendido 

por Mundell (1961), dado o fato que possuem baixo grau de flexibilidade de seu 

mercado de trabalho. Geram-se, assim, divergências nas taxas de crescimento de 

produção e de emprego, como resultado de choques assimétricos que atingem a 

região. 

 Coimbra (2001) exemplifica: no caso de um choque assimétrico negativo de 

demanda atingir um ou mais membros da União Monetária, estes pressionarão as 

instituições responsáveis pela política monetária para que responda ao choque com 

políticas expansionistas. A pressão será tão maior quanto menor for a mobilidade do 

fator trabalho, pois, isso implica em menor flexibilidade de preços e salários na 
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região. Também, haverá uma pressão contrária dos países que não foram atingidos 

pelo choque ou o foram de maneira mais sutil. Tal desalinhamento de interesses foi 

um dos problemas levantados na seção acerca dos custos de uma união monetária, 

por centralizar as decisões políticas em um só órgão. 

Testando a hipótese de que existe mobilidade do fator trabalho na Zona do 

Euro, pode-se inferir da Tabela 1 que esta é baixa9. Analisando os países que 

adotaram o Euro até 2001, percebe-se o baixo percentual de população 

economicamente ativa originária de outros países da UE antes da nova moeda. 

Apenas Luxemburgo, por fatores históricos, possui mais de 10% de sua PEA 

(População Economicamente Ativa) advinda de outros países da EU. Demonstra-se, 

portanto, o fato que a região não constitui uma AMO segundo o principal requisito 

defendido por Mundell (1961). Este resultado pode ser explicado principalmente, de 

acordo com Jesus (2005), por motivos como: cultura, tradição, língua, preconceito, 

burocracia, e outros. 

 

Tabela 1 - Origem da População Economicamente Ativa, 1991-1999 (%). 

País Nacionais Outros Países da UE Países fora da UE 

Alemanha 91,87 2,44 5,68

Áustria 90,48 1,36 8,16

Bélgica 91,81 5,88 2,31

Espanha 98,75 0,39 0,85

Finlândia 98,56 0,31 1,12

França 93,86 2,34 3,79

Grécia 97,86 0,36 1,78

Irlanda 96,59 2,8 0,61

Itália 99,88 0,68 0,73

Luxemburgo 47,7 49,02 3,28

Países Baixos 96,5 1,54 1,89

Portugal 98,13 0,55 1,32

Média 91,83 5,64 2,63

Mediana 96,55 1,45 1,84

Origem da PEA (%)

      

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de Eurostat (2013). 

  

A imobilidade do fator trabalho na Zona do Euro também pode ser 

demonstrada pela disparidade nas taxas de desemprego entre os países no período 

anterior a introdução da nova moeda, como se pode observar na Tabela 2. 

Analisam-se, outra vez, os países que adotaram o Euro até o ano de 2001. 

                                            
9
 Diversos autores aprofundaram o tema da falta de mobilidade do fator trabalho na União Europeia. 
Entre eles, Peri (2005), Huber (2004), Puhani (1999).  
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Tabela 2 - Taxa de Desemprego nos países da Zona do Euro, 1990, 1995 e 1999 (%). 

País / Ano 1990 1995 1999 1990 1995 1999

Alemanha 4,9 8,2 8,9 -3,5 -2,2 0,4

Áustria : 4,4 4,7 -6,0 -3,8

Bélgica 7,3 9,4 8,7 -1,1 -1,0 0,2

Espanha 16,4 22,8 15,6 8,0 12,4 7,1

Finlandia : 17,2 11,8 6,8 3,3

França 9,4 11,9 12,0 1,0 1,5 3,5

Grécia 7,2 9,3 12,1 -1,2 -1,1 3,6

Irlanda 14,4 12,2 5,9 6,0 1,8 -2,6

Italia 9,9 11,8 11,8 1,5 1,4 3,3

Luxemburgo 1,6 2,9 2,4 -6,8 -7,5 -6,1

Países Baixos 7,7 7,2 3,6 -0,7 -3,2 -4,9

Portugal 4,8 7,4 4,8 -3,6 -3,0 -3,7

Média 8,4 10,4 8,5

Mediana 7,5 9,4 8,8

Taxa de Desemprego (%) Desvio da Média (%)

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de Eurostat (2013). 

 

 Conclui-se, diante do exposto acima, que este mecanismo de estabilidade 

que se dá por meio da migração dos trabalhadores existe de uma maneira pouco 

efetiva na Zona do Euro. 

No que tange ao critério de importância de similaridade nas taxas de inflação, 

que será melhor discutido no ponto 3.4.2, pode-se concluir que as taxas ótimas de 

cada nação divergem entre si. No caso da Zona do Euro, os países que 

apresentavam taxas mais altas tiveram que se adequar ao critério de convergência 

imposto pela UE, ou seja, convergiram suas taxas às menores da Zona do Euro, 

muito perto das taxas da Alemanha. Entretanto, apesar de terem convergido em 

1999 neste quesito para adequação ao critério, historicamente os valores se 

diferenciavam, como se pode concluir do Gráfico 3, demonstrando a disparidade das 

taxas ótimas aceitas por estes países. 
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Gráfico 3 - Taxas de Inflação anual média dos preços ao consumidor, 1985-1999 (%). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de FMI (2013). 

 

 Analisa-se agora o critério apresentado anteriormente por McKinnon (1963) 

de alto grau de abertura econômica - entre os países postulantes à moeda única - 

necessário para as economias serem propícias a aderir a uma moeda única. A 

Tabela 3 apresenta as exportações e importações de cada país em relação aos 

outros países da Zona do Euro como percentual do PIB no ano de 1999, quando na 

introdução do Euro. Conclui-se que, pela alta integração comercial entre as 

economias na época, dada pela alta importância das exportações e importações, a 

moeda comum traria grandes benefícios comerciais pela diminuição nos custos de 

comércio. Com intensas relações comerciais, neste quesito os países europeus que 

aderiram ao Euro parecem satisfazer uma AMO.  
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Tabela 3 - Exportações e importações entre países da Zona do Euro (% do PIB). 

 % Exportações / PIB % Importações / PIB

Alemanha 12,9 12,3

Áustria 22,0 23,8

Bélgica 42,8 39,6

Espanha 15,3 15,8

Finlândia* 10,3 12,8

França 12,7 11,5

Grécia** 7,8 14,7

Irlanda** 33,6 19,5

Italia 11,2 11,1

Países Baixos 40,1 27,8

Portugal 17,6 25,6

* Dados de 2010. ** Dados de 2003.

Balança Comercial entre membros da União Monetária - dados de 1999

 
Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de Eurostat (2013). 

 

Na direção oposta, na época da introdução do Euro, autores como Krugman e 

Obstfeld (2003) discordaram desta opinião e advogaram a favor de que exportações 

intra Zona do Euro de 10% a 20% do PIB ainda não seriam taxas suficientes para 

satisfazer uma AMO. Esta proporção seguia estável a muitos anos, mesmo depois 

das reformas de 1992 que buscaram acabar com restrições comerciais existentes 

anteriormente. Ademais, os autores defendiam que muitos bens não obedeciam à lei 

do preço único no continente e, por isso, grandes diferenças no preço entre bens 

iguais podiam ser notadas em diferentes países, corroborando a ideia que as 

economias não eram totalmente abertas na época. 

Com a Tabela 4 é possível testar a hipótese de correlação dos ciclos 

econômicos. Segundo apresentado por Comissão Europeia (199010 apud Jesus, 

2005) e Vinals (199411 apud Jesus, 2005), o fato de o comércio dentro da Zona do 

Euro ser majoritariamente intraindustrial, permite concluir que existe 

homogeneização na estrutura produtiva dos países e, portanto, uma possível 

sincronização das flutuações cíclicas. 

 

 

                                            
10

 Comissão Europeia. Direction générale des affaires économiques et financiéres – marché unique, 
monnaie unique – une evaluation des avantages et des coûts potentiels de la création d`une union 
économique et monetaire. Economie Européenne, n. 44, 1990. 

11
 VINALS, J. La construcción de la Unión Monetaria Europea. Resulta beneficiosa, em donde 
estamos, y hacia donde vamos? Información Comercial Española, n. 728, 1994). 
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Tabela 4 - Comércio manufaturado intraindustrial sobre total de comércio de manufaturados 

(%). 

País / Período 1988-91 1992-95 1996-2000

Alemanha 67,1 72 72

Áustria 71,8 74,3 74,2

Bélgica / Luxemburgo 77,6 77,7 71,4

Espanha 68,2 72,1 71,2

Finlandia 53,8 53,2 53,9

França 75,9 77,6 77,5

Grécia 42,8 39,5 36,9

Irlanda 58,6 57,2 54,6

Italia 61,6 64 64,7

Países Baixos 69,2 70,4 68,9

Portugal 52,4 56,3 61,3

Comércio intra indutrial (%)

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE (2013).  

 

 A correlação dos ciclos econômicos ainda pode ser testada pelo grau de 

homogeneidade no crescimento e no desenvolvimento das economias. Para 

Vrnaková e Bartusková (2012), se analisados os dados econômicos da Zona nas 

últimas décadas, é fácil perceber as diferenças existentes entre os estados. 

Primeiro, vê-se distinções no grau de desenvolvimento e na saúde econômica dos 

estados, a literatura separa a UE em UE12 ou UE1512 para os membros originais e 

os 12 novos membros. Segundo, algumas poucas economias estão 

consideravelmente mais desenvolvidas que outras dentro da Zona Euro, como a 

Alemanha, representando o centro da região. Terceiro, os autores apontam as 

diferentes taxas de crescimento, tendo, por exemplo, alto crescimento em alguns 

pequenos países do Leste e baixo para economias tradicionais como Itália, França e 

Bélgica.  

O Gráfico 4 analisa as duas décadas anteriores à introdução do Euro com 

dados de variação do PIB anual dos países que primeiramente entraram na zona de 

moeda única. Pode-se perceber alguma similaridade no que tange aos momentos de 

depressão ou expansão econômica, mas certamente, como apontam Vrnaková e 

                                            
12

 UE12: Bélgica, Grécia, Luxemburgo, Dinamarca, Espanha, Países Baixos, Alemanha, França, 
Portugal, Irlanda, Itália e Reino Unido. UE15: UE12 + Áustria, Finlândia e Suécia. 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU-27>. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU-27
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Bartusková (2012) a intensidade destas quedas e ascensões varia muito, 

descaracterizando uma alta correlação. 

 

Gráfico 4 - Variação Anual do PIB dos países da Zona do Euro (%). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de FMI (2013). 

 

Assim, após a análise dos principais critérios de convergência levantados pela 

literatura acerca das AMOs, pode-se entender a dificuldade de classificação da Zona 

do Euro como uma Área Monetária Ótima. Apesar de alguns critérios serem 

atendidos, como o alto grau de comércio entre estas nações, incorre-se em falhas, 

principalmente, nos critérios de mobilidade que poderiam atuar como estabilizadores 

da economia em momentos de dificuldades como o que a Zona enfrenta na crise 

atual. 

Vale aqui fazer a ressalva de que os principais formuladores da TAMO, em 

comentário recentes sobre a Zona do Euro, criticam os estudiosos que utilizam 

apenas esta Teoria para analisar a região integrada. Goodhart (2010), McKinnon 

(2010) e Kenen (2010) defendem uma análise mais completa e profunda da criação 

do Euro.  

Os autores defendem que não se pode olhar apenas para os fatores 

econômicos da integração, mas também os políticos. Não avançar em uma análise 

mais detalhada dos benefícios e custos do Euro, apenas aplicando os critérios da 

TAMO, seria uma análise incompleta, dado que esta Teoria, quando formulada, 

buscava analisar os quesitos econômicos. Outras formas de análise seriam de 
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extrema importância. Ainda, eles lembram que Mundell foi um dos principais 

entusiastas do Euro, defendendo que a melhor maneira de se adotar taxas de 

câmbio fixas, seria pela moeda única, mesmo com todas as diferenças apontadas 

entre as economias. 

 

3.4 IMPLICAÇÕES DA INTEGRAÇÃO MONETÁRIA 

 

As consequências de uma unificação monetária deste porte envolvem 

benefícios e perdas para os países envolvidos, alguns pontos já expostos 

anteriormente. Com base nos estudos de Baumann, Canuto e Gonçalves (2004), 

Obstfeld (1997), de Frankel e Rose (1996) e de Ferrari e Paula (2002), observa-se 

que os benefícios mais notáveis são os relativos à facilitação do comércio para as 

nações integradas. Por outro lado, de acordo com estes mesmo autores, a moeda 

única restringe a atuação dos estados no que tange às políticas macroeconômicas, 

dificultando a atuação de seus governantes. A partir da teoria de Robert Mundell, a 

Teoria das Áreas Monetárias Ótimas, alguns critérios são definidos como ideais para 

que uma região unifique suas moedas maximizando os ganhos e mitigando os 

problemas deste processo. 

Alesina, Barro e Tenreyro (2002) lembram que, apesar da possibilidade de se 

obter os mesmos benefícios da moeda única a partir da fixação da taxa de câmbio 

entre os países, a confiança dos agentes na estabilidade de uma união monetária é 

muito maior. Isto é dado pelo fato dos custos de um país em abandonar uma nova 

moeda é muito maior que os de abandonar taxas de câmbio fixas, como fez a 

Argentina anos atrás. 

 

3.4.1 Efeitos positivos aplicados à UME 

 

A implementação de uma área de moeda única, de acordo com os autores 

supracitados, implica na redução de riscos cambiais, gerando maior nível de 

previsibilidade para os agentes custos econômicos. A eliminação das flutuações 

entre as paridades das moedas destes países estimula um maior volume de 

transações intra-área por diminuir o grau de incerteza associado ao câmbio 

flutuante. Tais ganhos são especialmente significativos para médias e pequenas 

empresas, onde os custos com a busca de proteção cambial são significantes. 
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Como o risco de flutuação da moeda passa a ter relação apenas com as 

nações fora do bloco, os gastos com a necessidade de manutenção de reservas 

cambiais diminuem. Ao nível microeconômico são reduzidos os custos operacionais 

derivados de controles administrativos de conversão de moeda, sobretudo para 

empresas que operam em diversos países da união. Segundo Obstfled (1997) 

estima-se que estes dispêndios de transação de moeda poderiam chegar a cerca de 

0,4% do PIB da região antes da introdução do Euro. Ademais, Baumann, Canuto e 

Gonçalves (2004) levantam o ponto que a livre circulação de capitais entre os 

membros leva a uma melhor alocação destes recursos, gerando maior eficiência e 

aumento do bem estar geral. 

Adicionalmente, deve-se considerar a diminuição das taxas de juros causada 

pela área monetária que, ao diminuir o componente de risco, aumenta os 

investimentos e a formação de capital fixo. Originam-se também ganhos de 

estabilidade econômica pela suavização das variações de taxa de câmbio - 

mitigando riscos de “overshooting”13 - e o surgimento de uma moeda mais forte a 

nível internacional, permitindo um aumento no poder de barganha destes países 

(BAUMANN; CANUTO; GONÇALVES, 2004). 

 Alesina, Barro e Tenreyro (2002) defendem que países com histórico de altas 

taxas de inflação são mais suscetíveis a buscar uma união monetária no intuito de 

importarem a estabilidade de uma moeda mais forte. Assim, vê-se obrigados a 

diminuir sua inflação, processo que, para eles, seria muito mais moroso se buscado 

sem tal objetivo da moeda única. 

 

The countries that stand to gain the most from giving up their currencies are 
those that have a history of high and volatile inflation. This kind of history is a 
symptom of a lack of internal discipline for monetary policy. Hence, to the 
extent that this lack of discipline tends to persist, such countries would 
benefit the most from the introduction of external discipline. Linkage to 
another currency is also more attractive if,  under the linked system, relative 
price levels between the countries would be relatively stable (ALESINA; 
BARRO; TENREYRO, 2002, p. 7). 
 
The most striking contribution of the monetary unification process to 
economic efficiency is, perhaps, to have forced inflation into remission in a 
large number of European countries that seemed locked in its grip at the 
start of the 1980s. The allocational costs of high inflation, while not 

                                            
13

 Overshooting, ou ultrapassagem da taxa de câmbio, ocorre quando no aumento da oferta 
monetária, a depreciação da moeda em questão é maior que a depreciação ao nível de equilíbrio 
no longo prazo. Este fenômeno é dado pela rigidez dos níveis de preço no curto prazo e na 
condição de paridade dos juros, causando maior volatilidade na taxa de câmbio. (KRUGMAN; 
OBSTFLELD, 2003). 
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adequately captured in existing economic theory, are akin to those of 
exchange rate volatility but worse, in that they affect the entire economy 
directly, including sectors largely sheltered from international trade. 
Furthermore, divergent inflation rates invariably heighten exchange rate 
volatility, real as well as nominal. (OBSTFELD, 1997, p. 271). 

 

 Obstfeld (1997) observa que no caso da Zona do Euro, países como França, 

Itália, Portugal e Espanha trouxeram suas taxas de inflação até níveis antes 

inimagináveis para estes países, muito próximos do alemão. A busca para se 

adequar aos critérios de convergência fez com que estes países mudassem suas 

políticas de equilíbrio doméstico, dando maior poder e independência aos bancos 

centrais além de priorizarem a integração econômica e reformas institucionais. 

 

3.4.2 Efeitos negativos aplicados à UME 

  

Em relação às dificuldades ocasionadas pela introdução da moeda única, 

deve-se atentar ao fato de a adesão a uma moeda única reduzir os graus de 

liberdade dos participantes no que tange às suas políticas monetária, e, 

consequentemente, à taxa de inflação aplicada, e cambial. O Banco Central Europeu 

assumiu o controle sobre todas as decisões de políticas monetária e cambial, 

transformando os bancos centrais nacionais apenas em ramificações sem 

autonomia, levando a grandes problemas no enfrentamento destas nações em 

momentos de retração na demanda. Os bancos centrais nacionais só podem atuar 

quando relativo a questões não conflitantes com as pertinentes ao BCE.  

 Estudos como os de Frankel e Rose (1996), Rose e Engel (2000), Alesina, 

Barro e Tenreyro (2002) defendem que países integrados monetariamente, com 

ciclos de negócios “assimétricos” entre si, sofrem dificuldades na implementação de 

políticas monetárias contracíclicas. Quanto maior a correlação entre os ciclos de 

negócios, menos esta dificuldade é sentida dada a perda de autonomia. Afinal, é a 

autoridade supranacional que determinará a política do bloco como um todo no que 

tange a este assunto e, portanto, quanto mais alinhadas estiverem as economias, 

mais facilmente atuará o BCE no intuito de beneficiar a todos os países. 
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Outro problema inerente a uma união monetária, como demonstram 

Baumann, Canuto e Gonçalves (2004) e De Growe (199614 apud Coimbra, 2001), é 

que os países divergem na sua aceitação de níveis de desemprego e taxas de 

inflação, afinal, são variáveis determinadas por questões políticas e até mesmo 

históricas de cada nação. No caso de alguns países da União Europeia, como vimos 

no Gráfico 1, estes tiveram que diminuir suas taxas de inflação a níveis mais baixos 

que os historicamente aceitos. Naturalmente, um esforço para que este ajuste ocorra 

se faz necessário, e, de acordo com a Curva de Philips - relação entre variações de 

salário e nível de desemprego -, a taxa de desemprego deverá aumentar. O custo de 

uma união entre moedas ocorreria no caso provável de diferentes taxas de inflação 

ótimas aceitas pelos países.  

No caso do estudo de Baumann, Canuto e Gonçalves (2004), foram 

analisadas as curvas de Philips e a relação entre salários e níveis de preço nas 

economias de Brasil e Argentina. Concluiu-se que os formatos das curvas diferem 

entre os países em questão e, no caso de uma união monetária, como suas taxas de 

câmbio se manterão fixas, será imposta a equalização das taxas de inflação, e a isso 

corresponderá determinado nível de desemprego que pode não ser o ótimo para os 

países. Assim, os autores sustentam que o ponto preferível de cada país resulta em 

níveis diferenciados entre inflação e desemprego, ou seja, não se configuraria uma 

AMO entre eles. 

No mesmo sentido, De Growe (1996 apud Coimbra, 2001) analisou Curvas de 

Phillips de curto prazo para Alemanha e Itália, chegando à conclusão que as taxas 

de desemprego naturais esperadas são similares nos dois países. Contudo, tais 

taxas de desemprego implicam em distintas taxas médias de inflação, maiores no 

caso italiano que no caso alemão. Como a tendência é a união aplicar taxas médias 

entre os países, conclui o autor que a integração será positiva para o caso da Itália 

se o benefício da diminuição da taxa de inflação for maior que o efeito do aumento 

no desemprego. No caso alemão, uma aceitação de taxas de inflação maiores 

deverá ser contrabalanceada com o aumento do comércio. 

                                            

14
 DE GROWE, P. The economics of convergence towards monetary union in Europe. Monetary 

Reform in Europe. Lisboa: Torres, 1996. 
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Ademais, os governos devem incorrer na perda do chamado imposto 

inflacionário, associado ao monopólio de emissão de moeda e na possibilidade de 

diferir gastos e receitas legalmente. O governo que é obrigado a aceitar uma taxa de 

inflação menor que a anterior à união monetária, perde ainda mais esta fonte de 

ganho, podendo ser expressivo o impacto nas contas públicas. Baumann, Canuto e 

Gonçalves (2004) sugerem que a diferença de etapas de desenvolvimento por que 

passam os países ou regiões pode causar - por conta da livre circulação de capitais 

entre os envolvidos – o deslocamento de fatores das áreas menos desenvolvidas 

para as de mais produtividade, aprofundando as desigualdades existentes antes da 

integração. Os investimentos podem ser direcionados não apenas em termos de 

volume, mas também de qualidade, ou seja, os de maior valor agregado vão ser 

atraídos pelos países com mais tecnologia.  

Outro efeito negativo é o de que os países integrados monetariamente, ao 

cederem as decisões de política cambial para uma instituição supranacional como o 

BCE, não podem utilizar deste mecanismo para aumentar a competitividade dos 

produtos exportados em casos de perda de receitas comerciais. Assim, perde-se um 

mecanismo contracíclico – para momentos de retração na demanda - da 

possibilidade de depreciar a moeda e diminuir os preços relativos de seus produtos, 

tornando-os mais competitivos. 

 

A adesão a uma moeda comum implica por definição a perda dos graus de 
liberdade na determinação da política cambial de cada país. Isso pode ser 
um custo significativo se houver desequilíbrios comerciais expressivos entre 
os países participantes da união: individualmente cada país não poderá 
dispor de um mecanismo importante para alterar sua posição relativa. 
Nesse contexto, ganha importância a existência de mecanismos 
compensatórios intra-área, em que uns países ajudem a financiar os déficits 
de seus parceiros (BAUMANN; CANUTO; GONÇALVES, 2004, p. 126-127). 

 

 De acordo com isto, ainda antes da introdução do Euro, Obstfeld (1997) já 

apresentava as claras dificuldades dos membros do bloco no caso de crises. Se este 

problema de diminuição na demanda não atingir os outros países da União, seria 

improvável uma desvalorização da moeda comum. Para Nunes e Nunes (2000), a 

possibilidade de unicidade do câmbio na Europa deve ser questionada, pois se 

devem levar em conta as disparidades de produto e emprego entre os países, ou 

seja, para os autores, o ideal seria taxas de cambio distintas nestes casos. Ainda, 

como o objetivo principal do BCE é a estabilidade nos preços, dificilmente este 
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utilizaria uma redução na taxa de juros como medida de retomada de uma economia 

nacional.  

Caso este momento de baixa econômica persista, o ajuste só ocorrerá pela 

via de baixa no nível geral de preços, pela retração na demanda, e, até que isto se 

suceda, uma alta na taxa de desemprego deverá ser suportada. Assim, a limitada 

mobilidade de trabalho deverá alongar este processo, por não permitir que os 

trabalhadores procurem, de maneira ágil, países com menor taxa de desemprego. A 

mobilidade do fator trabalho é baixa não apenas entre os países europeus, mas 

inclusive dentro dos territórios nacionais. O que se pode derivar deste fato é que, 

dada esta rigidez na mobilidade do trabalho, os mecanismos de ajustes não 

convencionais – ou seja, os não ligados com a depreciação cambial – seriam de 

difícil efetividade na Zona Euro (OBSTFELD, 1997). 

No que tange à única política autônoma que as nações mantêm, a política 

fiscal, esta também acaba restrita na sua utilização como medida contracíclica. 

Desta maneira, perde-se um importante instrumento macroeconômico estabilizador. 

Dada a necessidade de cumprir as metas de déficit orçamentário impostas pela UE, 

diante de uma perda de receita fiscal advinda de um desaquecimento econômico, os 

governos do bloco devem recortar gastos, ou seja, agem de tal maneira que podem 

dificultar a retomada econômica. O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) 

assinado em 1997, principalmente por demanda da Alemanha, temerosa pela 

instabilidade da nova moeda, prevê fortes sanções aos países deficitários. Vale 

lembrar que no ano de 2003, se o PEC fosse cumprido à risca, Alemanha e França 

deveriam ter sido punidas por incorrer em déficits governamentais maiores que os 

permitidos, o que não ocorreu. 

Sabe-se que altos níveis de déficit e dívida pública são um problema interno 

por si só, porém, como lembra Obstfeld (1997), o risco externo, ou seja, o que afeta 

o conjunto de países do bloco monetário foi o principal motivo para a imposição 

destes limites fiscais aos estados membros. A estabilidade de preços, principal meta 

do BCE, pode ser ameaçada por estados que, com altos níveis de endividamento ou 

déficit orçamentário, veem no aumento de inflação uma forma de diminuir seus 

débitos reais. Para tanto, conforme Coimbra (2000), a pressão inflacionária que pode 

vir dos Bancos Centrais Nacionais é explicada pela equação (1): 
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t = g + rb + ( πE – π) b      (1) 

 

 Onde: t = receitas de impostos em porcentagem do PIB 
 
  g = despesas públicas em porcentagem do PIB 
 
  r = taxa real de juros 
 
  b = dívida pública em porcentagem do PIB 
 
  πE = taxa de inflação esperada 
 
  π = taxa de inflação 

 

 Se assumirmos que “g” é um dado e “r” é um dado, um aumento inesperado 

na taxa de inflação permite ao governo baixar os impostos mantendo o equilíbrio 

orçamentário. A única variável imprevista é a inflação efetiva (πE – π), deste modo, 

se a inflação efetiva for maior que a esperada, diminuem-se os encargos da dívida 

graças à diminuição do juro real. 

Ademais, para garantir a segurança do sistema de pagamentos, o BCE pode 

se ver obrigado a resgatar os países com problemas financeiros monetizando seus 

débitos, causando inflação e risco moral, por estas razões, é proibido ao BCE 

comprar diretamente títulos de dívida dos países. 

 

As restrições impostas no plano da política orçamental dos países, impostas 
pelo PEC, fez com que estes perdessem praticamente toda a capacidade de 
intervir no sentido de inflectir minimamente a situação. A Zona Euro depara-
se, deste modo, com uma limitação séria que é a ausência de uma 
verdadeira política macroeconômica num contexto em que se aprofunda a 
integração econômica interna e, externamente, afirmam-se todas as 
tendências no sentido da globalização dos diferentes espaços econômicos 
(MENDONÇA, 2004, p. 25). 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A União Europeia, o mais avançado processo de integração econômica que 

há atualmente no mundo, foi concebida a partir do Tratado Roma em 1957 dando 

continuidade à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tendo em vista o 

sucesso da integração entre os países do BENELUX e o alto grau de comércio entre 

as nações europeias, fazia total sentido aprofundar a cooperação para aumentar a 

prosperidade dos europeus e deixar para trás a guerra que havia ocorrido. 
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Desta maneira, ao longo de quase quatro décadas, foi possível avançar em 

busca de uma união monetária, que, segundo seus idealizadores, buscava o 

aumento da estabilidade cambial e a intensificação do comércio da região. As crises 

cambiais da década de 60 aceleraram o processo em busca da estabilidade, criando 

condições para a “Serpente Europeia” e, posteriormente, o SME. Assim, visando, 

entre outros objetivos, estender a confiabilidade dos mercados na economia alemã 

para os vizinhos, chega-se à implementação do Euro em 1º de janeiro de 1999. Para 

que isto fosse possível, os países tiverem de se adequar aos critérios de 

convergência que versavam sobre taxas de inflação, juros, câmbio e contas 

públicas, além de se comprometerem com o PEC. 

Como se pode visualizar no capítulo acima, a partir da observação dos 

diversos critérios da TAMO, a classificação da Zona do Euro como uma AMO não é 

plausível. Divergências históricas entre os países sinalizam para desequilíbrios 

estruturais profundos nestes indicadores. Por exemplo, o principal fator para 

proteção contra choques assimétricos, a mobilidade do fator trabalho, mostra-se 

pouco efetivo dadas as diferenças culturais, sociais, entre outros.  

Desta maneira, as implicações negativas de uma unificação monetária 

expostas acima se fazem presentes, como possíveis disparidades nas taxas de 

desemprego, dificuldades na implementação de políticas econômicas comuns a 

todos membros e deslocamento de fatores para as áreas mais pujantes. Apesar 

disto, deve-se atentar que efeitos positivos como, por exemplo, a diminuição das 

taxas de inflação e a diminuição de custos para o comércio que também fazem parte 

do processo, e é isto que motiva os defensores do Euro desde sua concepção. 
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4 A CRISE DO EURO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

A atual crise econômica vem sendo motivo de discussões sobre o quão 

exposto a grandes depressões é nosso sistema atual. A aparente tranquilidade por 

que passou o mundo nas décadas anteriores a meados dos anos 2000 deu a 

impressão de que a economia global estava fortalecida e estabilizada no sentido de 

não se repetirem erros do passado. Contudo, esta percepção se mostrou errônea e 

países do mundo todo entraram em recessão após a crise dos empréstimos 

subprime nos EUA.  

Este capítulo visa analisar a situação da Zona do Euro, que parece ter sido 

atingida pela crise de maneira mais abrupta que o resto do mundo, e, inclusive, que 

seus vizinhos fora da união monetária, com enormes dificuldades de recuperação. 

Assim, inicia-se este capítulo analisando os tipos mais comuns de crises 

financeiras, formas de reconhecimento e implicações das mesmas. Após, expõe-se 

uma análise da crise do Euro centrada na ideia das dificuldades trazidas pela 

heterogeneidade das economias integradas monetariamente. Assim, procura-se 

demonstrar que a zona passa por uma crise de balanço de pagamento e não apenas 

de déficits fiscais, comparando-se economias de dentro e fora do Euro. 

O último ponto analisa algumas visões sobre o futuro da moeda única 

europeia - inclusive a possibilidade de abandono da mesma - e os passos que 

devem ser seguidos para o fortalecimento das economias envolvidas.  

 

4.1 BREVE ANÁLISE DAS CRISES FINANCEIRAS 

  

A crise financeira iniciada em 2008 teve repercussões no mundo todo que 

trouxeram à tona, mais uma vez, a discussão acerca das causas e consequências 

das crises. Pode-se notar, com base em uma breve análise da literatura, que as 

crises são causadas por uma série de fatores, muitas vezes ocorrendo 

concomitantemente. Ainda, graças ao nível de correlação econômica atual entre os 

países, é impossível que os efeitos de uma grave recessão como a qual o mundo 

passa atualmente não sejam sentidos em praticamente todas as economias do 

mundo. As crises, que muitas vezes surgem no mercado financeiro, causadas por 

especulação ou desregulamentação, têm efeitos na economia real gerando 

desemprego e desigualdade. 
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 Gilpin (2000) levanta o ponto de que a economia, mesmo composta 

teoricamente por indivíduos racionais e expostos a uma grande quantidade de 

informação, mostra-se suscetível a booms e manias de investimento que podem 

levar a pânicos e crises financeiras. O autor cita a teria de Hyman Minsky que 

defende que tais crises são inerentes ao sistema capitalista de produção e seguem 

um curso identificável e previsível. Assim, após um choque externo que traz a 

possibilidade de grandes lucros aos agentes econômicos em determinado ativo, há 

uma corrida do capital (recursos financeiros e linhas de crédito) rumo a este 

investimento, gerando bolhas de preços. Minsky (1982) criticou a ideia de que os 

mercados se auto regulam e com isso diminuem a probabilidade de crises, 

defendendo a tese que a estabilidade é desestabilizadora e os agentes agem de 

forma irracional. 

Segundo esta visão, os preços dos ativos são modificados por fatores 

irracionais que levam a um aumento repentino nos preços. De acordo com 

Claessens e Kose (2013), movimentos de assimetria nas informações, por exemplo, 

levam a distintas opiniões entre os investidores com relação à avaliação de ativos, 

desviando o valor real destes se comparado ao de mercado. Mecanismos criados 

pelo mercado financeiro moderno potencializam os efeitos destas bolhas, já que 

permitem aos gestores e investidores uma maior exposição a estes ativos. No 

momento que estes agentes percebem a possibilidade de superestimação nos 

preços, uma venda maciça destas posições leva à queda abrupta dos preços e, 

consequentemente, a perdas por parte dos agentes que adquiriram estes ativos. A 

crise europeia recente que estamos estudando neste trabalho se iniciou com uma 

forte elevação dos preços imobiliários nos EUA e sua queda repentina em 2008, 

levando a uma crise financeira de bancos europeus com investimentos expostos a 

estes ativos. 

A contemporaneidade de Minsky é também defendida por Deos (2012). É 

explicitada a tese de que a tendência é crescente para que os agentes tomem 

posições arriscadas especulativas e Ponzi, dado que o período ascendente do ciclo - 

a estabilidade – faz com que os passivos gerados sejam sempre validados pelo 

mercado. Contudo, a autora finaliza o artigo levantando a possibilidade de esta não 

ser uma crise tipicamente minskyana, dado que não houve um crescimento na 

fragilidade financeira dos agentes nos EUA, pois este boom já nasceu em uma 
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estrutura frágil por consequência das inúmeras inovações financeiras do mercado 

dos últimos anos. 

Fator importante no reconhecimento das crises financeiras é o rápido 

aumento do crédito. No caso de 2008, bem como na grande depressão de 1929, 

pode-se notar o crescimento do crédito disponível aos agentes econômicos, 

principalmente no que tange ao crédito imobiliário. Claessens e Kose (2013) expõem 

que alguns fatores como: políticas monetárias acomodatícias de juros baixos;  

choques positivos de produtividade;  liberalização financeira e queda nos padrões de 

financiamento; bem como grande liquidez de crédito no cenário internacional, são 

notados em períodos que antecedem crises de boom creditício. 

Como defendem os autores acima, estes booms resultam em dificuldades de 

pagamento por parte dos agentes financeiros da economia, com diferentes 

consequências que dependem do seu grau de alavancagem e de sua exposição aos 

ativos de maior risco. As instituições financeiras, após o ocorrido, tendem a diminuir 

sua oferta de crédito e diminuir sua exposição, causando retração da economia real 

que podem implicar em diminuição na renda e desemprego. 

 Podem-se utilizar algumas metodologias para caracterizar os tipos de crises 

financeiras que atingem as economias modernas. Seguindo o estudo de Reinhart e 

Rogoff (2008), uma metodologia quantitativa identifica dois tipos de crise: as crises 

monetárias e as de balança de pagamentos. A metodologia qualitativa aponta outros 

dois tipos: crises de dívida e crises bancárias. 

 As crises monetárias são causadas por ataques especulativos contra moedas 

que utilizam câmbio fixo. Os investidores compram posições contra a moeda em 

questão no momento que acreditam que o governo não conseguirá manter a taxa de 

câmbio fixa da moeda artificialmente valorizada. Este movimento dos investidores 

pode ser dado por uma busca por ativos mais seguros ou por uma movimentação 

conjunta de ataque à moeda. No momento que as reservas do governo não são 

mais capazes de suportar o câmbio, a moeda sofre uma rápida desvalorização e 

entra em colapso. Já as crises de balança de pagamentos estão interligadas com a 

escassez de crédito internacional para um país, dificultando o financiamento das 

contas governamentais (CLAESSENS; KOSE, 2013). 

 No que tange às crises de dívida externas, como a da Argentina em 2001, e 

internas, como a mexicana em 1994, a incapacidade dos países em honrarem suas 

obrigações pode levar a dificuldades futuras para novos financiamentos. As sanções 
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intertemporais, como apontam Claessens e Kose (2013), dizem respeito a cortes 

futuros em empréstimos para os países que declararem moratória, ficando estes 

impedidos de utilizar financiamentos internacionais. Tais punições levam as nações 

a evitarem o não pagamento, mesmo que isso não implique em sanções imediatas 

contra eles. Ainda, pode haver sanções intratemporais, ou seja, o país devedor ser 

excluído no mercado internacional no momento da moratória por um determinado 

período de tempo. Fatores como política econômica, risco moral e fluxo irrestrito de 

capitais podem aumentar a probabilidade de um não pagamento de dívida, tornando 

difícil a identificação da causa do indébito.  

 As crises bancárias podem ser identificadas, para Reinhart e Rogoff (2008), 

segundo dois critérios: ou por uma corrida aos bancos e retiradas maciças de 

dinheiro ou ainda uma deterioração na qualidade dos ativos possuídos pelo banco, 

seja por um aumento nas taxas de inadimplência ou por um colapso nos preços de 

imóveis. Deste modo, uma repentina descrença na capacidade de solvência do 

banco por parte dos depositários pode causar uma grave perda de liquidez e 

transformar-se em uma crise. Diversas políticas são apontadas no sentido de reduzir 

a possibilidade destas crises, isto é, mitigar os riscos de insolvência por parte dos 

bancos. De acordo com Claessens e Kose (2013), as estratégias de gestão de riscos 

utilizadas pelos bancos podem ser reforçadas pela supervisão das instituições 

governamentais, além de prover seguros para os pequenos depositários, diminuindo 

suas preocupações. Ademais, os bancos centrais, no papel de emprestadores de 

última instância, podem conceder facilidades de liquidez de curto prazo para os 

bancos. Contudo, estas facilidades concedidas podem incorrer em risco moral por 

parte dos bancos, alavancando-se excessivamente como o ocorrido na crise de 

2008 por acreditarem ser grandes demais para quebrar. 

 

4.2 RELAÇÕES DA CRISE FINANCEIRA ATUAL COM OS EFEITOS DA MOEDA 

ÚNICA EUROPEIA 

  

A crise financeira iniciada em 2008, com impactos nas economias do mundo 

todo, tem representado um grande desafio para os governos da Zona do Euro. Os 

títulos de dívida destes países sofreram uma queda nos seus ratings e os juros para 

captação de recursos aumentaram. Como consequência da crise, o processo de 

integração da moeda única europeia vem sendo motivo de críticas e inclusive alguns 
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autores já especulam sobre o possível abandono da moeda única por parte de 

alguns países da União. Os chamados PIIGS – Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e 

Espanha foram os mais afetados pela crise e seu futuro na união é incerto. 

 Segundo autores como Bibow (2012), Anand, Gupta e Dash (2012), Piacentini 

(2013), Wihlborg, Willett e Zhang (2010) o que passa na Zona do Euro atualmente 

não é simplesmente uma crise de endividamento por parte de economias que 

gastaram mais do que podiam incorrendo em déficits fiscais insustentáveis (maior 

parte tendo sido causada pelo socorro do governo ao setor privado endividado). Vale 

lembrar que muito deste endividamento excessivo dos governos veio a partir de um 

aumento dos indébitos no setor privado que obrigou os estados a intervirem. 

Entretanto, a raiz dos problemas enfrentados pela Zona do Euro, segundo os 

autores citados acima, é mais profunda e envolve questões inerentes ao 

funcionamento de uma moeda única em uma região com fortes disparidades 

econômicas entre os seus membros. Uma região que, como demonstrado no 

capítulo anterior, não possui os requisitos necessários para ser classificada como 

uma AMO.. 

Os analistas, de maneira geral, vêm dando pouca importância ao fato de que 

os países com problemas de déficits fiscais são também os que vêm apresentando 

déficits em conta corrente persistentes ao longo dos últimos anos. Soma-se a isto o 

fato de que os mecanismos internos de ajuste da região parecem não ser suficientes 

diante do momento de retração por que passam as nações envolvidas. 

 Bibow (2012) diz que já em 2007 era possível reconhecer diversos sinais de 

que os bancos europeus estavam expostos a empréstimos subprime dos EUA, pois 

haviam participado da bolha dos imóveis dos anos 2000. Com a quebra do Banco 

Lehman Brothers, a exposição veio à tona e as economias da Zona do Euro 

entraram em crise. 

O autor reforça que não se trata aqui de uma crise de dívida soberana, mas 

sim de uma crise bancária - gerada pela exposição dos bancos europeus a títulos 

subprime - e de balança de pagamentos. A ideia é a de que a diferença de 

competitividade entre os países da Zona do Euro e os desequilíbrios nas contas 

correntes criaram as dificuldades pelas quais a Zona vem passando. Assim, seu 

estudo centra as atenções na questão da Alemanha ter “quebrado a regra de ouro 

de uma união monetária”, que é o comprometimento de todos os países com uma 

taxa de inflação comum, criando um desequilíbrio de competitividade. 
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Starting in late 2009, events in Greece, a mere fortieth part of the Euroland 
economy, came to epitomize the evil powers of fiscal profligacy and were 
quickly identified as the alleged root cause of all euro troubles. Debunking 
this new myth will require taking a closer look inside Euroland (BIBOW, 
2012, p. 7). 
 

O argumento de Bibow (2012) é centrado nos desequilíbrios em conta 

corrente na Zona do Euro que se deram, principalmente, pelos fatores de mudanças 

na competitividade de alguns países e divergências nas taxas de crescimento da 

demanda doméstica. O aumento de competitividade de uma economia em relação à 

outra se dá, basicamente por dois fatores, os quais são: o crescimento de salários e 

custos relativos ao crescimento de produtividade e, também, pela taxa de câmbio, 

fator eliminado no caso de uma zona de moeda única.   

Assim, a competitividade da produção e, consequentemente, das 

exportações, se manterá constante se salários e produtividade crescerem 

uniformemente. Como os custos dos salários são - tudo ou mais constante - os 

principais determinantes da taxa de inflação, se os países da união monetária se 

comprometem a manter a inflação com valores próximos entre si, é natural supor 

que estes custos (salários) devem ser mantidos sob controle.   

 Bibow (2012) lembra que a TAMO definia a coordenação dos preços e 

salários como essencial a uma zona integrada monetariamente, do contrário, 

choques assimétricos poderiam ocorrer. O autor expõe que foi a própria Alemanha, o 

país que mais estava preocupado com a posição a que seria levado após a moeda 

única, que acabou por sair de sua trajetória histórica de custos do trabalho. Como é 

demonstrado na Gráfico 5, a Alemanha é a nação que manteve mais baixo tais 

custos desde a introdução do Euro. Diante da definição do BCE para que as 

economias mantivessem suas taxas de inflação abaixo, porém próximo, de 2% a.a., 

os custos do trabalho deveriam manter a mesma trajetória, evitando mudanças na 

competitividade como as que ocorriam antes da união monetária por meio de 

desvalorizações no câmbio. 
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Gráfico 5 - Taxa de Variação Anual dos Custos Unitários do Trabalho de todos os setores para 

os principais países da Zona do Euro, 1999-2012 (%). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de OCDE (2013). 

 

 O autor supracitado faz a ressalva de que a diminuição dos custos do trabalho 

na Alemanha não foi devida a um aumento na produtividade, mas sim a uma pura 

diminuição na inflação dos salários. A consequência óbvia disto foi o aumento na 

competitividade das exportações alemãs.  

 Como pode-se ver no Gráfico 5, e também apontado por Arestis e Sawyer 

(2011), este aumento da competitividade dos países do norte da Europa, dado pela 

diminuição nos custos unitários do trabalho, não foi seguido pelos países periféricos. 

Assim, os déficits em conta corrente obrigaram estes países a recorrerem a 

empréstimos de outros países, pagando altos juros e dificultando suas situações 

fiscais. Deve-se lembrar de que estes déficits foram apresentados majoritariamente 

pelo setor privado. 

 Uma das principais causas que garantiram este modesto aumento dos 

salários na Alemanha, inclusive em proporção menor que o aumento de 

produtividade, pode ser explicado em parte pelos sindicatos alemães. Na visão de 

Oreiro (2012), esta “moderação salarial” dos últimos 10 anos no país foi graças aos 

sindicatos aceitarem esta situação em troca da manutenção de seus empregos 

industriais. No caso da Espanha, por exemplo, o autor vê uma maior dificuldade em 

medidas deste tipo dada a força dos movimentos de trabalhadores.  
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No Gráfico 6, procurou-se averiguar o crescimento da taxa de produtividade 

do trabalho e pode-se concluir que a taxa da Alemanha não teve maiores 

descolamentos da média europeia. Ou seja, não foi a responsável pelo aumento da 

competitividade das exportações. 

 

Gráfico 6 - Taxa anual de crescimento da produtividade do trabalho nos principais países da 

Zona Euro, 1999-2011 (%). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de OCDE (2013). 

 

 A Alemanha, que foi a âncora para os padrões do Tratado de Maastricht, é o 

país que mais vem se distanciando das taxas de inflação acordadas, causando 

desequilíbrios nas contas correntes da região. 

 Mongelli (2010), analisando dados de BCE (2009), reforça a tese que este 

descolamento nos custos unitários de trabalho trouxe maior competitividade a 

Alemanha, bem como para a Áustria. Já países como Grécia, Irlanda, Espanha e 

Portugal, onde os dados apontam para um crescimento dos custos, a situação se 

deteriorou. Nos saldos em conta corrente, para o período desde a criação da nova 

moeda, o autor explicita que a Alemanha e a Áustria aumentaram fortemente seus 

superávits comerciais.  

Assim, de acordo com o Gráfico 7, o período de 1999 a 2012 supõe esta 

melhora nas contas externas alemãs que podem explicar o crescimento econômico 

apresentado por este país acima da média europeia. 
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Gráfico 7 - Saldos em conta corrente dos principais países da Zona do Euro, 1999 a 2012 (% do 

PIB). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de FMI (2013). 

 

 Bibow (2012) ainda lembra que a Alemanha, no início dos anos 2000 era 

conhecida como a economia “doente” na Europa, dado seu baixo crescimento e a 

retração de sua demanda interna causada, principalmente, por anos de austeridade. 

Para o autor, foi a partir do crescimento de suas exportações, em consequência da 

desinflação nos salários, que o país retomou o caminho da pujança. Se a taxa de 

câmbio já não pode ser utilizada para aumentar a competitividade, esta é dada pelos 

custos do trabalho, e foi onde a Alemanha focou seus esforços. 

 Apesar da queda na demanda por produtos alemães que a crise do Euro vem 

causando, a Alemanha vem se beneficiando desta mesma crise de duas maneiras. 

Por um lado, o Euro se desvaloriza, tornando as exportações da Alemanha mais 

baratas diante do resto do mundo. Por outro, as taxas de juros no país vêm caindo, 

dado que os investidores estão mais propensos a emprestar para a Alemanha pelo 

consenso de ser o país mais sólido e fiscalmente estável da região. Com o alto grau 

de integração financeira alcançado pela UE, o capital vem fluindo para este país 

(BIBOW, 2012). 

O autor conclui a análise defendendo a ideia de que para uma 

competitividade constante entre as economias da Zona, o ajuste deveria ocorrer por 

meio da volta da Alemanha ao seu índice histórico e acordado em Maastricht de 2% 
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a.a. de taxa de inflação. Contudo, presencia-se um ajuste por imposição de 

austeridade aos países que estão com suas taxas acima da alemã. 

No mesmo sentido, Bergsten (2012) e Piacentini (2013) lembram que a 

Alemanha nunca esteve em uma posição tão favorável para suas exportações como 

a que se encontra com a moeda única. O modelo econômico alemão, baseado nas 

vendas ao exterior, está sendo beneficiado por um câmbio desvalorizado, que muito 

reflete a situação das economias periféricas da região. Mesmo com altos superávits 

comerciais, a Alemanha não precisa, graças ao Euro, preocupar-se com apreciações 

de sua moeda. Os superávits comerciais da Alemanha são comparados aos da 

China. 

 No argumento de Bergsten (2012), a crise na Zona do Euro é 

majoritariamente política. Apesar de a região apresentar problemas fiscais, além de 

déficits de conta corrente persistentes nos países periféricos, demonstrando os 

problemas de competitividade entre as economias, e problemas bancários advindos 

da falta de regulamentação, o autor defende que a crise é aprofundada pelo fato de 

não haver uma maior integração econômica. Mesmo com a união monetária, alguns 

fatos não ocorreram como era esperado por muitos dos idealizadores do Euro. Não 

se viu uma união fiscal, nem instituições fortes para governança econômica, e 

tampouco uma significante política econômica estrutural coordenada. É, portanto, 

neste caminho que deve avançar a União Europeia e a Zona do Euro, mais 

especificamente. 

 

From it´s creation in the 1990s, the common currency has lacked the crucial 
institutions to ensure that financial stability can be restored during times of 
acute uncertainty and associated market volatility... They must rewrite the 
euro area rule book and complete the half-built euro house. This means they 
must combine creative financial engineering, to resolve the immediate crisis, 
with a wave of new institutions to strengthen the real economy and restore 
sustained growth (BERGSTEN; KIRKEGAARD, 2012, p. 2). 
 

 Já Mongelli (2010) adiciona que os países da UME aproveitaram o benefício 

da União que trouxe o acesso fácil ao crédito com taxas de juros mais baixas que no 

passado. O crédito farto aumentou o endividamento do setor privado e obrigou o 

governo a assumir alguns destes débitos, principalmente dos bancos, o que explica 

a maior parte dos problemas fiscais destes países. Ainda, o crédito trouxe aumento 

nos investimentos no setor imobiliário e afrouxamento de ordem fiscal. Países como 

a Irlanda e a Espanha, por exemplo, passaram por um boom imobiliário que 
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desembocou na bolha especulativa. Contudo, a necessidade de reformas no 

mercado de trabalho e produto que trariam flexibilidade aos mercados integrados - 

critério essencial para o funcionamento de uma união monetária - foi subestimada e 

deixada em segundo plano. Ademais, o autor aponta para o fato de o monitoramento 

macroeconômico na Zona, dado pelo PEC, não ter sido suficiente. 

 Adiciona-se às opiniões acima alguns fatores endógenos e exógenos que 

vêm deixando a situação ainda mais dramática aos países integrados 

monetariamente. Piacentini (2013) expõe alguns deles. Endogenamente, o autor cita 

a baixa performance de crescimento econômico e produtividade dos países do bloco 

em relação à média do resto do mundo. Soma-se a isso a falta de coordenação do 

governo central europeu, em frente a distintas dificuldades enfrentadas por 

diferentes países, e a única e exclusiva atribuição do BCE de manter os preços 

estáveis. Além, a indicação de que estes deveriam manter seus déficits segundo 

Maastricht (máximo de 3%), sem importar a sua situação econômica específica. 

 Exogenamente, o autor lembra o fato de a globalização ter trazido mais 

competição aos mercados do mundo todo, principalmente pela forte ascensão dos 

países emergentes. A situação foi ainda agravada pela financeirização das 

economias e o poder dado ao “mercado” que, sem regulamentação adequada, 

acabou por, por exemplo, criar ativos podres classificados como seguros que 

desembocaram na crise de 2007-2008 com consequências claras na crise do Euro. 

 O Euro parou de funcionar como uma moeda única na região integrada, de 

acordo com Piacentini (2013), pelo fato de as taxas de juros de 10 anos para os 

títulos públicos entre os países possuírem grandes diferenças. 

 Esta forte diferença observada é explicada pelo fato de alguns países terem 

perdido muita credibilidade para com os mercados, o que acaba por onerar ainda 

mais estas nações já em dificuldade, tendo em vista que os custos com captação 

são muito superiores ao que seriam, por exemplo, no caso da existência de títulos 

comuns da União Europeia - os chamados Eurobonds. 

 Piacentini (2013), bem como Jonung e Drea (2009), lembra o fato de que os 

principais céticos e pessimistas em relação ao Euro eram, em sua maioria, 

economistas americanos que, baseados na teoria de Robert Mundell, não 

enxergavam uma AMO na União Europeia. O fato é que, quando na forte discussão 

dos anos 1980, os políticos europeus ignoraram estes argumentos e defendiam que 

a união monetária em si iria trazer uma maior coordenação econômica ex-post. 
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 A crise atual nos mostra que esta convergência não foi completa e que, pelo 

fato de estarem integrados monetariamente, muitos países têm sofrido 

consequências possivelmente mais duras do se tivessem mantido suas próprias 

moedas.  

 Como exposto nos capítulos anteriores, a não observância de determinas 

critérios levantados pelos autores da TAMO ao caso da região do Euro pode estar 

dificultando o enfrentamento destes países quando na ocorrência de choques 

externos. A crise financeira iniciada em 2008, na opinião de Vrnaková e Bartusková 

(2012), demonstrou a não aplicabilidade da Zona Euro a esta teoria, dado que o 

grupo, como bloco econômico, não tem conseguido implementar políticas de 

retomada econômica. 

 

4.3 O FUTURO DO EURO E A NECESSIDADE DO APROFUNDAMENTO DA 

INTEGRAÇÃO 

 

O diagnóstico falho de uma crise de dívida soberana trouxe medidas de 

austeridade para a região que enfraquecem cada vez mais a retomada econômica 

dos países da zona. Deste modo, vê-se o crescimento da ameaça à sobrevivência 

da moeda única, dado que a população de alguns países já acredita na ideia de que 

a sujeição à Troika15 não favorece seus interesses como nação. 

O futuro na Zona do Euro parece depender do aprofundamento do processo 

de integração e não apenas da consolidação fiscal dos países. Maior integração 

política e fiscal16 é a saída que diversos autores veem para os problemas na região, 

criando condições de um crescimento sustentável e mais uniforme entre as nações 

integradas. Bergsten e Kirkegaard (2012), Wihlborg, Willett e Zhang (2010), 

Wróblewski (2012), além de Arestis e Sawyer (2011), são exemplos de autores que 

seguem esta ideia. 

 Desta maneira, mesmo que no curto prazo as atenções estejam voltadas para 

a recuperação financeira dos governos deficitários, é importante para a 

                                            
15

 O termo é utilizado no contexto da União Europeia referindo-se às três organizações que lidam com 
os resgates dos países deficitários, isto é, a União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo 
Monetário Internacional. <http://peo.cambridge.org/index.php?view=article&catid=10%3Ajargon-
buster&id=428%3Anew-troika&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content>. 

16
 O Informe MacDougall, de 1977, já previa uma necessidade de orçamento fiscal para a Comissão 
Europeia de 5% a 7% do PIB da região para ser utilizado como mecanismo estabilizador. (BIBOW, 
2012) 

http://peo.cambridge.org/index.php?view=article&catid=10%3Ajargon-buster&id=428%3Anew-troika&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content
http://peo.cambridge.org/index.php?view=article&catid=10%3Ajargon-buster&id=428%3Anew-troika&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content
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sobrevivência da Zona do Euro que se olhe para o futuro com medidas extras que 

permitam o fortalecimento do bloco e da moeda única como um todo. 

 As medidas de austeridade trazem redução nos déficits públicos, mas, como 

apontam Arestis e Sawyer (2011), não reduzem os déficits em conta corrente que 

obrigam os países a tomarem recursos emprestados de outros países, o principal 

problema destas economias. 

 Como observado por Mongelli (2010), os pacotes de resgate estão no centro 

das atenções dos analistas econômicos com o intuito de trazer de volta a confiança 

e a estabilidade dos mercados. Contudo, o autor defende que é necessário mirar, no 

longo prazo, para a convergência da trajetória de preços, custos relativos de 

produção e custos unitários do trabalho, visando certa harmonia na produtividade e, 

consequentemente, no market share de exportações. Ainda, deve-se atentar para 

uma nova governança econômica com medidas de vigilância macroeconômicas mais 

duras, garantindo as métricas acordadas no PEC de forma mais automática. 

O autor é otimista ao final de seu trabalho acreditando que uma maior 

integração irá extrair a melhor capacidade de crescimento de cada país e trará 

avanços econômicos à Área. Assim, todos os esforços no sentido de garantir a 

unidade monetária serão compensados com uma maior pujança econômica. 

 Puiu (2012), acerca dos efeitos da heterogeneidade das economias da zona 

do Euro sobre a crise, analisa diversos fatores que para ele influenciaram a atual 

situação da região com base na TAMO. O autor concluiu que, o fato de a Zona do 

Euro não atender aos pré-requisitos de uma AMO ficou claro a partir da crise de 

2008, dando razão aos céticos da moeda única. Para ele, a falta de homogeneidade 

entre as nações foi o principal fator que levou à crise e à percepção de que os 

custos da moeda única são maiores que os benefícios. Assim, a convergência 

nominal imposta pelos tratados de convergência é ineficiente e deve ser 

acompanhada por uma convergência estrutural, isto é, de fatores reais em busca de 

uma maior unidade econômica na zona.  

 Para o enfrentamento dos efeitos de quedas na demanda, a integração fiscal 

se faz necessária no sentido de transferir recursos dos países em melhor situação 

para os de pior situação. 

 

The extent of regional problems within existing currency and customs unions 
like the United States underscores the needs for regional shocks absorbers, 
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such as fiscal federalism, to accommodate asymmetrical disturbances 
(EICHENGREEN, 1991, p. 24). 

 

Wihlborg, Willett e Zhang (2010) lembram que esta convergência de ideias 

quanto aos gastos fiscais é um processo complicado e deve ser acompanhada por 

uma maior supervisão dos critérios de convergência do PEC. Para tanto, os autores 

defendem dois tipos de reformas. 

 Primeiro, o princípio de que os países que incorrerem em grandes déficits 

fiscais não serão resgatados pelas autoridades supranacionais deve ficar claro, 

diminuindo os efeitos do risco moral. 

 Segundo, as divergências no comportamento de custos e preços devem ser 

enfrentadas para, deste modo, equalizar a competitividade e combater as 

divergências nos resultados de balança comercial entre os países. 

 Quanto aos ajustes fiscais impostos aos países deficitários, os autores 

supracitados defendem que sem a resolução dos problemas em conta corrente por 

meio de um aumento de competitividade, estes ajustes serão pouco efetivos. 

Ademais, o processo deflacionário resultante de tais ajustes acaba por frear a 

recuperação econômica destes países. 

 O argumento de Wróblewsi (2012) segue as ideias acima. Para ele, a saída 

da crise passa por medidas de reformas estruturais profundas como o aumento na 

idade mínima de aposentadoria, facilitação de busca por empréstimo para bancos e 

empresas, modernização da administração pública, entre outras17. 

 De fato, se levarmos em conta que a probabilidade de países do Leste 

europeu18 se unirem à zona de moeda única é cada vez maior, o problema causado 

por estes fortes desequilíbrios intra regiões da Europa deve ficar ainda mais 

complicado. Este problema só será evitado se a entrada destes for acompanhada 

por medidas extras de aprofundamento da integração, afinal, as divergências entre 

estes países e os mais desenvolvidos são ainda maiores. 

 

4.3.1 O fim da moeda única? 

  

                                            
17

 Wróblewsi (2012) lembra ainda da necessidade de medidas para a regulação do mercado 
financeiro. Faz-se importante uma maior supervisão das agências de rating por parte dos governos, 
para que estas sejam mais responsáveis e independentes na publicação de suas previsões e de 
notas de crédito aos governos e às empresas. 

18
 Os prováveis próximos países a adotarem o Euro são: Letônia, Lituânia, Bulgária, República 
Checa, Hungria e Romênia. <http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/who_can_join/> 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/who_can_join/
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Além das medidas expostas acima, pode-se notar que a mídia tem levantado 

a possibilidade de abandono da Zona do Euro por parte de alguns países ou até 

mesmo a volta de todas as moedas nacionais. Contudo, alguns custos teriam que 

ser arcados se esta opção fosse escolhida. 

 O argumento de Bresser-Pereira (2012) é que a renúncia da soberania de 

emitir moeda tem trazido custos altos aos governos da Zona do Euro com 

dificuldades de pagamento de suas dívidas, inclusive maiores que os riscos de 

inflação inerentes a este ato. Para o autor, o endividamento destes países deve ser 

considerado como dívida externa, o que está resultando em fragilidade financeira e 

crise de balanço de pagamentos. 

 O autor supracitado defende que a crise dos países periféricos foi causada 

pela sobreapreciação do Euro e deveria ser encarada com a possível saída destes 

da área monetária. Apesar dos custos que o autor ressalva a partir desta opção, ele 

defende que estes seriam menores do que os causados pelas medidas de 

austeridade impostas a estas nações - isto é, desemprego e recessão. Assim, o 

câmbio poderia ser desvalorizado, diminuindo salários, trazendo certa inflação, mas 

também a volta da competitividade das exportações destes países.  

Para Oreiro (2012), que vê o abandono do Euro como alternativa para a 

Espanha, esta decisão teria que ser acompanhada de medidas como: controle da 

saída de capitais; congelamento parcial de depósitos a vista; e intervenção do 

governo em contratos firmados em Euro, arbitrando ganhos e perdas de ambas as 

partes. 

 Contrariamente, Bergsten e Kirkegaard (2012) defendem que o fim do Euro 

resultaria em um colapso econômico de proporções muito mais danosas que as da 

própria crise instalada. Os autores criticam o fato de que muitos economistas têm 

levantado esta hipótese como plausível e salutar para as economias da Zona do 

Euro. Os governos, segundo eles, estão atentos aos resultados catastróficos de um 

abandono da moeda única neste momento. A Grécia, por exemplo, deparar-se-ia 

com uma economia politicamente vulnerável e, consequentemente, resultados 

negativos. Já para a Alemanha, o fim do Euro resultaria em perdas maciças por 

parte de seus bancos, altamente expostos a empréstimos para a “periferia” da Zona, 

além da rápida valorização da sua moeda que prejudicaria suas exportações. 

 Os autores supracitados finalizam seu artigo com a hipótese de que de nada 

adiantará ações de engenharia financeira se os países da região não retornarem a 
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algum nível de crescimento. Para tanto, eles indicam três grandes passos: os países 

endividados devem adotar reformas estruturais a favor do crescimento, assim como 

austeridade orçamentária; países como a Alemanha, mais saudáveis 

economicamente, devem adotar medidas expansivas e voltar sua demanda para os 

países em dificuldades, deixando de lado sua consolidação fiscal; ainda, o BCE 

deveria baixar a taxa de juros e, ainda, comprar títulos de dívida dos países em pior 

situação, para diminuir os gastos destes com captação. Neste sentido, os autores se 

mostram otimistas e confiantes que, assim como ocorreu nos EUA, o avanço de 

novos acordos e novas instituições para uma maior integração deve ocorrer no 

futuro e, consequentemente, a sobrevivência do Euro estará garantida, com 

instituições europeias mais fortes e melhores expectativas econômicas. 

 No mesmo sentido, Piacentini (2013) também observa as dificuldades que 

seriam geradas por um abandono da moeda única. Uma das opções seria a 

segregação entre Norte e Sul da Europa, com duas moedas sendo criadas. Isto é, 

uma moeda para a periferia composta por economias mais fracas sendo, 

naturalmente, uma moeda depreciada em relação ao Euro, e outra para o Norte 

centrado na Alemanha, de economias mais fortes. Para o autor, esta opção seria 

menos desfavorável à região do que decisões unilaterais de alguns países em deixar 

o Euro, o que geraria moratórias, corrida aos bancos, fuga de capitais, quebra de 

contratos em Euro e desordem social. Ademais, esta opção segregada - deixar o 

Euro, mas continuar na UE - não é possível legalmente, dado que o Tratado de 

Lisboa assinado em 2007, art. 50, prevê apenas a possibilidade de um país deixar a 

União Europeia como um todo, ou seja, teria também de abdicar do mercado 

comum, da livre circulação de pessoas e capital, subsídios regionais e agrícolas 

entre outras instituições. 

 O autor citado acima ainda levanta o ponto de que, apesar da possibilidade 

de o retorno à moeda nacional trazer competitividade aos países que adotarem esta 

opção, no longo prazo a inflação retornaria aos patamares pré Maastricht, 

prejudicando o crescimento. Sem falar nas perdas em volume de comércio e dos 

diversos outros benefícios da moeda única que listamos nos capítulos anteriores. 

Assim, o resultado líquido seria negativo em relação à situação atual das políticas de 

austeridade impostas que também vêm dificultando a retomada econômica destes 

países. 
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O fim ou não da moeda única, como demonstrado acima, é uma questão 

controversa. Os problemas que seriam criados se esta opção fosse escolhida, além 

da perda dos benefícios alcançados para o comércio, parecem claros e inibem 

maiores movimentos neste sentido. Reforçando a tese de que o Euro deve continuar 

a vigorar, Wihlborg, Willett e Zhang (2010) lembram que alguns estados dos EUA 

possuem problemas de déficits fiscais tão grandes ou maiores que os PIIGS e, nem 

por isso o dólar foi questionado quanto a sua viabilidade. Mais uma vez, a integração 

fiscal parece o caminho mais óbvio e necessário. 

  

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tentou-se demonstrar neste capítulo uma visão geral das crises financeiras e 

sua aplicação nos problemas da Zona do Euro. Dadas às diversas possibilidades de 

surgimento das crises, pode-se notar a falta de estabilidade do atual modelo 

econômico e sua alta propensão a crises financeiras. 

A crise que atinge a região de moeda única europeia vem demonstrando que 

a insuficiente homogeneidade das economias do bloco, agravada pela falta de 

mobilidade do mercado de trabalho, traz dificuldades aos ajustes necessários em 

períodos de retração econômica. Os desequilíbrios causados por diferenciais na 

competitividade das exportações - e no caso alemão, não como consequência de 

um aumento de produtividade do trabalho - parecem ser o maior entrave a real 

integração da zona. 

Assim, a visão dos formuladores do Euro, acreditando que a integração 

monetária por si só aprofundaria a integração e os critérios da TAMO, parece ter 

sido demasiada otimista, com resultados duros para as economias em questão.  

Os países, preocupados com sua aceitação na União Monetária Europeia, 

ajustaram os números das suas economias de acordo com o Tratado de Maastricht, 

porém, parecem ter esquecido de que, após a formação do bloco, a integração e a 

cooperação - inclusive com a manutenção de taxas de inflação similares, como 

exposto acima - deveriam avançar no sentido de enfrentar futuros choques 

assimétricos. Citando Wihlborg, Willett e Zhang (2010), “uma vez que o Euro entrou 

em operação, para muitos países a fadiga das reformas anteriores dominaram a 

pressão por outras reformas necessárias”. Diante destes problemas, e das medidas 

de austeridade impostas aos países deficitários, faz-se possível o abandono da 
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Zona do Euro por parte de algumas nações e o retorno destes a autonomia de 

políticas monetária e cambial. 

Contudo, demonstrou-se acima que a possibilidade de abandono do maior 

processo de integração econômico já visto na história, que culminou na criação do 

Euro, traria altos custos aos países da região. As autoridades europeias parecem 

dispostas a lutar pela sobrevivência da moeda única. Como declarou o presidente do 

Conselho Europeu, Herman Van Rompuy (2010), em discurso realizado em Bruxelas 

durante reunião do Conselho da União Europeia: "We all have to work together in 

order to survive with the eurozone, because if we don't survive with the eurozone we 

will not survive with the European Union". O fortalecimento da moeda única europeia 

depende, assim, da real intenção dos países integrados em formar um bloco no 

mínimo similar a uma AMO.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho procurou identificar as implicações de questões inerentes ao 

processo de integração da União Europeia - e da Zona do Euro - na crise econômica 

atual. O fato da Zona do Euro estar sofrendo consequências da crise mais fortes em 

relação a outros países muito pode ser explicado pelas diferenças econômicas entre 

as nações integradas. Como demonstrado acima, países com taxas de inflação 

menores, dadas pelo baixo crescimento dos custos unitários do trabalho, vêm 

obtendo certa vantagem competitiva para com os mercados internacionais, 

possibilitando um maior market share nas exportações. A questão é agravada pela 

falta de autonomias das nações integradas para decisões em políticas monetária e 

cambial, além de estarem limitadas quanto ao uso da política fiscal pelas imposições 

do PEC. 

A principal contribuição deste trabalho se deu no sentido de gerar um melhor 

entendimento da parcela de responsabilidade da integração monetária na crise que 

assola a Zona do Euro, em especial os países periféricos conhecidos como PIIGS. 

Buscou-se, ainda, contribuir com a revisão das diversas teorias de integração 

econômica e monetária, juntamente com o processo ímpar de formação da União 

Europeia, para uma melhor compreensão das motivações e consequências desta 

integração. 

O debate acerca das diferenças econômicas entre os países integrados e a 

possibilidade de geração de choques assimétricos voltou após a crise. Porém, desde 

a concepção do Euro, os critérios abordados por Mundell (1961), McKinnon (1963) e 

Kenen (1969), além de seus sucessores, não foram atendidos pelos países 

integrados da Zona do Euro, sendo motivo de discussão até os dias de hoje. 

O fato de a Zona do Euro não configurar uma AMO traz desequilíbrios entre 

as regiões que dificultam políticas do BCE que sejam aderentes à demanda de cada 

nação. De acordo com a AMO, o principal critério para sua aplicação, a mobilidade 

do trabalho, mostra-se baixa na Zona do Euro, por motivos como diferenças culturais 

e sociais, barreiras de linguagem, dificuldades legais, entre outros. Adiciona-se o 

fato de que critérios levantados por outros autores, como o nível ótimo de inflação, 

ciclos econômicos sincronizados e níveis de déficit público aceitáveis, a partir de 

uma análise histórica dos dados, tampouco são atendidos pela Zona. Assim, torna-

se ainda mais provável a ocorrência de choques assimétricos na região. Em 
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consequência, levanta-se a possibilidade de que os custos incorridos pelos países 

com a perda de autonomia política para responder a estes choques sejam maiores 

que os benefícios gerados pela facilitação de comércio. Os formuladores do Euro 

esperavam que muito desta convergência viesse após a adoção do Euro, o que, 

como vimos acima, não ocorreu. 

Países como a Alemanha, por exemplo, vêm apresentando superávit 

comercial cada vez maior, principalmente pelo fato de sua produtividade ter 

aumentado graças às baixas taxas de aumento nos custos unitários do trabalho, 

facilitando seu modelo de crescimento baseado nas exportações. Se um dos 

critérios mais importantes para o equilíbrio de uma zona de moeda única é a 

manutenção de taxas de inflação similares dentro do bloco, a Alemanha vem 

descumprindo esta regra por ter se descolado da taxa histórica de cerca de 2% ao 

ano. Os desequilíbrios causados por este fato certamente vêm influenciando na 

situação apresentada pelos países periféricos da Zona do Euro, que apresentam 

altos déficits em conta corrente e dificuldades para o reerguimento de suas taxas de 

crescimento. 

O futuro da moeda única europeia depende de um aprofundamento do 

processo de integração da Zona, seja com medidas de maior integração fiscal entre 

os países, seja com medidas de criação de títulos de dívida europeus, entre outras 

opções. A convergência de taxas de produtividade se faz necessária para 

diminuição dos diferenciais nos saldos das balanças de pagamentos da periferia da 

Zona do Euro em relação ao centro. 

Medidas paliativas de resgate aos bancos e implementação de políticas de 

austeridade visando levar à organização das contas nacionais por parte dos países 

deficitários não resolvem os problemas de longo prazo do Euro. Este depende de 

políticas que levem a uma maior integração fiscal e à convergência das economias 

em questão, mitigando os riscos de choques assimétricos e facilitando a 

implementação de políticas econômicas conjuntas para o bloco. Deve-se frisar que 

os distúrbios gerados nas economias da região poderiam ter sido minimizados no 

caso de uma maior integração. 

Os países integrados, com especial papel de liderança dado à Alemanha, 

devem agir no sentido de fortalecer todas as economias da região, para chegar 

assim a uma área monetária de crescimento sustentável. A possibilidade de 
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abandono da moeda única, como demonstrado acima, traria altos custos 

econômicos e políticos a estas nações, sendo uma alternativa de alto risco. 

Conclui-se, por fim, que não se pode tratar esta crise apenas como uma 

oposição entre governos “saudáveis” de ideais liberais contra governos 

intervencionistas “irresponsáveis”. Além dos déficits fiscais, os problemas causados 

por diferenciais de competitividade e a falta de uma maior unidade europeia 

precisam ser considerados e enfrentados. Afinal, a sobrevivência de uma moeda 

única depende da equalização de oportunidades e da cooperação entre este grupo 

de países. 
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