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RESUMO 

Esta monografia tem como objetivo principal analisar as consequências da criação da União 
Monetária Europeia (UME) para as nações “periféricas” da eurozona (PIIGS), notadamente no 
que diz respeito às possibilidades de manejo de política econômica. Assim, busca-se analisar de 
que maneira a adoção de uma moeda única afetou a periferia da zona do euro e sua capacidade de 
enfrentar a crise atual.  O início deste trabalho remete à construção teórica feita por Robert 
Mundell, em 1961, acerca das Áreas Monetárias Ótimas (AMO's). Nesse sentido, são explicitadas 
as vertentes desenvolvidos pela primeira (Mundell (1961), McKinnon (1963) & Kenen (1969)) e 
segunda (Krugman (1991), Tavlas (1993), Frankel (1998), de Grauwe (2003)) gerações teóricas 
acerca das AMO’s. Em seguida são destacadas as vantagens e desvantagens incorridas por uma 
determinada nação, ao aderir à moeda comum. No segundo capítulo, relata-se um breve histórico 
da União Europeia, desde a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) em 
1951 até a conformação da UME. Nesse trajeto, explicitam-se os critérios de convergência 
descritos pelo Tratado de Maastricht (1992). A criação da UME foi pautada pelo princípio de que 
todos os países do bloco convergiriam a um patamar semelhante, podendo receber o mesmo 
tratamento e contar com as mesmas armas, num modelo descrito por WALTERS (1986) como 
“one size fits all”. O terceiro capítulo reitera, através de dados econômicos, o fato de que tais 
critérios de convergência não foram suficientes para garantir a homogeneidade entre os países do 
bloco. O projeto de adoção de uma moeda comum, da maneira como fora elaborada, impôs 
dificuldades adicionais aos países participantes deste processo, no mérito de enfrentamento de 
possíveis dificuldades econômicas. Ademais, os mecanismos de ajustamento propostos acabaram 
minando o funcionamento ótimo da união monetária, tornando-a mais suscetível a desequilíbrios 
financeiros e choques assimétricos. O que de fato se observa, entre os anos de 2002 e 2007 (pré-
crise), é a crescente divergência entre variáveis reais dos países periféricos da UME e das nações 
centrais do bloco. Esse processo de ampliação das disparidades centro-periféricas, no ambiente 
intrabloco, elevou de maneira exacerbada a dependência em relação a fluxos externos de capitais 
para financiar o déficit em transações correntes nos chamados PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, 
Grécia e Espanha), a qual permaneceu mascarada no contexto de prosperidade vivida pelo bloco 
na primeira metade da década de 2000. Todavia, com o estouro da crise estadunidense, a liquidez 
que outrora fluia abundantemente rumo aos países periféricos, como forma de financiar seus 
recorrentes déficits em transações correntes, seca rapidamente a partir de 2008 pelo mecanismo 
conhecido como “sudden stop”. Desta forma, deflagra-se a Crise da zona do euro, apresentando 
consequências econômica trágicas para a Europa e o restante do mundo. 
 

Palavras-chave: Áreas Monetárias Ótimas, Crise da Zona do Euro, União Monetária Europeia.  
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ABSTRACT 

This monograph aims at analyzing the consequences of the creation of the European Monetary 
Union (EMU) to the "peripheral" nations of the eurozone (PIIGS), especially with regard to the 
management of the economic policy. Thus, we seek to analyze how the adoption of a single 
currency affected the periphery of the eurozone and its ability to deal with the current crisis. The 
beginning of this work refers to the theoretical construction made by Robert Mundell in 1961, 
about the Optimal Currency Areas. In this sense, the strands are explained first developed 
(Mundell (1961), McKinnon (1963) & Kenen (1969)) and second (Krugman (1991), Tavlas 
(1993), Frankel (1998), de Grauwe (2003)) theoretical approaches regarding the OCA's. Then we 
highlight the advantages and disadvantages incurreds by a particular nation, to join the common 
currency. The second chapter recounts a brief history of the European Union, since the creation 
of the European Coal and Steel Community (ECSC) in 1951 to the conformation of the EMU. In 
this passage, there are explicit convergence criteria described by the Treaty of Maastricht (1992). 
The creation of EMU was based on the principle that all bloc countries would converge to a 
similar level, so that they could all receive the same treatment and count with the same weapons, 
in a model described by WALTERS (1986) as "one size fits all". The third chapter reiterates 
through economic data, the fact that such convergence criteria was not sufficient to ensure the 
homogeneity of the bloc. The project for the adoption of a common currency, the way out 
elaborate imposed additional difficulties to the countries participating in this process, the merit of 
possible difficulties economical. Moreover, the adjustment mechanisms proposed eventually 
undermining optimal functioning of the monetary union, making it more susceptible to financial 
imbalances and asymmetric shocks. What actually is observed, between the years 2002 and 2007 
(pre-crisis), is the growing divergence between real variables of the peripheral countries of the 
EMU and the core nations of the bloc. This process of expansion of the center-periphery 
disparities, environmental bloc, raised so exacerbated the dependence on external flows of capital 
to finance the current accound deficit of so-called PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece and 
Spain), which remained masked in the context of prosperity experienced by the first block half of 
the 2000s. However, with the bursting of the U.S. crisis, the liquidity that once flowed 
abundantly towards the peripheral countries, as a way to finance their recurrent current account 
deficits, dries quickly since 2008 by the mechanism known as "sudden stop" . Thus, triggers to 
crisis in the Eurozone, with tragic economic consequences for Europe and the rest of the world. 

 

Key words: Optimal Currency Areas, Eurozone Crisis, European Monetary Union. 
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INTRODUÇÃO 
 

GIAVAZZI (2011) destaca que, com o euro prestes a completar 10 anos em 2008, a 

Comissão Europeia produziu um relatório de 350 páginas, acompanhado de uma série de artigos, 

que avaliariam a experiência da União Monetária Europeia (UME) após uma década. Luzes e 

sombras emergiram de uma cuidadosa análise acerca dos pontos relevantes ao debate, mas a 

conclusão geral foi a de que a UME representou um enorme sucesso. Contudo, alguns pontos 

parecem não ter sido criteriosamente observados: é o caso da crítica de WALTERS (1986), 

retomada por ARESTIS & SAWYER (2001), acerca das restrições da política monetária contidas 

na ideia de “one size fits all”; além, é claro, dos efeitos assimétricos que atingem os diversos 

países da união monetária quando não observadas as premissas de uma Área Monetária Ótima, 

como descrita por MUNDELL (1961), McKINNON (1963) e KENEN (1969). O fato que salta 

aos olhos se trata de que, à beira da maior crise financeira já vista em território europeu, as 

próprias instituições da área pareciam não estar cientes do abismo para o qual caminhavam. 

“The performance of Spain, Ireland and Greece has […] shown a satisfactory 
development overall […] The strong performers have been thriving on investment booms 
spurred by capital inflows attracted by comparatively high rates of return, with single 
currency and the integration of financial markets acting as a catalyst […] Overall the 
divergences in growth and inflation have been long-lasting, involving major shifts in 
intra-euro-area real effective exchange rates […] This has been reflected in divergent 
current account positions across countries. Some, but not all, elements of these 
differences in inflation, growth and external positions can be attributed to structural 
convergence in living standards. Even so, not all inflation differentials are harmful; 
some are merely a sign that competitiveness realignment is doing its job.” (EUROPEAN 
COMMISSION, 2008) 

À época da publicação deste relatório, poucos ousariam contrariá-lo. Quando, 

contudo, toda a catástrofe se instaurou entre o fim de 2009 e o começo de 2010 e os mesmos 

países supracitados (Espanha, Irlanda e Grécia, além de Portugal) passaram a ser alvo de ataques 

especulativos, a mídia e o mercado como um todo inflaram a crise por confrontarem-se com um 

vazio de análises prévias ao ocaso. Enquanto isso, o euro foi colocado à prova, pela primeira vez 

desde seu surgimento.  

“The relevant data were of course available before, but as long as the going was good 
those imbalances were considered the natural side effect of a healthy process of 
convergence; now instead they came to be considered as symptoms of future sovereign 
insolvency and indicators of the inherent fragility of the whole single currency project. 
Had the markets been too complacent before or were they now displaying unwarranted 
pessimism?” (GIAVAZZI, 2011, p. 3) 
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O recente tsunami financeiro global apresentou consequências econômicas que não 

haviam sido vistas desde a Grande Depressão. A crise econômica e financeira global teve início 

nos EUA em 2007 e, rapidamente, se espalhou pelos diversos cantos do mundo, reforçando e 

reafirmando a fragilidade preexistente em algumas nações. Mas, enquanto alguns países sofreram 

uma grande contração em sua atividade econômica, próximos de um colapso bancário e cambial, 

outros demonstraram estar melhor preparados para o irrompimento de crises como esta (ou, ao 

menos possuírem armas mais eficientes em seu combate).  

Nos países da zona do euro, os efeitos da crise foram violentos. “The European 

Union and the Euro area are presently facing the most serious crisis since the introduction of the 

euro in 1999.” (HEIN, et al., 2011, p. 2) Grécia, seguida por Irlanda e Portugal foram os três 

primeiros países europeus a apresentar graves problemas fiscais. Tais problemas obrigaram as 

autoridades monetárias destes países a elevar drasticamente suas taxas de juro nominais, como 

forma de conter a massiva fuga de capitais que estava em curso. Contudo, esta medida não foi 

suficiente para acalmar o mercado, que passou a exigir taxas de retorno cada vez maiores, como 

forma de compensar o risco destes títulos, cujas nações emitentes estavam entrando em uma crise 

fiscal sem precedentes. Havia a crença de que ocorreria uma cooperação entre os países da 

Eurozona, de modo que os países que estavam sofrendo com a abrupta interrupção no influxo de 

capitais seriam prontamente ajudados pelas nações mais poderosas. Contudo, o que se viu foi a 

ampliação dos déficits nos países da periferia da zona do euro e o avanço da desconfiança em 

relação aos títulos destas nações. Nem mesmo as medidas de apoio adotadas pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI) surtiram o efeito desejado no combate à crise. 

“The 2009 – 2010 crisis in the euro area was ignited by the Discovery of the Greek 
budget mendacity, but there were deeper causes. In an environment where the current 
and prospective increase in the supply of public debt by all advanced economies caused 
investor to be more selective, it not surprising that the weaker members of the euro area 
came under attack.” (GIAVAZZI, 2011, p. 18) 

A União Europeia está longe de se apresentar como uma área monetária ótima, tal 

qual descrevera MUNDELL (1961). A crise em questão serviu para evidenciar uma série de 

falhas presentes no âmago da União Europeia desde a adoção de uma moeda única em 1999. 

“Over and above the pressing default problem, which is exacerbated by the lack of country-level 

exchange rate flexibility and monetary policy, Euro area governments need to achieve the 

longer-term macroeconomic stability required for a functioning monetary union.” 

(SEMIENIUK; VAN TREECK; TRUGER, 2011, p. 2) A adoção do Euro como moeda única, 
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apesar de ter promovido grandes vantagens econômicas, em especial no que diz respeito às 

relações comerciais intrabloco, precipitou também graves problemas de natureza 

macroeconômica ao conjunto de países da União Europeia. Isto fica evidenciado no argumento 

de STOCKHAMMER (2010): “(...) the greek sovereign debt crisis has laid bare fundamental 

flaws in the architecture of the Euro system.” (STOCKHAMMER, 2010, p. 2). Desta forma, a 

crise serviu ainda para evidenciar, através principalmente dos PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália1, 

Grécia e Espanha), que o sistema econômico europeu está imerso em falhas desde a adoção do 

euro, em 1999 e, que a autonomia de política econômica seria um instrumental necessário para se 

contornar uma recessão econômica, como a atravessada por estas nações periféricas2.  

Tais problemas inerentes ao bloco evidenciaram, ainda, que a área do Euro como um 

todo carece de instituições supranacionais fortes, capazes de contornar crises incipientes e, acima 

de tudo, coordenar de maneira mais contundente o rumo macroeconômico dos países do bloco, 

como forma de prevenir o surgimento de novas crises. Isso, porque a adoção do Euro resultou na 

supressão de algumas das armas de combate à crise (como por exemplo, a autonomia de políticas 

cambial e monetária), de modo que tais instituições fazem-se necessárias como fundamentais 

aliadas nesta batalha econômica. The European Commission (1990) had defended the Euro on the 

grounds that it would reduce transaction costs, with basically little serious consideration of the 

costs of giving up an independent monetary policy and an Exchange rate policy.” 

(STOCKHAMMER, 2010, p. 15) 

A crise da zona do euro seria então, nessa interpretação, a pura manifestação em grau 

surpreendente das falhas supracitadas, as quais já estavam presentes no sistema, mas foram 

trazidas à tona por um forte detonador. Este detonador pode ser interpretado como sendo a Crise 

dos Subprimes3 norte-americana. Esta crise de proporções globais afetou fortemente os países 

centrais à época, de modo que a Crise do Euro não foi determinada por um pequeno 

acontecimento corriqueiro, mas sim por uma outra crise avassaladora, como poucas vezes vista 

na história do capitalismo. Segundo FONTAINE (2011, p. 19),  “Maybe if the Subprime crisis 

had not occurred, the asymmetry between northern and Southern countries would never be 

exposed. The critical situation of a crisis, revealed what was camouflaged by high growth rates: 

                                                
1 Alguns autores, como Paul Krugman e Stockhammer, consideram a Itália como pertencente ao grupo de países periféricos 
europeus e, por isso, este país será doravante considerado como parte dos PIIGS. 
2 Neste trabalho, as alusões a “centro” e “periferia” referem-se sempre aos países da zona do euro. Os países da periferia europeia 
são basicamente os supramencionados PIIGS. 
3 Para detalhes sobre a "crise dos subprimes", ver FONTAINE (2011). 
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a complete imbalance between countries on the interior of the zone.” Desta forma, pode-se 

considerar a crise europeia como um prolongamento da crise que atingiu os EUA, com um breve 

hiato temporal, mas com causas que lhe são próprias. Contudo, diferentemente do que ocorrera 

nos EUA, os mecanismos de combate à crise são deveras distintos na zona do euro. 

KEYNES, em seu artigo “How to Avoid a Slump” (1937) afirmara que o boom, não a 

recessão, é o momento certo para a austeridade. Contudo, não é isso que se verificou na política 

de austeridade exigida dos países da periferia da Eurozona. Apesar de apresentar ótimos níveis 

econômicos no período inicial do Euro, nem todos os países membros do bloco conseguiram 

cumprir o que fora acordado no Tratado de Maastricht4, de modo que alguns deles acabaram 

incorrendo em profundos déficits no balanço de pagamentos. Uma vez iniciada a crise, os países 

periféricos se vêem em meio a um dilema, sendo obrigados a contrair enormemente seus gastos 

públicos em função das “amarras” do Euro (impostas pelo Tratado de Maastricht e pelas pressões 

da Troika5), gerando um efeito pró-cíclico agravante da redução em sua demanda agregada. Desta 

forma, e sem a permissividade para atuação de política monetária, estes países apresentam grande 

dificuldade para reencontrar a prosperidade anteriormente vivenciada. Sendo assim, não se deve 

atribuir aos países periféricos da zona do euro a totalidade da culpa pelo ocorrido, como destaca 

(KASH, 2011, p.2): “Irresponsible behavior by the periphery countries did not set the stage for 

the eurozone crisis; the common currency itself did.” 

A partir das discussões acima apresentadas, a presente monografia terá o objetivo de 

verificar as consequências de uma união monetária para as nações “periféricas” de uma zona 

monetária comum, notadamente no que diz respeito às possibilidades de política econômica. 

Assim, buscar-se-á analisar de que modo a adoção de uma moeda única afetou a periferia da 

Eurozona e sua capacidade de enfrentar a crise atual. O trabalho se divide em 4 capítulos, além 

desta Introdução e das Considerações Finais. Na seção 1.1 do primeiro capítulo será apresentada 

a teoria das Áreas Monetárias Ótimas criada por Robert Mundell em 1961. A seção 1.2 irá 

contemplar as vantagens e desvantagens relativas à adoção de uma moeda única por um grupo de 

países. No segundo capítulo será apresentado um breve histórico acerca da constituição e avanço 

                                                
4 O tratado em questão previa a integração monetária e econômica na Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a cooperação 
política entre os países membros. A partir dele, a CEE passou a ser denominada União Europeia e ficou estabelecida a criação da 
moeda única, o Euro, a partir de 1 de janeiro de 1999. Para tanto, ficou acordada a criação de políticas de convergência (controle 
da inflação, do déficit externo e da dívida pública), que permitissem agrupar nações tão distintas sob uma mesma moeda sem 
provocar graves problemas econômicos. O histórico de constituição da Eurozona será tratado no capítulo 2 desta monografia. 
5 O Termo Troika refere-se à equipe constituída por membros da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário 
Internacional, os quais conduziram o pacote de resgate financeiro às nações afetadas durante a chamada Crise da zona do euro. 
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da integração na União Europeia, bem como o mecanismo de desenvolvimento e adoção do Euro. 

O capítulo 3 será voltado à análise de dados macroeconômicos dos PIIGS nos períodos de 2002 a 

2012. 

O estudo pretendido por este trabalho justifica-se, uma vez que busca investigar as 

causas do assombroso fenômeno, que acabou conhecido como a crise da zona do euro. A pura e 

simples análise dos acontecimentos que direcionaram a economia mundial entre 2009 e 2012 já 

representariam uma grande área de pesquisa. Mais ainda, quando se busca compreender a 

magnitude com que os países europeus foram afetados e, quais são as perspectivas para suas 

economias em curto e médio prazos. Ademais, o mesmo tem papel de destaque na discussão da 

teoria das “Áreas Monetárias Ótimas”. Muito já foi debatido acerca deste elemento teórico, desde 

a sua criação dada por Mundell em 1961, porém o contexto de crise da união monetária europeia 

é especialmente favorável ao desenvolvimento desta discussão teórica relevante e de seu 

confrontamento com a realidade vislumbrada. 
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1.1 – Áreas Monetárias Ótimas 

 
Mundell desenvolveu em 1961 a teoria das “optimal currency areas”, na qual  

caracteriza as condições necessárias ao estabelecimento de uma área monetária comum, que 

funcione da melhor forma possível. Como destacado por GUTTMANN E PLIHON (2010): 

“The adoption of a single currency among several countries has important theoretical 
roots in Robert Mundell’s notion of an optimal currency area. This concept, for which 
the Columbia University economist won the Nobel Prize in Economics in 1999, explores 
the conditions under which a single currency would work optimally for a region 
combining different nation-states.” (GUTTMANN; PLIHON, 2010, p. 10).  

“MUNDELL (1961) foi o primeiro a sugerir a criação de [Áreas Monetárias Ótimas] 
AMOs6 como arranjos destinados a aumentar a eficácia dos regimes cambiais. Segundo 
ele, taxas flexíveis de câmbio seriam mais efetivas para ajustar desequilíbrios externos e 
domésticos se a base geográfica das moedas pudesse ser redefinida.” (RIGOLON, 1998, 
p. 3).  

GIAMBIAGI (1999) destaca os três7 aspectos necessários, segundo Mundell, para 

embasar a formação de um sistema monetário comum: 1) Livre mobilidade do fator trabalho 

entre os países, que permitiria uma atuação uniforme a possíveis choques externos; 2) Nível 

elevado do comércio intrarregional, para que se tire proveito das reduções de custos transacionais 

e de incerteza cambial; 3) Semelhanças entre os tipos de choques aos quais os países estão 

sujeitos, como forma de garantir que políticas econômicas adotadas afetem uniformemente os 

países do bloco. O autor resume a definição de uma área monetária ótima como sendo “(...) um 

espaço geográfico em que os países que a integram compartilham características que a torna 

sujeita ao mesmo tipo de choques, de modo que as políticas que são geralmente apropriadas para 

um determinado país, também sejam apropriadas para os demais países membros”. 

(GIAMBIAGI, 1999, p. 17). 

MUNDELL (1961) constrói seu argumento sobre Teoria das Áreas Monetárias 

ótimas afirmando que elas trariam mais benefícios do que malefícios aos países dispostos a abrir 

                                                
6 Sigla utilizada para designar as Áreas Monetárias Ótimas, descritas por MUNDELL (1961). 
7 Rigolon (1998) destaca um quarto elemento em sua análise sobre as áreas monetárias ótimas. Ele considera a necessidade de 
convergência da inflação e de outras variáveis econômicas. No processo de unificação monetária europeia tentou-se promover 
essa convergência entre os países, por meio de regras delimitadas no Tratado de Maastricht 1992, contudo a crise europeia deixou 
claro que a convergência ficou apenas no plano teórico. “That crisis confirmed what has been clear from the very beginning, 
namely that the euro-zone does not meet Mundell’s criteria for an optimal currency zone.” (Guttmann; Plihon, 2010). 

1 – ASPECTOS TEÓRICOS DE UMA UNIÃO MONETÁRIA 
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mão de sua política monetária, desde que respeitados os critérios para o bom funcionamento da 

união monetária em questão. FRANKEL (2003), por sua vez, elabora uma tipologia dos regimes 

cambias, onde o câmbio fixo poderia se expressar sob três formas distintas (união monetária; 

dolarização; currency board). Neste sentido, a teoria em questão aprofunda-se no âmbito das 

uniões monetárias em detrimento da livre flutuação monetária intrarregional. MUNDELL (1961) 

reitera que a escolha acerca de taxas cambiais fixas ou flutuantes deve pautar-se em moedas 

regionais, e não nacionais. Todavia, “a moeda é principalmente um sinônimo de soberania 

nacional, e a real reorganização monetária só seria factível se acompanhada por grandes 

mudanças politico-econômicas” (MUNDELL, 1961, p. 661). Ou seja, a Teoria das Áreas 

Monetárias Ótimas descrita por Mundell somente sairia do papel, se atrelada a grandes esforços 

de convergência politico-econômica por parte dos países que desejassem unificar suas divisas.  

FRANKEL (2003) reitera a necessidade de os países integrantes de uma união 

monetária possuírem forte integração econômica, como forma de se garantir o sucesso do 

processo em questão. Ou seja, para que se estimule o avanço comercial entre os países do bloco, 

em decorrência da redução do risco cambial, deve-se existir uma forte integração econômica 

entre os mesmos, estabelecido previamente ao processo de unificação monetária. Assim sendo, 

faz-se necessária a observância de um nível adequado de homogeneização e integração entre os 

países que vislumbrem compartilhar uma moeda supranacional. DE CONTI (2007) vai além 

nessa discussão e destrincha os critérios explicitados por Frankel em sua análise do 

estabelecimento de uma área monetária ótima: 

“Para o estabelecimento de uma união monetária, diversos critérios devem ser 
observados, segundo Frankel (2003), de modo que os benefícios obtidos superem o 
prejuízo que representa a perda de autonomia na condução da política monetária. Os 
graus de abertura e de integração econômica, como visto acima, devem ser altos, 
fazendo com que a redução dos custos de transação e do risco cambial, resultantes do 
estabelecimento de uma moeda única, incentivem o comércio e o investimento. Outra 
característica relevante é a existência de mobilidade de força de trabalho na área comum, 
que permite que recessões em um país não exijam políticas monetárias expansivas ou 
depreciações cambiais, já que os trabalhadores podem simplesmente buscar emprego nos 
países vizinhos. É importante, também, que haja um sistema federativo fiscal que 
direcione fundos a um determinado país da zona comum em caso de choques adversos, 
já que a absorção do choque não poderá ser feita pela taxa de câmbio, havendo o risco de 
grandes flutuações macroeconômicas. Se, no entanto, toda a área comum sofre de 
maneira homogênea os impactos de um eventual choque adverso, a situação torna-se 
ainda mais fácil, já que uma política monetária ou cambial comum poderá ser posta em 
prática para se contrapor ao choque. Por fim, o autor destaca que ter objetivos comuns é 
importante para países que formam uma zona monetária, já que isso facilita a escolha e a 
busca de determinados resultados de política econômica.” (DE CONTI, 2007, p. 35) 
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O prejuízo decorrente da perda de autonomia de política monetária supracitado é 

provavelmente o principal revés existente no processo integratório de uma união monetária. A 

existência de um banco central único limita completamente o raio de manobra de um país 

específico no tocante à condução de sua política monetária. Tal fato pode passer despercebido em 

tempos de prosperidade, contudo, quando a instabilidade econômica perdura, tal incapacidade de 

atuação representa um gravíssimo problema ao país em questão. Talvez seja essa a principal lição 

deixada pela crise da zona do euro, como se destacará adiante. 

McKINNON (1963) promoveu uma análise distinta da de Mundell acerca das Áreas 

Monetárias Ótimas. Para ele, uma area ótima seria definida em função da abertura comercial 

desta região e da mobilidade de fatores existente entre o setor de bens comercializáveis e o setor 

de bens não-comercializáveis8. Mundell afirmou que, para que se consolidasse o movimento de 

formação de uma área ótima, esta deveria ser composta por países com alta mobilidade de 

fatores, além de uma elevada abertura comercial. Só assim, seria justificável se renegar o câmbio 

flexível em favor do câmbio fixo, além de garantir a integração necessária entre os países 

membros do bloco e o consequente ganho mútuo para os mesmos, em especial no que tange aos 

custos de transação. McKinnon, por sua vez, previu que países com baixa mobilidade de fatores 

entre os setores da economia e grande abertura comercial seriam predispostos a conformar uma 

união monetária (e possivelmente uma area ótima), pois um choque adverso provocaria graves 

danos às suas economias internas, em se tratando de taxas de câmbio flutuantes e da 

impossibilidade de ajustes de demanda e oferta entre os setores da economia. Nesse sentido, a 

união monetária serviria como meio de atenuar os efeitos sobre a instabilidade interna de preços e 

ampliaria a mobilidade de fatores entre os países constituintes do bloco, garantindo um efeito 

positivo sobre a economia interna, por meio da ampliação da demanda externa. DINIZ (2012, p. 

7) contrapõe a visão de MUNDELL (1961) a esta visão alternativa de McKINNON (1963): 

“Mundell (1961) e McKinnon (1963) possuem argumentos distintos acerca da 
mobilidade de fatores. O primeiro considera a mobilidade o único fator capaz de 
substituir a flexibilidade cambial no combate a choques adversos e, portanto, 
determinante para se abrir mão da flutuação cambial em função de uma união monetária. 
O segundo observa que a mobilidade, exatamente por permitir ao país resistir a um 

                                                
8  McKinnon (1963) dividiu as economias em dois setores: o setor de bens comercializáveis e o setor de bens não-
comercializáveis. Ele estabeleceu essa divisão simples, como forma de facilitar o entendimento de sua teoria acerca das Áreas 
Monetárias Ótimas. Para o autor, uma área que apresente um maior desenvolvimento dos setores exportadores e, uma consequente 
maior abertura comercial, será mais propícia a integrar uma união monetária em função de sua instabilidade interna de preços. O 
fato de ela poder conformar uma área ótima dependerá ainda do nível de mobilidade de fatores desta região. 
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choque adverso, o credita a não necessitar aderir a uma união monetária. Talvez essa 
diferença repouse no fato de McKinnon (1963) considerar a união monetária mais 
importante para conferir mobilidade de fatores entre países, sem dar muito peso à perda 
da possibilidade de desvalorização cambial.” (DINIZ, 2012, p. 7). 

Existe ainda um terceiro trabalho publicado alguns anos depois sobre a teoria das 

AMO’s, o qual se aproxima da visão de MUNDELL (1961), porém apresenta contribuições 

fundamentais acerca do papel da política fiscal neste arcabouço teórico. 

 Para KENEN (1969), a existência de uma Área Monetária Ótima deveria coincidir 

com um movimento de integração de política fiscal, de modo que os recursos captados sob a 

forma de impostos dentro da região fossem distribuídos de maneira planejada, sempre visando ao 

fortalecimento da região como um todo. Este processo de “unificação fiscal” serviria para 

contrabalancear disparidades econômicas regionais e, garantir assim, a manutenção da 

convergência entre os diversos países constituintes do bloco. Para o autor, a ideia chave de uma 

AMO seria a diversidade produtiva da região. Ou seja, a escassez de determinado produto em um 

país seria facilmente suprida pela produção advinda de um outro país do bloco. As nações 

integrantes da area ótima deveriam manter um sistema de complementariedade, que garantiria a 

sustentação dos mais diversos setores econômicos, através da demanda externa intrabloco. Desta 

forma, choques de demanda com origem externa ao bloco, seriam facilmente absorvidos, sem 

uma grande deterioração dos termos de troca. KENEN (1969) afirma ainda, que esse processo de 

complementariedade favoreceria o processo de mobilidade dos fatores (como fora descrito por 

MUNDELL, 1961), uma vez que, com a diversidade de setores, o fator trabalho deva fluir com 

certa facilidade para especificidades produtivas nos países vizinhos. Ademais, fica claro na 

exposição feita pelo autor a maior compatibilidade entre taxas de câmbio fixo e países com alto 

nível de diversificação econômica. Por outro lado, os países com restrita pauta produtiva, 

incapazes de garantir esse movimento complementar com outras nações, melhor adequar-se-iam 

ao regime de câmbio flexivel. 

 Não existe uma única teoria amplamente aceita acerca das AMO’s, que possa 

servir de base à toda e qualquer tomada de decisão dos policy makers no que tange a uma união 

monetária. Pelo contrário, existem várias maneiras de se enxergar esta questão, todas elas 

apresentando profundos contrastes e contradições. Mundell, McKinnnon e Kenen são apenas os 

primeiros expoentes dessa teoria. Posteriormente, a segunda geração teórica das Áreas 

Monetárias Ótimas avança bastante nessa mesma discussão. TAVLAS (1993) apresenta a “Nova 

Teoria das AMO’s”, onde são expostos nove critérios que devem ser observados na análise de um 
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bloco regional como sendo, ou não, uma Área Monetária Ótima. São eles: proximidade nas taxas 

de inflação; mobilidade de fatores; abertura da economia; tamanho da economia; diversidade de 

produção; flexibilidade de preços e salários; integração fiscal; baixa diferenciação entre as taxas 

de juro reais destas economias; convergência política.  

DE GRAUWE (2003) reitera a importância de um avanço além das fronteiras 

econômicas, de modo a se garantir a existência e a prosperidade de uma AMO. Isto é, para que 

haja a conformação de uma area ótima, faz-se necessária a ampliação das similaridades tanto 

sociais como, especialmente, políticas. Em contraste aos demais autores, ele propõe a 

conformação de uma união política como característica necessária ao sucesso de uma união 

monetária. “There can be little doubt that the absence of a political union is a serious design flaw 

in the European Monetary Union that will have to be remedied to guarantee the long-run 

survival of the Eurozone.” (DE GRAUWE, 2003, p. 139). 

KRUGMAN (1991) reescreve a teoria de MUNDELL (1961) destacando que a 

integração comercial tende a guiar um processo de especialização regional, o qual elevaria o risco 

de choques assimétricos. Assim, a mobilidade dos fatores de produção seria um critério 

indispensável à existência de uma AMO, como forma de contornar o risco de tais choques. 

KRUGMAN & OBSTFELD (2003) enfatizam a convergência econômica como condição 

necessária à integração de países dantes tão distintos em uma área ótima. Os autores também 

afirmam que, além de uma similaridade estrutural econômica e um processo de integração fiscal, 

uma AMO demanda, ainda, um certo nível de convergência política entre os países membros do 

bloco. 

A COMISSÃO EUROPEIA (1990) apresenta uma ideia oposta à noção de ampliação 

dos choques assimétricos expressa por KRUGMAN (1991). Ela ressalta que uma união monetária 

europeia tenderia a apresentar uma quantidade pequena de choques de demanda, visto que as 

relações comerciais entre essas nações (fortemente industrializadas) seria basicamente um 

comércio intraindustrial. Propõe-se assim, a existência de uma relação comercial intrasetorial, 

distinta da relação de complementariedade exposta por Kenen (1969). A COMISSÃO 

EUROPEIA (1990) afirma que os choques de demanda iriam afetar os membros do bloco de 

maneira similar. Ou seja, a ampliação na integração intrabloco, a partir da diminuição de entraves 

comerciais, associada à conformação de um mercado único, tenderia a estabelecer de vez este 

processo. Ademais, destaca-se o processo de convergência entre os países membros do bloco 
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como elemento atenuador da heterogeneidade existente entre eles. Como resultado, os choques 

apresentados nos países membros da união monetária europeia apresentariam efeitos similares e, 

ao invés de serem considerados assimétricos, eles seriam mais simétricos. 

Muitos estudiosos têm concluído que o aumento da integração comercial aumenta a 
correlação dos ciclos econômicos e, simultaneamente, amplia os beneficios e reduz os 
custos da unificação monetária, a qual, por sua vez, estimula a integração comercial e, 
conseqüentemente, aumenta a simetria dos ciclos. (ARESTIS, 2003, p. 35) 

Em resumo, segundo o ponto de vista da COMISSÃO EUROPEIA (1990) quanto maior 
o grau de integração econômica menos freqüentemente choques assimétricos irão 
ocorrer, logo renda e emprego tenderão a divergir menos entre os países envolvidos. E, 
de modo contrário, KRUGMAN (1991) assegura que ao aumentar a integração 
econômica, os países nela envolvidos se tornarão mais especializados de maneira que 
estarão mais propensos a choques assimétricos. (STOCCO, 2005, p. 26) 

FRANKEL (1998), por sua vez, enfatiza a endogeneidade de muitas pré-condições 

mencionadas em outras vertentes teóricas. Para ele, após o estabelecimento de uma união 

monetária, ocorre a harmonização dos ciclos comerciais, além da redução dos choques 

assimétricos e do incremento lógico na mobilidade dos fatores. Assim, a convergência econômica 

seria uma consequência natural, advinda da própria conformação do bloco, e não uma condição 

previamente necessária ao estabelecimento da união. 

Nota-se, portanto, que as vertentes teóricas de segunda geração das AMO’s 

apresentam dois pontos presentes em quase todos os autores. O primeiro deles diz respeito aos 

vínculos políticos que, ao menos em certa medida, mostram-se como um requisito extremamente 

importante para que as Áreas Monetárias Ótimas possam avançar com sucesso. O segundo 

remete ao fato de que a convergência macroeconômica (seja ela ex ante ou ex post como na visão 

de FRANKEL (1998)) quando uma união política não está conformada, é fundamental ao 

estabelecimento e à sobrevivência de uma AMO com a participação de Estados Nacionais 

independentes.  

Quanto mais heterogênea for a união monetária em termos econômicos e com 

respeito às suas instituições, mais desfavorável será a manutenção da mesma no longo prazo. 

Uma união de países altamente heterogêneos pode criar um contexto de políticas 

macroeconômicas que afetem de maneira muito distinta os países do bloco. Ao invés de se 

criarem enormes áreas de moeda única a qualquer custo, seria prudente se examinar 

cuidadosamente a maneira como são conduzidas as políticas monetária e fiscal por parte de cada 

uma das nações envolvidas. Ademais, é fundamental que o processo de convergência entre tais 
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países seja atentamente cumprido previamente à formação do bloco e, seja mantido, ao longo de 

toda sua existência. 
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1.2 – Moeda Única (Vantagens e Desvantagens) 

 

Antes da adoção de uma moeda única pela União Europeia, muito foi discutido 

acerca de quais seriam as vantagens e as desvantagens desse processo. “Destacam-se como 

motivos das decisões de Maastricht as razões teóricas que sustentam a unificação monetária, 

como a redução da incerteza cambial e a eliminação de custos de transação.” (GIAMBIAGI, 

1999, p. 13) Estes dois elementos permitiram um grande incremento nas relações comerciais 

entre os países do bloco.  

Os benefícios diretos relacionados à extinção de custos de transação remetem à 

nulidade de taxas transacionais relativas à conversão cambial, visto que a mesma moeda seria 

utilizada nas trocas comerciais. Por outro lado, os benefícios indiretos são mais complicados de 

serem calculados e refletem majoritariamente a restrição da comum prática de discriminação de 

preços entre as nações. Essa distinção está relacionada ao fato de que cada país apresenta 

diferentes custos fiscais (tributos e emolumentos) e administrativos, os quais recaem sobre o 

preço final da mercadoria. Segundo a teoria da Área Monetária Ótima, portanto, a adoção de uma 

moeda comum apresenta a tendência de reduzir paulatinamente a capacidade dos empresários 

para discriminar preços em diferentes mercados nacionais. Isto é, os preços das mercadorias 

tendem a convergir nos diferentes mercados em que estão presentes. 

Os ganhos com a redução da incerteza perante os movimentos incertos da taxa 

cambial representam desde ganhos de bem-estar para a sociedade até ganhos de eficiência no 

mecanismo de preços. “Agentes econômicos baseiam suas decisões no que tange à produção, 

investimento e consumo na informação que o sistema de preços fornece a eles. Se esses preços se 

tornam mais incertos, a qualidade dessas decisões piora.” (DE GRAUWE, 1997, p. 57) 

Contudo, os determinantes-chave da adoção do Euro vão muito além da simples 

redução dos custos transacionais e de incerteza cambial. GIAMBIAGI (1999) discorre sobre 

quatro posições distintas acerca dos elementos motivadores da unificação monetária europeia. 

Seriam elas: 1) Solução para as inconsistências de uma integração completa, no sentido de que 

“(...) a unificação monetária nada mais seria do que o desdobramento lógico do processo de 

integração precedente.” (op. cit., p. 13). Ou seja, o Euro como moeda única seria um simples 

passo, tomado como decorrência natural do avanço integratório do Mercado Comum Europeu; 2) 

Forma de evitar riscos de retrocesso no processo de integração. 
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“(...) com a evolução do mecanismo da serpente europeia9, no final dos anos 80, esta 
ficou em uma espécie de encruzilhada, já que a lógica interna da unificação requeria a 
abolição dos controles de capitais. O problema é que isso tenderia a causar uma maior 
volatilidade das cotações entre as moedas europeias. Isto posto, a Europa Ocidental 
precisava escolher entre uma flexibilização dos limites de variação entre suas moedas ou 
a unificação monetária.” (op. cit., p. 14) 

Assim sendo, optou-se pela moeda única como forma de se manter e, mais do que isso, ampliar-

se a integração europeia que já vinha em curso desde a chamada Benelux10, criada em 1946; 3) 

Oportunidade de ganho de credibilidade, através da exportação “(...) da credibilidade do 

Bundesbank alemão para o restante dos países que, junto à Alemanha, comporiam o espaço 

monetário unificado.” (op. cit., p. 15). Esse ganho de credibilidade se daria, em grande medida, 

pelas políticas econômicas de combate à inflação que deveriam ser adotadas no processo de 

convergência econômica precedente à unificação monetária. Ademais, a União Monetária seria, 

teoricamente, um elemento capaz de auxiliar no processo de controle inflacionário de algumas 

nações que sofriam com este mal, conforme destaca (SANDHOLTZ, 1993, p. 35) “(...) monetary 

union would provide price stability for governments that would be unable, for domestic policy 

reasons, to achieve it on their own.” 4) Combinação de interesses nacionais complementares.  

Serão apresentadas nos próximos parágrafos duas visões muito distintas - que em 

muitos aspectos chegam a ser contraditórias - sobre o processo de unificação monetária na 

Europa, e seus desdobramentos (custos e benefícios) aos países membros do bloco. 

Primeiramente, será esmiuçado o argumento liberal do jovem economista alemão Philipp Bagus. 

Em seguida, será tratada a visão de Francisco Rigolon sobre este processo, a qual se assemelha 

mais ao argumento supradescrito de Fábio Giambiagi.  

Acerca deste quarto ponto mencionado por GIAMBIAGI (1999), BAGUS (2012) 

(autor que parte de umas perspectiva afeita ao liberalismo político e econômico) promove uma 

clivagem da zona do euro, a qual seria composta por duas visões opostas: a visão libertária e a 

visão socialista. O autor afirma que, de um lado, havia o interesse francês (social-centralizador) 

em reduzir o poderio decisório alemão em face a um bloco europeu integrado e, de outro, o 

                                                
9 Em 1972 desenvolve-se a chamada Serpente Monetária Europeia, caracterizada como um meio alternativo ao padrão monetário 
de Bretton Woods. Ela previa o estabelecimento de bandas de flutuação entre as diversas moedas europeias que aderiram ao 
sistema. Desta forma, visava-se à constituição de um sistema autônomo de taxas de câmbio entre as nações pertencentes à 
Comunidade Econômica Europeia (CEE) que permitisse a eliminação progressiva das margens de flutuação entre as moedas dos 
países membros. 
10 Benelux é uma organização econômica europeia, a qual deu origem ao que seria mais tarde a União Europeia. A mesma era 
constituída por Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, sendo fundamentalmente uma área de livre comércio entre estes três países. 
Toda a trajetória histórica do bloco europeu será melhor desenvolvida no capítulo 2 deste trabalho. 



 15 

interesse alemão em garantir as liberdades, a unidade e a paz europeia, em sua fidelidade à 

filosofia integracionista. 

Para ele, os “pais fundadores” da União Europeia – Robert Schuman, Konrad 

Adenauer, Alcide de Gasperi – estavam próximos da visão libertária. Eles foram influenciados 

pelas experiências da Segunda Guerra Mundial e achavam que para ter paz na Europa precisar-

se-ia de livre mercado. E o meio mais apropriado para atingir isso, seria através da liberdade 

individual. Para eles, deveria ocorrer uma união de estados soberanos que defenderiam direitos de 

propriedade privada com livre fronteira e com a livre troca de bens de capital, mercadorias, 

serviços e pessoas. Em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, que garantiria as quatro 

liberdades supracitadas, os libertários tiveram uma grande conquista. Ainda assim, sobre o 

Tratado de Roma (1957), o lado socialista apresentou certa influência porque também foi 

assinada a Política Agrícola Comum (PAC), que representaria, em linhas gerais, um modelo 

agrícola com planejamento central, introduzido por pressão do governo francês. 

O lado libertário dizia que para uma cooperação harmoniosa na Europa e no mundo, 

tudo o que era necessário seria a liberdade. Desta forma, essa visão seria oposta a um superestado 

europeu, o qual na visão do autor é tido como um grave perigo para a liberdade. Desta forma, a 

única instituição central que se poderia precisar, seria uma corte central europeia, responsável por 

defender a garantia das quatro liberdades e arbitrar acerca de possíveis conflitos entre as nações 

integrantes do bloco. 

Segundo BAGUS (2012), o outro lado, o lado socialista ou imperialista, defendiam a 

Europa como um império, ou uma fortaleza, que seria protecionista com o exterior e 

intervencionista com o interior. Eles sonhavam com um Estado central europeu dirigido por 

tecnocratas. O império controlaria a periferia europeia; os Estados soberanos deixariam de existir 

em detrimento de um superestado com legislação central. Haveria redistribuição entre as regiões, 

além de regulações e nivelamento de tributos. 

O autor reitera que, com o avanço da integração europeia, ocorreu uma calma 

tendência no sentido dos ideais chamados de socialistas. A União Europeia seria composta por 

cada vez mais Estados, com um crescente orçamento central e uma política regional de efetiva 

redistribuição de riquezas entre os países. A criação de novas instituições e a maior concentração 

de poder nas mesmas, como no caso do Banco Central Europeu (BCE), associadas a 
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regulamentações e harmonizações representariam o caminho trilhado pelo bloco no sentido 

oposto das propostas libertárias. 

“O argumento oficial utilizado pelos defensores de uma moeda única e de curso forçado 
era o de que o euro iria reduzir os custos de transação — facilitando o comércio, o 
turismo e o crescimento econômico na Europa. Mais implicitamente, entretanto, a moeda 
única era vista como o primeiro e essencial passo rumo à criação de um estado europeu. 
Foi presumido que o euro iria criar a pressão necessária para a introdução desse estado. 
O real motivo de o governo alemão, tradicionalmente oposto à visão socialista, ter 
finalmente aceitado o euro tinha a ver com a reunificação alemã. O acordo era o 
seguinte: a França construía seu império europeu e, em troca, dava o apoio que faltava 
para a reunificação das duas Alemanhas. Afirmava-se que, de outra forma, a Alemanha 
iria se tornar excessivamente poderosa. Consequentemente, sua arma mais pujante, o 
Marco alemão, tinha de ser abolido — em outras palavras, um desarmamento11.” 
(BAGUS, 2012, p. 19 e 20) 

 Nesse sentido, conforme fora destacado por BAGUS (2012), uma das “vantagens” 

presentes na conformação da União Europeia seria a junção de interesses complementares 

(socialista e libertário) em um bloco único, capaz de congregar interesses distintos sob a forma de 

vantagens mútuas. Ou seja, ainda que socialistas e libertários, representados neste exemplo por 

França e Alemanha, respectivamente, apresentassem visões controversas acerca do rumo ideal ao 

bloco, os possíveis ganhos a serem auferidos por cada qual em um contexto de união de forças 

garantiu a continuidade do projeto de integração europeia até um elevadíssimo patamar de 

centralização do bloco, através da adoção de uma moeda única, o euro. 

“O euro gera os tipos de problemas que podem ser encarados como um pretexto para que 
haja uma centralização de poder coordenada por políticos. Com efeito, a construção e a 
implantação do euro provocaram uma corrente de crises severas: os estados-membros 
podem utilizar as impressoras do Banco Central Europeu para financiar seus déficits; 
essa característica da União Monetária Europeia invariavelmente gera crises da dívida 
soberana para os países-membros que se endividam em excesso. Essa crise, por sua vez, 
pode ser utilizada para centralizar o poder e as políticas fiscais. A centralização das 
políticas fiscais pode então ser utilizada para unificar a tributação e com isso abolir a 
guerra tributária entre os países.” (op. cit., p. 21) 

O autor aprofunda a ideia da integração regional como uma complementariedade de 

interesses mútuos, que trariam benefícios aos países do bloco tanto em momentos de estabilidade, 

como em outros de crise. Ele cita a questão da ampliação da base monetária como forma de 

financiamento de déficits correntes, os quais seriam compensados por meio de transferências 

interregionais de recursos. Como exemplo, tem-se o caso da Alemanha, que atuou por um grande 

                                                
11 Vale aqui destacar o forte cunho liberal carregado neste argumento de BAGUS (2012). Diversos outros autores entendem que 
ocorreu exatamente o contrário. Ou seja, o surgimento de uma moeda única (Euro), assentada no Marco alemão, representaria 
uma ampliação do poder alemão frente aos demais países europeus – em especial os periféricos - , e não um “desarmamento”, tal 
qual descrito pelo autor. 
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período como a grande financiadora dos déficits gregos. Ele ressalta, porém, que a emissão 

monetária não ocorre livremente, justamente pela centralização desta no BCE (elemento que 

restringe a autonomia de política monetária de cada país), havendo apenas o financiamento dos 

déficits por meio da compra de títulos nacionais da dívida. Ademais, Bagus reitera a maneira 

como as crises do bloco seriam oportunidades para se ampliar a centralização do mesmo, através 

do apoio conjunto entre Estados e da criação / fortificação de instituições. 

RIGOLON (1998) avança na  análise do processo de unificação monetária, 

explorando os benefícios e os custos presentes em sua formação, através de uma visão mais 

próxima daquela descrita por GIAMBIAGI (1999). Para ele, o processo de unificação monetária 

apresenta quatro benefícios centrais: 1) O primeiro deles diz respeito à ampliação de 

credibilidade da política monetária e à redução do viés inflacionário das políticas domésticas;  

“Em uma união monetária, o incentivo do banco central unificado em recorrer à inflação 
como instrumento de política monetária será estritamente menor do que o da maioria dos 
bancos centrais nacionais, o que beneficiará os países com histórico de inflações mais 
elevadas. Em outras palavras, a união monetária “amarra as mãos” dos policy-makers e 
permite que eles “importem” credibilidade do país com maior reputação 
antiinflacionária.” (RIGOLON, 1998, p. 5) 

2) O segundo aspecto descrito pelo autor refere-se à eliminação da incerteza cambial, que parece 

ser um ponto de consenso entre diversos autores, como sendo um dos maiores benefícios da 

integração monetária; 3) O terceiro aspecto seria uma consequência do segundo, na medida em 

que a eliminação da incerteza cambial, reduziria as resistências das indústrias domesticas à 

integração comercial; 

“De fato, se as indústrias nacionais, pressionadas pela remoção das barreiras comerciais, 
perceberem que sua competitividade pode ser adicionalmente afetada por súbitas 
oscilações da taxa de câmbio, a resistência à criação de um mercado comum pode ser 
significativa. Neste sentido, motivações de economia política apóiam a unificação 
monetária como um corolário da integração econômica.” (op. cit., p.5) 

4) O último benefício destacado pelo autor seria a redução dos custos de transação e de conversão 

de moedas nas relações comerciais intrabloco. Este também é um aspecto apontado por quase 

todos os autores que tratam do tema, como sendo extremamente benéfico na consolidação de uma 

União Monetária. 

Por outro lado, o autor também descreve os custos relativos à adoção de uma moeda 

comum. 
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“Uma união monetária não é desprovida de custos. Os países que nela ingressam perdem 
a capacidade de usar as políticas monetária e cambial domésticas para responder aos 
efeitos de choques no produto, na inflação e no balanço de pagamentos. A magnitude 
dos custos depende da natureza dos choques, da disponibilidade de instrumentos 
alternativos de ajuste e do grau de abertura das economias.” (RIGOLON, 1998, p. 6) 

A perda de autonomia de políticas cambial e monetária acaba dificultando o enfrentamento de  

situações inesperadas, como é o caso da crise da zona do euro. O abandono de sua autonomia de 

política econômica é, sem dúvida alguma, o maior custo enfrentado pelos países que optam por 

ingressar numa união monetária. Esse mecanismo é especialmente importante para as nações 

periféricas, as quais, em situação de crise, se encontram impotentes no combate à recessão.  

“Na medida em que os países da UME renunciam à soberania no uso de seu instrumental 
de política monetária, eles perdem toda e qualquer possibilidade de influenciar a 
conjuntura em dependência das exigências do Mercado de trabalho. Países com uma 
estrutura econômica mais fraca precisam arcar com esforços de adaptação 
substancialmente mais dolorosos do que os economicamente mais fortes.” 
(WINTERBERG, 1997, p. 62) 

“Com a fixação definitiva das taxas de câmbio e com a passagem para uma moeda única, 
os países membros perdem um importante instrument para o combate a crises nacionais: 
a taxa de câmbio.” (op cit., 1997, p. 63) 

RIGOLON (1998) descreve outros dois elementos como custos referentes à adoção 

do euro como moeda única. O primeiro deles é que os países que apresentem estruturas 

exportadoras e/ou industriais excessivamente divergentes, e, desta forma, suscetíveis a choques 

assimétricos frente aos demais, também apresentarão custos mais elevados de abandono das 

políticas domésticas. Para eles, a resposta relativa à política monetária e à estabilização do 

produto seria incapaz de fazer frente a um cenário recessivo, se comparados aos demais países do 

bloco. 

“Quando economias em níveis diferentes de desenvolvimento, que apresentam diferentes 
estruturas ou cujos ciclos econômicos não ocorrem em sincronia, estão renunciando a 
um importante mecanismo de adaptação. Crises regionais ou nacionais então não podem 
mais ser manejadas através de desvalorizações da respectiva moeda, mas alastram-se 
também pelos outros países que participam da união monetária. A longo prazo, essa falta 
de convergência levará necessariamente ao fracasso da UME.” (op. cit., p. 61) 

A heterogeneidade do bloco (expressa por choques assimétricos) deixa as instituições 

supranacionais de mãos atadas, em seu objetivo principal, que seria atender ao interesse de todos 

os países de maneira similar. Desta forma, em situações onde se demanda uma tomada de posição 

ativa por parte dessas instituições, elas acabam por privilegiar os interesses das nações centrais. 

O segundo elemento descrito por RIGOLON (1998) explicita o modo como o nível 
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de abertura econômica de cada país afetaria distintamente os custos do ingresso no regime de 

moeda única. O autor afirma que quanto maior for o grau de abertura da nação, menor será a 

capacidade de utilização da taxa de câmbio como forma de sanar possíveis desequilíbrios 

econômicos – antes da entrada no bloco. Segundo ele, nas economias abertas, os elementos preço 

e salário estão fortemente atrelados ao câmbio, de modo que a efetividade da taxa de câmbio 

como promotora de alterações sobre os preços relativos é reduzida e, elevam-se os custos 

inflacionários das desvalorizações cambiais. Assim sendo, tanto menor seja o nível de abertura 

econômica do país, maiores serão os custos de abandono da política cambial doméstica, quando 

da adoção da moeda comum. Essa questão pode ser exemplificada pela ideia da trindade 

impossível. Tal teoria foi extraída do modelo desenvolvido por Mundell e Fleming na década de 

60 e explicita a impossibilidade de que um país apresente concomitantemente os seguintes três 

elementos: elevada mobilidade de capitais internacionais; taxa fixa de câmbio; e autonomia de 

política monetária. Nesse sentido, um país com baixo grau de abertura pode possuir uma taxa de 

câmbio fixa, pois por não apresentar livre mobilidade de capitais, ele consegue lançar mão dos 

outros dois elementos da trindade, tendo desta forma, controle sobre sua política cambial. 

Contudo, ao adentrar numa união monetária, os níveis de abertura intrarregionais serão elevados, 

fazendo com que ele perca autonomia sobre os dois outros elementos da trindade – o câmbio é 

único se tomados por base os demais países do bloco, mas o país perde a capacidade de ajustar 

sua taxa de câmbio frente às outras moedas e também perde sua autonomia de política monetária.  

“The mechanics of this trinity are quite simple: a country can only manipulate two of the 
three constituents of the trinity; it can fix its exchange rate and maintain an independent 
monetary policy as long as it maintains control over capital flows. Otherwise, arbitrage 
possibilities between domestic and foreign interest rates will arise, leading to larger 
capital inflows, which would inflate the quantity of money in circulation domestically. 
The classic impossible trinity becomes obsolete when countries join a monetary union. 
By definition, there are no exchange rates in a monetary union, and restrictions on the 
free movement of capital are no longer feasible since the free movement of capital in the 
monetary union is one of the four so-called fundamental freedoms of a common market.” 
(PRINZ, 2012, p. 40) 

“MUNDELL (1997) apresenta mais argumentos favoráveis do que contrários a 

adoção de uma moeda comum por diferentes países. Porém, como visto na seção anterior, ele 

ressalta que estes devem apresentar estruturas econômicas similares. Ou seja, o bloco constituído 

deve ser homogêneo, de modo que o processo de integração possa ser aprofundado sem gerar 

choques assimétricos. Caso os países se encontrem num nível preliminar heterogêneo, deve ser 

conduzido um processo de convergência entre eles, como forma de se garantir a prosperidade do 
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bloco. Para ele, os principais custos de uma união monetária ocorreriam quando: 

 
“a) a inflação preferida pelo país é diferente da inflação da área monetária; b) o país 
prefere usar a taxa de câmbio como instrumento para afetar o emprego, os salários reais 
e o balanço de pagamentos; c) o país deseja usar a expansão monetária ou o imposto 
inflacionário para financiar os gastos públicos.” (MUNDELL, 1997, p. 43) 

Em contrapartida, os benefícios contidos na adoção de uma moeda comum seriam os 

seguintes: 

a) a inflação na união monetária será mais baixa; b) os custos de transação serão 
reduzidos; c) a paridade do poder de compra com os parceiros da união monetária será 
mantida; d) o poder discricionário das autoridades monetárias e fiscais será atenuado; e) 
a incerteza cambial será reduzida; f) os efeitos de choques serão distribuídos pelos 
participantes da união monetária; g) a integração regional será intensificada; h) o poder 
político, econômico e estratégico da região aumentará; i) as políticas monetária e fiscal 
domésticas serão disciplinadas pela política monetária da união.” (op. cit., p. 44) 

Essa convergência destacada por MUNDELL (1997) como sendo necessária ao 

sucesso da união monetária, foi adotada previamente à adoção do Euro por meio do Tratado de 

Maastricht (1992). “Entende-se por “convergência econômica” o processo de equalização das 

variáveis econômicas de países ou regiões ao longo do tempo. Um determinado conjunto de 

países é considerado “coeso” caso as variáveis se aproximem significativamente.” (WOLF, 2011, 

p. 20) 

“The key issue for debate is the question of whether the apparently irreversible trend 
towards mega trading blocs will lead, as their proponents claim, to a higher overall rate 
of economic growth, a reduction of economic disparities and convergence between 
partners, or wheter the process is a ‘zero sum game’ where one partner’s gains can only 
come at the expense of another”. (SMITHIN, 1994, p.17) 

O Tratado de Maastricht estabeleceu uma série de critérios que deveriam ser 

atendidos pelas nações que almejassem aderir à moeda comum, ao entrarem na terceira fase de 

consolidação da integração monetária europeia. Boa parte do ceticismo em relação à moeda 

comum europeia está ligada a esses critérios de convergência. O primeiro argumento dos céticos 

diz respeito ao fato de os critérios de convergência não apresentarem qualquer fundamento 

científico. 

“Existe uma série de especulações sobre a origem das indicações de dados para os 
critérios de convergência formuladas no Tratado de Maastricht. É evidente que aqui se 
trata de um compromisso politico. Não existe nenhum tipo de fundamentação científica 
nem para o cálculo da convergência da inflação ou do juro nem para os dois critérios da 
política fiscal.” (WINTERBERG, 1997, p. 55) 
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Esse argumento é, sem dúvida, plausível, mas dele não se pode extrair quase 

nenhuma conclusão quanto ao sucesso da UME. Os critérios de convergência fazem sentido. Eles 

apontam incontestavelmente na direção coerente, pois uma taxa de inflação (relativamente) alta, 

um nível de juro muito alto, uma dívida muito elevada e a falta de disciplina fiscal, seriam 

extremamente prejudicais para qualquer processo de integração regional e monetária. Contudo, se 

a ciência econômica não era capaz de definir, por exemplo, a partir de que nível a taxa de 

inflação ou a dívida pública seriam prejudiciais para um país e, por conseguinte, também para o 

progresso do processo de integração, como então poder-se-iam definir os critérios de 

convergência? Alguns opositores revelam notória hesitação, pois, além da falta de fundamentação 

científica, ainda reclamam que os critérios – mesmo aqueles exigidos atualmente - nem ao menos 

poderiam ser cumpridos integralmente. Para a formação da UME, os critérios estabelecidos em 

Maastricht são melhores do que nada. Contudo, falta ainda a comprovação dos opositores de que 

algum outro estabelecimento de critérios – que sejam verdadeiramente factíveis – seria preferível 

ao existente. 

O Segundo argumento explicita que os critérios de convergência não precisam ser 

cumpridos para sempre, de modo que, no longo prazo, o caminho da UME leva a uma 

comunidade inflacionária e heterogênea.  

“Não é que os países potencialmente membros da UME podem melhorar o seu estado de 
convergência através de artifícios, mas também que eles precisam manter essa melhora 
apenas até a entrada na UME. Depois da passagem para a Terceira fase, existe apenas 
um único mecanismo “inofensivo” de controle e de sanções, incapaz de exortar à 
estabilidade um país que queira se afastar do “bom caminho”. A cláusula no-bail-out12 
no Tratado não têm sentido e não é nenhuma garantia de uma política orientada pela 
estabilidade, pois ninguém acredita que um Estado membro da UME que estivesse à 
beira da falência fosse de fato deixado em apuros pelos demais países, uma vez que isso 
teria consequências negativas para a UME como um todo.” (op. cit., p. 58) 

A delimitação temporal dos mecanismos de convergência fez com que, em pouco 

tempo, a heterogeneidade do bloco se aprofundasse. Os fracos mecanismos de sanções, 

posteriores à adoção do Euro, seriam na visão do autor, diretamente responsáveis pelo diferencial 

inflacionário e de taxa de juros existente entre as nações centrais do bloco e as periféricas13. 

Como resultado, tem-se os mecanismos que deflagram a crise da zona do euro, cerca de 10 anos 
                                                

12 A cláusula no-bail-out estipula que nem a União Europeia, nem um Estado membro da União Monetária Europeia é 
responsável pela dívida de um outro membro qualquer, mesmo se este estiver prestes a decretar moratória.  
13 Alguns autores contestam essa visão afirmando que, mesmo que mecanismos de sanções mais rígidos tivessem sido adotados, 
ainda assim a heterogeneidade entre os países não haveria de ser superada. Desta forma, a questão não seria solucionada pela 
simples tentativa de congregar países tão distintos num mesmo bloco, buscando lhes impor mecanismos irreais de convergência 
econômica. 
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após a crítica contida no texto de WINTERBERG (1997). A cláusula no-bail-out, que exime a 

UE ou um país de se responsabilizar pelas dívidas nacionais de um outro país membro, em caso 

de necessidade, pode ser cumprida ou não. Contudo, Segundo o autor, a crise econômica europeia 

praticamente obrigou as instituições supranacionais e os países centrais do bloco (Alemanha, 

Holanda e Bélgica) a financiarem as dívidas dos PIIGS, sob pena de um esfacelamento completo 

da UE.  

Uma terceira crítica ao processo de adoção da moeda comum é apontada por 

WINTERBERG (1997) no sentido de que os critérios de convergência apenas mencionaram a 

necessidade de uma convergência monetária, sendo que o grau de convergência real é que seria 

fundamental ao sucesso da UME. 

“Se um alto grau de heterogeneidade das economias nacionais opõe-se ao funcionamento 
de um sistema de câmbio fixo, então na entrada na UME deve ser examinada não apenas 
a convergência monetária (sem dúvida importante), mas também a real. Por isso, os 
critérios de convergência com regulamentações sobre o desemprego e sobre os dados 
econômicos estruturais.” (op. cit., p. 59) 

“A chamada ‘convergência real’ se refere à equalização das variáveis reais ao longo do 
tempo, a exemplo dos níveis de produto, de renda e de emprego. Por sua vez, a chamada 
‘convergência nominal’ se refere ao alinhamento das variáveis nominais, como a taxa de 
inflação, a taxa de juros, a taxa de câmbio, o déficit público e a dívida pública."  
(WOLF, 2011, p. 20) 

Seria praticamente impossível complementar o Tratado De Maastricht com critérios de 

convergência real, pois os esforços demandados nesse sentido talvez não fossem nunca 

completados, restringindo a moeda comum a um número ínfimo de países. Também com respeito 

aos critérios reais, não há concordância sobre quais dados econômicos reais possuem importância 

para que seu alcance seja um fator decisivo para a entrada na UME. 

É certo que o caminho para a moeda comum se trata, primordialmente, de uma 

questão monetária, sobre a qual se deve decidir com base em critérios também monetários. Fica 

claro também, por uma ótica keynesiana, que não é tarefa exclusiva da política monetária e 

cambial resolver problemas da economia real no longo prazo, como por exemplo, eliminar o 

desemprego ou promover a ampliação consistente da renda. Contudo, sua função é de extrema 

importância e consiste na criação de condições básicas para que a economia real não seja 

conturbada por choques monetários – isto é, por processos inflacionários ou deflacionários, ou 

seja, na manutenção de uma relativa estabilidade macroeconômica. 

Tendo sido tratada a discussão teórica por trás das Áreas Monetárias Ótimas, bem 
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como as vantagens e desvantagens contidas no processo de adoção da moeda única, será feita, no 

capítulo seguinte, uma breve análise histórica da União Europeia. 
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2 – HISTÓRICO DA UNIÃO EUROPEIA 
 

Alguns anos depois da Segunda Guerra, Jean Monnet14 observou a grande abundância 

de recursos naturais, como o carvão e o aço, no chamado Vale do Ruhr alemão. Ele vislumbrou 

que estes recursos seriam de extrema valia no processo de reconstrução europeia. Assim, Monnet 

se aliou com o ministro das relações exteriores da França, Robert Schuman, e juntos propuseram 

o chamado Plano Schuman15. A ideia geral do plano era conferir a posse da produção franco-

germânica de carvão e aço a uma autoridade comum supranacional, a qual estaria inserida numa 

organização aberta a outros nações europeias que desejassem se associar. 

Essa proposta foi vista pelos alemães como uma ótima maneira de reinserir sua 

economia em patamares sustentáveis de crescimento. A aproximação com a França e com outros 

países europeus seria mutuamente benéfica e representaria um forte impulso às economias destas 

nações. Desta forma, o “Plano Schuman” foi prontamente aceito pelos alemães, sendo que outros 

países também resolveram aderir ao tratado em questão. Este plano, ao mesmo tempo em que 

promoveu uma quebra perante a relação de dependência imposta pelos EUA na Europa, também 

se apresentou como uma solução conciliatória entre França e Alemanha, que já travavam embates 

politicos e militares há um longo tempo. Em 1951, Bélgica, Luxemburgo, Itália, Holanda, França 

e Alemanha assinaram o Tratado de Paris16, dando origem à Comunidade Europeia do Carvão e 

do Aço (CECA). 

“O grande mérito da CECA foi assegurar a paz entre as nações vencedoras e vencidas, 
por meio da delegação voluntária de competências a um conjunto de instituições comuns 
regidas pelo princípio da igualdade. Mas o seu alcance era pequeno, pois se restringia a 
alguns setores específicos (carvão e aço). Fortalecia-se o consenso de que era preciso ir 
além. Mas esse processo não deveria ser precipitado. Àquela altura, estava claro que a 
integração política e militar não era viável, ao menos naquele momento. Parecia evidente 
que a ênfase da integração deveria recair inicialmente no âmbito econômico, uma vez 
que seria aí mais fácil coordenar interesses.” (WOLF, 2011, p. 63) 

                                                
14 Jean Monnet foi um político francês nascido em Cognac na França em 1988. Ele é visto por muitos como um dos principais 
idealizadores da Comunidade Eeconômica Europeia. Apesar de nunca ter exercido um cargo político de destaque, ele é 
considerado um grande arquiteto das relações internacionais europeias da época. 
15 O Plano Schuman foi apresentado em 9 de maio de 1950 e previa um conjunto de relações econômicas internacionais entre os 
Estados Europeus (em especial França e Alemanha). Vale destacar que esse plano foi conformado apenas cinco anos após o fim 
do conflito mais sangrento que já se abateu sobre a Europa, demonstrando assim, um caráter de reaproximação entre países que 
antes eram tidos como fortes inimigos. O texto da chamada “Declaração Schuman” é tido como o embrião da atual União 
Europeia. 
16 Assinado em abril de 1951, o Tratado de Paris doi o primeiro acordo econômico de grandes proporções dentro da Comunidade 
Europeia. Ele instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e tinha como objetivo central a cooperação 
econômica - em especial no que diz respeito à gestão conjunta de recursos naturais como o carvão e o ferro - dentre os países 
membros visando à unidade e ao aprofundamento das relações europeias num ambiente de paz e prosperidade. 
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Fica claro que a motivacão para se criar a CECA não possuía apenas influências de 

caráter econômico. A segurança dos países mebros do bloco e, do continente europeu como um 

todo, também influenciaram no processo de integração destes países. Ademais, a união de forças 

dentro de um bloco capaz de se opor mais ferozmente ao avanço soviético era fundamental neste 

período, tendo em vista,  principalmente, a ampliação da influência dos partidos comunistas no 

seio das nações capitalistas europeias. 

Com a CECA, iniciava-se um grande processo de discussão acerca do avanço do 

processo de integração europeu enquanto bloco econômico. Dando prosseguimento a esta 

discussão, os mesmos seis países que compunham a CECA assinaram em 1957 o Tratado de 

Roma. Este tratado se subdivididiu em dois documentos principais: o acordo de formação da 

Comunidade Europeia de Energia Atômica (Euratom) 17  e o documento conformador da 

“Comunidade Econômica Europeia” (CEE). Em primeiro de janeiro de 1958, os tratados 

inseridos no Tratado de Roma passaram a vigorar, de modo que a CEE tornou-se o grande 

mecanismo de integração econômica supranacional europeia. 

“Muito mais bem sucedida do que a Euratom foi a CEE, que previa, entre outras 
medidas: 1) o livre-comércio entre os países-membros; 2) a livre-circulação dos fatores 
de produção entre os países- membros; 3) a elaboração de políticas comuns; 4) a 
coordenação de políticas econômicas dos países-membros; 5) a criação do “Fundo Social 
Europeu” (FSE); 6) a criação do “Banco de Investimento Europeu” (BIE); e 7) a criação 
de uma política comercial comum em relação ao resto do mundo.” (op. cit., p. 64) 

Ao final da década de 1950 coexistiam na Europa três organizações supranacionais de 

cooperação econômica: CECA, CEE e Euratom. Todavia, elas possuíam aspectos muito 

parecidos, sendo constituídas por algumas instituições elementares: uma Comissão executiva, um 

ou mais órgãos legislativos e um tribunal de justiça. Visando enxugar gastos desnecessários com 

instituições comuns entre os órgãos, firmou-se em 1961 o Tratado de Bruxelas18, por meio do 

qual a CECA, a CEE e a Euratom foram congregadas em um órgão comum – com um único 

órgão executivo, um legislativo e um judiciário -, denominado “Comunidade Europeia” (CE). Os 

                                                
17 A Comunidade Europeia de Energia Atômica foi criada em 25 de março de 1957 através do Tratado de Roma. Inicialmente ela 
era destinada ao controle da energia atômica na Europa para, assim, assegurar a sua utilização para fins exclusivamente pacíficos. 
Ela existe até hoje como uma organização à parte da União Europeia (com estatuto próprio) que visa promover a independência 
energética através do uso da energia nuclear. Ao longo de sua existência, ela foi muito importante como entidade auxiliadora dos 
países do Leste Europeu em seu processo de desenvolvimento de energia atômica. 
18 Assinado em 17 de março de 1948, o Tratado de Bruxelas além de congregar as instituições da CECA, CEE e Euratom em um 
único organismo, previa um acordo de assistência militar mútua entre as nações integrantes do bloco: Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, França, Alemanha e Itália. Em uma das cláusulas do acordo estava explicitado que se uma das nações componentes 
do bloco fosse atacada, as demais deveriam intervir de imediato, auxiliando na defesa do bloco como um todo. Alguns autores 
afirmam que este tratado representou o embrião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 
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mesmos seis países que participavam da CECA assinaram este tratado e deram mais um passo no 

sentido da ampliação do projeto de integração europeu. 

Outro marco do Tratado de Bruxelas foi a conformação do chamado Conselho 

Europeu19, que passou a ser desde então o mais alto órgão político da Comunidade Europeia. A 

reunião do Conselho Europeu realizada em 1969 em Haia definiu vários elementos de política 

externa relativos às relações políticas e econômicas para além do bloco. Dentre estas relações 

externa destaca-se a abertura ao processo de candidatura de outros países que desejassem adentrar 

ao bloco. 

No decorrer das décadas seguintes, outros países solicitaram fazer parte da União. Em 

1972, Inglaterra20, Irlanda e Dinamarca assinaram a adesão21. Em 1981, a Grécia passou a fazer 

parte do bloco; e, em 1986, logo após resolverem seus problemas econômicos e democráticos, 

Portugal e Espanha. Em seguida, foi a vez, em 1995, de Áustria, Finlândia e Suécia terem sua 

adesão autorizada. Em 2004, o Bloco galgou seu caminho para o leste, permitindo a entrada de 

dez países22. Em 2007, Bulgária e Romênia foram acrescentadas. E em primeiro de julho de 2013 

a Croácia se tornou a vigésima oitava nação a integrar o bloco econômico europeu. 

Analisando mais a fundo o aspecto cambial da integração, observa-se que do Tratado 

de Roma, se originou a Política Agrícola Comum (PAC)23. Esta por sua vez, apresentava 

mecanismos que dependiam inteiramente da estabilidade cambial entre as moedas dos Estados-

membros, de modo que alterações das paridades cambiais atrapalhariam o bom funcionamento da 

PAC. A estabilidade cambial era uma preocupação crescente dentre os membros do bloco. Esse 

elemento seria fundamental para estimular a expansão do comércio e garantir as metas destinadas 

ao PAC.  

“Durante o período de vigência do sistema de Bretton Woods, foram instituídas diversas 
iniciativas no seio da CEE, com o objetivo de dinamizar formas de cooperação no campo 

                                                
19 O Conselho Europeu é composto pelos Chefes de Estado dos países membros do bloco europeu, bem como pelo presidente da 
Comissão Europeia. O primeiro Conselho foi realizado em 1961, sendo iniciado pelo então presidente francês, Charles de Gaulle.  
20 Já anos antes de sua efetiva entrada, a Inglaterra havia solicitado em duas ocasiões a sua entrada no bloco, mas encontrava 
sucessivas negações dos países membros, notadamente influenciados pela política francesa de Charles de Gaulle. Afirmava-se que 
a entrada da Grã-bretanha no bloco representaria uma severa penetração econômica estadunidense na Europa. 
21 A Noruega teve seu ingresso ao bloco aceito neste mesmo ano, porém ao promover um referendo popular como forma de 
ratificar a adesão, 54% dos votantes se mostraram contrários e o país se manteve fora do grupo. 
22 Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Tcheca e Chipre. 
23  A Política Agrícola Comum, criada em 1962 representa um conjunto de subsídios à agricultura e mecanismos de 
desenvolvimento do setor agrícola. Seus principais objetivos são: 1) garantir o abastecimento de gêneros alimentícios e 2) 
assegurar aos produtores agrícolas um rendimento compatível com valores que lhes garantam uma rentabilidade aceitável. A ideia 
fundamental da PAC é ampliar o mercado de gêneros agrícolas entre os países integrantes do bloco, de modo que dentre eles a 
comercialização destes produtos ocorreria livre de restrições alfandegárias. Ou seja, preferer-se-ia adquirir os produtos produzidos 
dentro das fronteiras da União Europeia em detrimento de outros produzidos externamente ao bloco. 
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monetário e cambial, designando-se a primeira por “Programa de Ação da Comunidade 
para a Segunda Fase do Mercado Comum”. O “Programa de Ação” propunha a fixação 
irreversível das taxas de câmbio entre as moedas europeias, para além de instituir o 
“Plano Barre” 24  em 1968, com o objetivo de conseguir o acordo comunitário 
relativamente à alteração de qualquer paridade. Foi lançada a ideia da criação de uma 
União Econômica e Monetária (UEM) faseada em etapas, pelo Chanceler alemão Willy 
Brandt, em Dezembro de 1969, sendo elaborado o “Relatório Werner”, submetido à 
apreciação pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeia.” (FRAZÃO, 2010, p. 164) 

Em 1969, o Conselho Europeu congregado na cidade de Haia – como fora supracitado – 

demonstrou grande interesse em aprofundar as relações intrabloco no sentido de conformar uma 

união monetária e econômica ampliada. O Conselho Europeu buscava, à época, elevar a 

importância do bloco no Sistema Monetário Internacional (SMI). Isso porque, com o fim de 

Bretton Woods, a posição hegemônica dos EUA na hierarquia do SMI não era vista com bons 

olhos pelos líderes da CEE. Havia o temor de que uma valorização descontrolada das moedas 

europeias frente ao dólar pudesse colocar em risco a estabilidade do bloco. Foi nesse sentido que 

se deram o Plano Barre em 1968 – já citado anteriormente – e o Plano Werner. 

“O Plano Werner foi a primeira tentativa de se estabelecer uma moeda comum fiduciária 
e de curso forçado para toda a Europa. Tal plano foi concebido por um grupo que estava 
sob os auspícios de Pierre Werner, primeiro-ministro de Luxemburgo, e foi apresentado 
em outubro de 1970. O plano envolvia três etapas e tinha a intenção de estabelecer uma 
união monetária já em 1980. Na primeira etapa, as políticas fiscais seriam coordenadas e 
as flutuações das taxas de câmbio seriam reduzidas. A terceira etapa fixava as taxas de 
câmbio e esquematizava uma convergência de todas as economias. Mas o plano não 
deixava claro como iria da primeira para a terceira etapa; a segunda etapa nunca foi 
explicada. O plano Werner não requeria um banco central comum para todos os países, e 
acabou sendo abandonado quando a França decidiu sair do acordo cambial — câmbios 
semi-fixos, com banda variável de +-2,25% em relação ao marco alemão — firmado 
entre os países europeus em 1974. Não obstante, o plano Werner criou o primeiro 
precedente rumo à integração europeia, um objetivo essencial.” (BAGUS, 2012, p. 34) 

O “Relatório Werner”, apresentado em outubro de 1970 por Pierre Werner25, previa 

um acordo de integração monetária a ser executado em três fases, conforme supradescrito na fala 

de BAGUS (2012). Assim, almejava-se a conformação de uma União Econômica e Monetária na 

Europa em um prazo de dez anos. O objetivo final deste plano consistia na transformação do 

bloco europeu em uma união econômica amplamente integrada e com paridades cambiais fixas, 

ou mesmo com a criação de uma moeda única, como de fato ocorrera algumas décadas depois. O 

relatório previa a necessidade de uma intensa coordenação de políticas macroeconômicas – em 
                                                

24 O Plano Barre propõe um aprofundamento nas relações econômicas e monetárias no âmbito da CEE, o qual deveria ser 
realizado em etapas pré-estabelecidas. 

25 Foi o Primeiro-Ministro de Luxemburgo de 1959 a 1974 e de 1979 a 1984. Ele é considerado o pai do Euro, a moeda da atual 
União Europeia. 
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especial no tocante à taxa de juros e, à ampliação de reservas comunitárias sob controle de uma 

instituição central – como forma de se garantir a eficácia do aprofundamento no processo de 

integração, rumo à União Monetária Europeia. Assim, em meio a ao mal-estar econômico 

resultante das crises do dólar ocorridas no início da década de 1970, do rompimento unilateral 

estadunidende para com o Acordo de Bretton Woods, em 1971, e do estouro do chamado Choque 

do Petróleo26 em 1973, muitos países se mostravam relutantes em abrir mão de sua autonomia de 

política monetária. As nações integrantes da Comunidade Europeia foram na contramão deste 

movimento e aderiram ao ideário de paridades cambiais fixas. Todavia, essa estratégia que 

consistiu em assumir um mecanismo de fixação das taxas de câmbio com base no dólar 

americano não teve o sucesso almejado, pois quando os americanos decidiram permitir a 

flutuação do dólar, em Agosto de 1971, assistiu-se a uma onda de instabilidade nos mercados 

cambiais que pôs sob pressão o marco alemão e colocou em cheque a paridade entre as moedas 

dos países participantes da Comunidade Europeia. 

Em 18 de dezembro de 1971 foi firmada uma tentativa de reavivar algumas normas 

anteriormente presentes em Bretton Woods, no chamado Acordo Smithsoniano. O intuito 

principal deste acordo, na concepção europeia, era a promoção do encaminhamento de ideias 

expostas no “Relatório Werner”. Ou seja, buscava-se através do mesmo o aprofundamento da 

integração dos países do bloco no sentido de se conformar uma União Monetária. O Acordo 

Smithsoniano carrega este nome por ter sido assinado na Smithsonian Institution, em Washington 

D.C. Em suma, ele previa: a readoção de taxas controladas de câmbio no âmbito intrabloco; uma 

margem de flutuação cambial frente ao dólar da ordem de 4,5% (2,25% para cima e 2,25% para 

baixo) diferentemente das bandas de Bretton Woods que previam uma oscilação maxima de 2,5% 

frente ao dólar (1,25% para cima e 1,25% para baixo); a margem de flutuação cambial cruzada 

das moedas da Comunidade Europeia seria alargada de 3% para 9%27; boa parte dos países que 

assinaram o acordo se comprometeram a valorizar suas moedas frente ao dólar; ficou também 

estipulada a inconversibilidade do dólar perante o ouro28. 

Visando-se uma maior estabilidade cambial no âmago da Comunidade Europeia, foi 

criada em marco de 1972 uma nova diâmica de integração monetária, a chamada “Serpente no 
                                                

26 No início dos anos 70, os membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) aumentam vigorosamente os 
preços internacionais do petróleo, causando o chamado Choque do Petróleo. 
27 Muitos autores destacam este como o sendo o principal ponto de fracasso do “Acordo Smithsoniano” para as pretensões da 
Comunidade Europeia de ampliarem sua integração. Isso porque, as bandas de flutuação foram ampliadas de forma exagerada, 
dificultando os mecanismos de livre circulação de bens e serviços e dificultando a Política Agrícola Comum. 
28 Em 1973 o dólar foi realinhado frente ao ouro, passando do patamar de US$38,02 para US$42,22. 
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Túnel”. Ela consistia num mecanismo de flutuação cambial entre as moedas da Comunidade 

Europeia (a serpente) dentro de bandas bilaterais previamente delimitadas em 4,5% (o túnel). 

Desta forma o patamar de flutuação foi cortado pela metade, se comparado aos 9% previstos no 

“Acordo Smithsoniano”. Após cerca de dois anos de sua adoção, os mecanismos de manejo da 

“Serpente” já eram considerados incapazes de mantê-la dentro do túnel estipulado. O contexto 

econômico internacional era extremamente desfavorável, de modo que a “serpente” perdeu a 

maioria de seus membros pouco tempo após o seu início, restando apenas Alemanha, Dinamarca 

e os integrantes do BENELUX dentro da meta acordada. 

“A ‘Serpente’ acabou por ser extinta, por duas razões, por um lado apenas alguns dos 
Estados-membros da CEE eram, em simultâneo parceiros no acordo cambial, por outro, 
a defesa das paridades da “serpente” era efetuada à custa da perda de reservas cambiais 
por parte dos países emissores da moeda fraca, sendo estes que mantinham a 
responsabilidade de manter o sistema em funcionamento. A tomada de consciência 
destes problemas, originou um novo arranjo cambial, designado por Sistema Monetário 
Europeu (SME).” (FRAZÃO, 2010, p. 164) 

 
O fracasso da “Serpente” não abalou a vontade dos líderes do bloco em buscar 

alternativas para a conformação de uma zona de estabilidade monetária. Em 1977, foi 

apresentada uma nova proposta para a criação da União Monetária Europeia, por sugestão do 

então presidente da Comissão Europeia, Roy Jenkins29. Em 1979 os ideais de Jenkins foram de 

fato concretizados e traduzidos em um novo projeto de integração econômica e monetária na 

Europa, o qual ficaria conhecido como Sistema Monetário Europeu (SME). Este foi embasado 

em um mecanismo de ajuste cambial extensível a todas as moedas dos membros do bloco, com 

exceção da libra esterlina, a qual se mantém à parte da União Monetária Europeia até hoje. 

“O SME tinha na sua essência, três elementos principais, o ECU (European Currency 
Unit), o Mecanismo de Taxas de Câmbio (MTC) e um Sistema de linhas de crédito entre 
bancos centrais. O ECU consistia num cabaz, em que o número de unidades com que 
cada moeda entrava no cabaz refletia o peso econômico, relativo a cada país da 
Comunidade, cujo peso era medido por variáveis como o PIB e o Comércio 
intracomunitário. As regras do MTC exigiam operações de intervenção no mercado de 
câmbios, dos bancos centrais, sempre que os limites de flutuação das cotações bilaterais 
fossem atingidos. Podemos considerar que a experiência do SME foi bem sucedida, 
apesar de não conseguir realizar tudo o que propôs. A coordenação das políticas 
cambiais perante terceiras moedas, nomeadamente o dólar e o iene, não foi suficiente 
para uma intervenção conjunta, cabendo ao marco alemão desempenhar essa função. 
Apesar destas limitações, o SME apresentou resultados mais favoráveis do que o anterior 
regime da Serpente Monetária.” (op. cit., p.165) 

                                                
29 Roy Harris Jenkins foi um político britânico que presidiu a Comissão Europeia entre 1977 e 1981. 
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Além dos elementos supramencionados no trecho de FRAZÃO (2010), o SME 

estabeleceu a criação do Fundo Monetário Europeu (FME). Ele congregava cerca de 20% do ouro 

e das reservas internacionais dos membros da Comunidade Europeia. Tal instituição seria de 

suma importância ao processo de integração monetária do bloco, uma vez que ela possuiria 

recursos para auxiliar os países em situação de instabilidade, garantindo assim a estabilidade 

cambial do grupo como um todo. O projeto do SME permitiu que alguns países, como França e 

Itália, pudessem se adequar novamente a mecanismos de controle sobre a paridade cambial. O 

controle rígido sobre a flutuação cambial se mostrara ineficaz na “Serpente no Túnel”, de forma 

que o SME propiciou uma maior autonomia nacional na condução de suas políticas nacionais, 

associada à ampliação dos controles de capital. Todavia, as bandas de flutuação cambial foram 

mantidas ao nível máximo de 2,25% para cima e 2,25% para baixo30. Essa retomada de bandas 

cambiais estreitas só foi possível pois o SME previa uma ampla cooperação e alinhamento entre 

as políticas econômicas dos membros do bloco. 

Restava definir o papel de cada país na manutenção da estabilidade do sistema. A 

Alemanha assumiu desde então um papel de liderança entre as nações do bloco, e o marco 

despontou como a moeda hegemônica no SME. Em seus primeiros anos de funcionamento o 

SME sofreu os efeitos associados da Crise do Petróleo no cenário internacional e do rígido 

controle para manter as paridades cambiais dentro das bandas estabelecidas. Nos anos seguintes, 

os países do SME ingressaram em uma fase de recuperação econômica, sendo que os controles de 

capital foram sendo progressivamente relaxados. Entre os anos de 1983 e 1987, as nações do 

bloco passaram por quatro realinhamentos cambiais, sem que os reajustes monetários impostos 

trouxessem grandes ganhos de competitividade (que produziriam pressões inflacionárias). O que 

se mostrou ao longo do tempo, foi a vontade de se aprofundar ainda mais a integração entre os 

membros da Comunidade Europeia, atingindo-se o limite da adoção de uma moeda única, 

consagrada alguns anos depois. 

“Em fevereiro de 1986, como parte das tentativas de intensificação da integração 
europeia, é assinado o Ato Único Europeu31, que prevê um programa de seis anos para a 
eliminação das barreiras comerciais entre os membros. Além disso, o Ato Único 

                                                
30 Itália, Portugal e Espanha tiveram o direito de manter bandas de flutuação cambial mais largas (3% para cima e 3% para 
baixo), em função da elevada inflação registrada nestes países à época. 
31  O Ato Único Europeu (AUE) foi assinado em 17 de Fevereiro de 1986 e estabeleceu entre os Estados-Membros as fases e o 
calendário das medidas necessárias para a realização do Mercado Interno em 1992. Tratava-se de um instrumento institucional 
novo que alterou pela primeira vez o Tratado de Roma, consagrando o regresso ao voto majoritário no Conselho Europeu, na 
medida em que alargava o campo das decisões majoritárias ao domínio do mercado interno. 
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Europeu tinha por objetivo constituir-se na primeira reforma dos Tratados de Roma, 
constituindo as bases para uma União Política para a Europa, de modo que resolvesse a 
crise política que assolava a integração há vinte anos. Pouco tempo depois, ainda em 
1986, foi aprovado o Ato Único Europeu. Este acordo tinha como principal objetivo a 
ampliação dos direitos de cidadania comunitários, em especial direitos comuns para 
aposentados e estudantes, que a partir daquele momento poderiam deslocar-se para 
concluir seus estudos em outros países membros. O Ato Único Europeu preparava o 
ordenamento jurídico da Comunidade – e também a opinião pública – para as 
modificações que seriam introduzidas pelo Tratado de Maastricht, em 1992.” 
(OLIVEIRA, 2011, p. 85) 

Inserido no Ato Único Europeu estava o Programa de Mercado Comum, o qual tinha 

como objetivo central a completa eliminação de restrições aos fluxos de mercadorias, serviços, 

pessoas e capitais. Concomitantemente, visava-se à eliminação de custos de transação relativos à 

conversão cambial. Desta forma, buscava-se simplificar as restrições burocráticas ao comércio, 

de modo a se intensificar as relações econômicas dos países integrantes do bloco e garantir assim, 

um reaquecimento conjunto da economia destes países. A integração europeia caminhava a 

passos largos no sentido da adoção de uma moeda comum.  

Em junho de 1988 foi formado um comitê, com o intuito de se estudar a viabilidade 

da conformação da União Monetária Europeia. Este comitê foi presidido por Jacques Delors32 e 

dele também participaram representantes dos bancos centrais dos Estados-Membros. O relatório 

produzido por este comitê foi divulgado em abril de 1989 e ficou conhecido como Relatório 

Delors. Nele estavam descritos os mecanismos que deveriam guiar a continuidade do processo 

integração europeia rumo à UME. Assim, foram indicados no Relatório Delors uma total 

liberalização da circulação de bens, serviços, pessoas e capitais; a completa integração financeira 

entre os Estados-Membros; a conversibilidade irreversível das moedas; a fixação irrevogável das 

taxas de câmbio; e a possível adoção de uma moeda única. O relatório recomendava ainda, a 

adoção de tetos para o deficit orçamentário e limites para o financiamento governamental. 

Diferentemente do Plano Werner que sugeria um mecanismo de forte articulação entre os bancos 

centrais nacionais, o Relatório Delors previa a criação de uma instituição monetária forte e 

centralizada. Assim, segundo ele, os bancos centrais nacionais deveriam responder 

operacionalmente à tutela do Banco Central Europeu.  

“Em 1989 é proposta a União Monetária Europeia (UME), complemento necessário para 
ampliar a integração do mercado europeu, inclusive de capitais, evitando ataques 
especulativos e realinhamentos monetários que eram comuns no SME. A criação de um 
Banco Central Europeu consideraria mais os problemas individuais de cada país e 

                                                
32 Jacques Delors é um político francês que presidiu a Comissão Europeia entre os anos de 1985 e 1995. Ele foi o responsável 
pela divulgação do Relatório Delors, o qual embasou as fases de adoção da moeda única europeia – o Euro. 
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receberia sugestões de todos para realizar política monetária, em vez de somente seguir a 
linha restrita do Bundesbank.” (DINIZ; JAYME JR., 2012, p. 11) 

Por fim, Delors propôs um caminho para se atingir UME subdividido em três fases: A 

primeira fase consistiria no início das coordenações politico-econômicas e na supressão dos 

empecilhos à integração financeira, conformando-se de fato o Mercado Comum Europeu. Esta 

fase teve início em julho de 1990 e seguiu até 1994. A segunda fase, que deveria ser iniciada em 

1º de janeiro de 1994, previa a criação do Instituto Monetário Europeu (IME), o qual seria 

responsável por reforçar a cooperação entre os bancos centrais nacionais e preparar o terreno para 

a estruturação do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC). Nesta fase ocorreria ainda o 

processo de convergência econômica entre os Estados-Membros, necessária à adoção da moeda 

única e, o planejamento do processo de transição para a UME. Na Terceira e última fase, a qual 

deveria se iniciar em 1º de janeiro de 1999, ocorreria a fixação das taxas de câmbio quando da 

transição para a nova moeda, além da criação do BCE e do SEBC. 

Ao se iniciarem as negociações do Tratado de Maastricht – no intuito de se adotar 

uma moeda única –, em 1990, o SME aparentava ser um sucesso. A instabilidade das taxas de 

câmbio dantes observadas entre as paridades da Comunidade Europeia foi drasticamente 

reduzida. Isso se deveu em boa medida ao processo de cooperação e de alinhamento de taxas de 

juros e de inflação, entre as nações do bloco. Além disso, a atuação direta sobre os mercados 

cambiais e os profundos controles de capital contribuiram de maneira decisiva para o sucesso do 

SME. “Este êxito, bem como a valiosa experiência adquirida pelos bancos centrais da 

Comunidade na gestão conjunta das taxas de câmbio, criou as condições favoráveis para a 

discussão em torno da União Monetária Europeia.” (COMISSÃO EUROPEIA, 2007, p. 4) 

“Em 1992 é assinado o Tratado de Maastricht - ou Tratado da União Europeia - que 
criou formalmente uma União Europeia, em substituição à CEE, induzindo novas formas 
de cooperação entre os países membros, em domínios como defesa, justiça e assuntos 
internos. O maior impacto do tratado foi, no entanto, a definição das bases para a criação 
da união econômica e monetária (UEM). Além de estabelecer regras para a adoção da 
moeda comum, foi estipulada para 1993 a criação efetiva do mercado comum, que 
garantiu a livre circulação de pessoas, capitais, mercadorias e serviços entre os países da 
Comunidade.” (DINIZ; JAYME JR., 2012, p. 11). 

O Tratado da União Europeia foi assinado pelos chefes de Estado no Conselho 

Europeu de Maastricht, em Dezembro de 1991. Nele ficou acertado que a Europa passaria a ter 

uma moeda única forte e estável até o ano 2000. Em 1993, o SME deixou de existir, dando lugar 

a um novo arranjo denominado União Europeia (EU). Para garantir que fossem tomados meios 
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sustentáveis de se arcar com os custos de uma União Monetária, podendo ser mantidos níveis 

aceitáveis de desemprego e de crescimento econômico, e atentando sempre para possíveis 

pressões inflacionárias, foi fundamental a adoção de critérios de convergência entre os Estados-

Membros antes da introdução da moeda única. Assim sendo, o Tratado da União Europeia 

delimitou os critérios de convergência de Maastricht aos quais os países do bloco deveriam 

atender para estarem aptos à adoção do euro. Tais critérios são mostrados na Tabela 1. Vale 

ressaltar que além destes critérios, os países que desejassem adotar a moeda única deveriam 

alcançar também certos níveis de convergência política, além de algumas regras comuns a serem 

seguidas no tocante à regulamentação de seus bancos centrais. 

Tabela 1 – Critérios de Convergência do Tratado de Maastricht. 

O QUE É AVALIADO COMO É AVALIADO CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA 

ESTABILIDADE DE PREÇOS 
Taxa de inflação do Índice 
Harmonizado de Preços ao 

Consumidor 

Não Superior a 1,5 pontos percentuais 
em relação à média das taxas dos três 

Estados-Membros com melhores 
resultados 

SOLIDEZ DAS FINANÇAS Déficit orçamentário em % do PIB Valor de referência: não superior a 3% 

SUSTENTABILIDADE DAS 
FINANÇAS PÚBLICAS Dívida Pública em % do PIB Valor de referência: não superior a 60% 

CARÁTER DURADOURO DA 
CONVERGÊNCIA Taxas de juro de longo prazo 

Não superior a 2 pontos percentuais em 
relação à média das taxas dos três 
Estados-Membros com melhores 

resultados em termos de estabilidade de 
preços 

ESTABILIDADE CAMBIAL Desvio da taxa de juro central 
Participação no mecanismo de taxas de 
câmbio (MTC), durante, pelo menos, 2 

anos, sem tensões graves 
 

Fonte: Comissão Europeia, 2007. 

Uma forte crítica tecida por BAGUS (2012) em relação aos critérios de convergência 

é a de que, algumas vezes, a despeito de alguns países não apresentarem a convergência 

necessária à adoção da moeda única, ainda assim eles são incorporados. Desta forma, a zona do 

euro acaba contando com discrepâncias de ordem econômica, as quais geram diferentes ganhos 

de competitividade entre os membros, acarretando em pressões inflacionárias e culminando em 

choques assimétricos sobre os países integrantes do bloco. 

Ademais, alguns autores julgam ter havido uma clara omissão para com fatores 

fundamentais que deveriam ter sido levados em conta na conformação do bloco. 
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“And it was many of those omissions, which were sources of many of the difficulties that 
have since emerged. There was no mention of convergence of the business cycle that was 
significant in relation to EMU macroeconomic policy, which was in effect monetary 
policy. Monetary policy is of necessity an undifferentiated policy and inevitably runs into 
a ‘one size fits all’ problem. There was also a lack of concern over the level of 
unemployment in terms of a lack of any reference to low levels of unemployment being 
an objective of monetary policy (or any other policy). There was a lack of concern over 
differences between countries over unemployment on entry into a fixed exchange rate 
regime. This constrains high unemployment countries in their ability to draw level with 
fellow euro area member countries with relatively low unemployment. A country with 
high unemployment would have to find additional sources of demand for their output if 
their unemployment record is to improve, and to do so without a serious deterioration in 
their current account position.” (ARESTIS & SAWYER, 2011, p. 23) 

(…) “There was also rather surprisingly little attention given to whether the exchange 
rate at which a country entered the euro was a sustainable one—the only regard paid in 
that respect was that prior to entry the currency concerned had been within the 
Exchange Rate Mechanism (ERM); and hence that the exchange rate of the currency 
had remained relatively close to the central value. But no regard appears to have been 
paid to whether the current account was in deficit or surplus, and hence whether the 
corresponding capital account position would prove sustainable. The mixture of the 
dissimilarities of inflationary conditions and the lack of regard to the sustainability of 
the current account position on entry has now come to haunt the EMU. The 
competitiveness of some countries has deteriorated, adding to their current account 
deficits, and the need to borrow from abroad to meet the deficit.” (ARESTIS & 
SAWYER, 2011, p. 24) 

"Since the Eurozone was not an 'optimal currency area', the imposition of one-size-fits-
all ECB interest rates produced 'assymetric' impulses in EMU economies with above-
average or below-average rates of growth and inflation." (SCHARPF, 2011, p. 20) 

Nos trechos supracitado, os autores descrevem como, ao longo do processo de 

consolidação da moeda única, adotou-se um modelo denominado por WALTERS (1986) como 

“one size fits all”. Ou seja, a premissa básica era a de que a União Monetária seria composta por 

países que, ainda que inicialmente não fossem homogêneos, caminhariam para isso, permitindo 

assim, a estabilidade intrabloco no longo prazo coordenada por uma política econômica única 

adotada pelo BCE. Todavia os autores reiteram que o processo de convergência apresentava 

inúmeros problemas, sendo ineficaz para atender os objetivos de homogeneização propostos. 

Nesse sentido, critérios fundamentais como a sustentabilidade das posições em transações 

correntes e em suas contas financeiras foram escanteados, não tendo recebido o enfoque 

necessário. Assim, a UME sofreria com falhas no desenho original de seu projeto (design faults). 

Tais falhas, caso não fossem corrigidas – como de fato não foram – tenderiam a encaminhar o 

bloco ao seu ocaso. 

Alguns Estados-Membros conseguiram satisfazer os critérios de convergência de 

Maastricht apenas em 1997, quando ocorrera a promulgação do chamado Pacto de Estabilidade e 
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Crescimento (PEC). Esse acordo ampliou as restrições fiscais para os países interessados na 

adoção do Euro. O PEC exigia que os membros da UME apresentassem saldos fiscais 

equilibrados e, preferencialmente, superavitários. Eram previstas multas financeiras aos países 

que não conseguissem corrigir situações contínuas de déficits fiscais. 

“O Pacto de Estabilidade e Crescimento de 1997 foi o último estágio antes do alcance do 
terceiro - e definitivo - passo na integração econômica, qual seja, a adoção da moeda 
comum, que passou a ser meio de conta em 1999 e a circular em 2002. Para tal as taxas 
de câmbio entre as moedas nacionais dos países foram fixadas e entrou em operação o 
Banco Central Europeu, que assumiu a política monetária da união e lançou a nova 
moeda. O Pacto prevê penalidades para os países que não se mantiverem dentro dos 
critérios estipulados para a convergência econômica.” (DINIZ; JAYME JR., 2012, p.11). 

Essas restrições à adoção do Euro eram de fato necessárias, pois representavam 

garantias concretas de que os países ao ingressar na zona do euro manteriam níveis econômicos 

estáveis e alinhados entre si33. Caso contrário, havia o temor, especialmente por parte da 

Alemanha, de que desajustes fiscais e orçamentários acarretariam presses inflacionárias sobre o 

BCE. Além disso, desequilíbrios nos níveis de juros reais dentre os países do bloco poderiam 

ocasionar fugas massivas de capitais, impactando no saldo financeiro dos mesmos. 

Em dezembro de 1998, foram fixadas as taxas de conversão das moedas dos países do 

bloco em relação ao Euro. Em 1º de janeiro de 1999 foi declarada a criação do Euro e do 

Eurossistema, o qual compreendia o BCE e os bancos centrais nacionais. Desta forma, se iniciou 

um período de transição com previsão de três anos de duração e que seria concluído com a 

introdução da circulação do Euro na forma de papel-moeda e a retirada de circulação das notas e 

moedas dos Estados-Membros. Durante o período de transição, apenas o âmbito empresarial e 

financeiro começou a utilizar o euro em suas transações diárias. Para os mercados financeiros, 

esta transição foi imediata. Os organismos públicos e as empresas tiveram um maior período para 

se adaptar à transição, tendo em vista que levariam um tempo paraadaptarem todos seus sistemas 

de contabilidade, de preços e de pagamentos para o euro. Para os cidadãos, a parte mais visível 

do período de transição foi a apresentação de preços duplos em etiquetas, lojas, estações de 

serviço, etc. Esta situação fazia parte de uma extensa campanha publicitária para familiarizar o 

público em geral com o euro e com a introdução das notas de banco e moedas que se seguiria. 

Alguns anos após a adoção do Euro, o aprofundamento da integração europeia ainda 

permanecia em pauta. Em 29 de outubro de 2004 foi assinado em Roma um tratado que 
                                                

33 Pelo menos era isso que, em tese, deveria ocorrer. O que se observou na prática foi a Crise da zona do euro, que será melhor 
tratada no capítulo 4 deste trabalho. 
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estabelecia a chamada Constituição Europeia. Desta vez, buscava-se a conformação de uma 

União Política. Ou seja, os países integrantes da União Política Europeia apresentariam uma 

única constituição, sendo regidos pelas mesmas leis e tratados. 

A Constituição Europeia seria um único texto que substituiria todos os tratados 
anteriores. Para que esse texto começasse a vigorar, entretanto, ele deveria ser ratificado 
por todos os países-membros. Em 2005, referendos realizados na França e na Holanda 
rejeitaram a Constituição Europeia. O “non” francês e o “nee” holandês mostraram que 
nem todos estavam preparados para um processo de integração do tipo “wider and 
deeper. (…) Em 2007, os líderes europeus expressaram, por meio da chamada 
Declaração de Berlim, a intenção de preparar um novo documento para a UE, em 
substituição à constituição rejeitada em 2005. Novas e intensas rodadas de negociação se 
seguiram, nas quais os europeus novamente evitaram tocar em questões delicadas, 
notoriamente no âmbito político. O resultado foi o Tratado de Lisboa, o último dentre os 
tratados da UE. Envolto por grande publicidade, o tratado foi assinado no Mosteiro dos 
Jerônimos, na capital portuguesa, em 13 de dezembro de 2007. O documento foi 
ratificado pelos 27 países-membros sem grandes problemas e passou a vigorar dois anos 
depois, em 1o de janeiro de 2010.” (WOLF, 2011, p. 71) 

Atualmente, a União Europeia é constituída por 28 países independentes. A Eurozona 

é composta apenas por 17 Estados-Membros34. O bloco congrega ainda 23 línguas oficiais 

diferentes e possui cerca de 500 milhões de habitantes. O IDH médio dos países que fazem parte 

do bloco é muito elevado, tendo apresentado o valor de 0,937 em 2007. O PIB per capita do 

bloco foi medido em US$28.213,00 em 2010. E, ainda que apresente ótimos indicadores sociais, 

a União Europeia se encontra mergulhada na maior crise econômica de sua história. Alguns 

países, como Espanha, Grécia e Portugal, apresentaram em 2013 taxas de desemprego da ordem 

de 27%, 28% e 18%, respectivamente. O próximo capítulo promove a análise de dados 

econômicos referentes a dois períodos distintos da União Europeia, o seu apogeu econômico 

observado na primeira metada da década de 2000 e o período de crise que se iniciou por volta de 

2007 e promete se arrastar por um longo e tortuoso espaço de tempo.  

                                                
34 Bulgária, Dinamarca, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Reino Unido, República Checa, Croácia e Suécia fazem 
parte da União Europeia, porém não adotaram o Euro como moeda oficial. 
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Neste capítulo busca-se analisar o encaminhamento da UME para a crise deflagrada 

em meados de 2009. As duas primeiras seções tratam dos elementos que motivaram o processo 

de polarização da Eurozona, conduzindo o bloco à crise. A seção 3.1 procura mostrar os dois 

principais problemas de construção da UME: i) a presença de inconsistências relativas ao projeto 

de convergência econômica elaborado no Tratado de Maastricht, em 1992; ii) a maneira como a 

integração se deu de maneira incompleta. Além disso, buscar-se-á esclarecer o modo pelo qual a 

manutenção de heterogeneidades dentro do bloco contribuiram para a eclosão da crise. Na seção 

3.2 procura-se esclarecer a conformação de diferenciais de inflação entre o grupo de países 

centrais e os periféricos. Ademais, esmiuçam-se os efeitos ocasionados sobre as taxas de câmbio 

e de juros reais dos membros do bloco e, como esses efeitos se desdobraram em problemas ainda 

maiores (diferenciais de competitividade, necessidade de financiamento externo por parte dos 

PIIGS etc.). A seção 3.3 trata especificamente da trajetória do endividamento nos países 

periféricos e a forma como essa questão gestou as bases da crise da zona do euro. Na seção 3.4, 

são analisados os efeitos da "crise dos subprimes" sobre a zona do euro. Procura-se ainda citar as 

particularidades dos casos desenvolvidos em cada um dos PIIGS, ao longo da crise. Na seção 3.5, 

são destacadas as restrições impostas pela moeda única aos países da periferia da Eurozona, em 

particular, aquelas que suprimiram a capacidade destas nações de combaterem os efeitos nocivos 

da crise. Por fim, a seção 3.6 coloca a visão de alguns autores acerca das alternativas cabíveis à 

UME, como forma de superar a crise e garantir a estabilidade do euro e das economias dos países 

membros do bloco. 

 
  

3 – CAMINHO PARA A CRISE E SEUS EFEITOS (2002/2013) 
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3.1 – Problemas na Construção da UME 

Vários autores colocam que os elementos principais desencadeadores da crise já 

estavam sendo gestados desde o início da conformação da UME. Tais elementos seriam: i) a 

ineficácia dos critérios de convergência estipulados em Maastricht (1992) e; ii) o fato de o 

processo de integração ter se dado de maneira incompleta. Esses dois problemas estão 

evidentemente imbricados, mas serão tratados em separado, por propósitos analíticos, nas 

subseções abaixo.  

3.1.1 – Ineficácia do Processo de Convergência 
 

GUTTMANN & PLIHON (2010) comparam a teoria das Áreas Monetárias Ótimas 

de Mundell com o processo que se consolidou na Europa a partir de 1999. “(...) The fact remains 

that the euro-zone has from its very inception lacked some key criteria needed for an optimal 

currency zone and continues to do so a decade later”. (GUTTMANN; PLIHON, 2010, p. 13). 

Estes autores destacam o fato de que, durante a construção da UME, o processo de convergência 

estipulado em Maastricht deixou várias lacunas em aberto, permitindo a conformação de uma 

união monetária com crescentes heterogeneidades entre os países membros. Desta forma, 

choques exógenos teriam efeitos distintos sobre os países membros, na contramão do que 

descrevera Mundell como elemento necessário para a conformação de uma Área Monetária 

Ótima. Primeiramente, destaca-se a questão da flexibilidade de preços e salários, sugerida por 

Mundell, que se deu de maneira distinta entre os países do bloco. Enquanto países como 

Alemanha e Holanda apresentaram reformas trabalhistas que flexibilizaram o mercado de 

trabalho, outras nações mantiveram uma estrutura mais rígida, de modo que heterogeneidades 

foram conformadas35. Esse processo de divergência acaba sendo um dos determinantes principais 

da Crise da zona do euro. “The wage share in GDP decreased in the euro-zone on an average by 

2.3 percent from 1999 to 2007. This decline was especially pronounced in Spain (-4.3%), 

Germany (-3.9%) and the Netherlands (-2.7%).” (op. cit., p. 18). Em segundo lugar, demonstra-

se a existência de fortes barreiras culturais, linguísticas e religiosas que impedem a livre 

mobilidade do fator trabalho, que fora descrita necessária em 1961. O terceiro ponto remete à 

                                                
35 Não se entrará no mérito de dizer se a flexibilização do mercado de trabalho é ou não positiva para um país, pois isso foge do 
escopo do trabalho. A ideia é simplesmente reafirmar que, dentro do arcabouço das AMOs, o fato de alguns países terem preços 
mais flexíveis do que outros prejudica o processo de integração, como um todo. 
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inexistência de transferências fiscais de suficiente porte entre os países membros da União 

Europeia.  

“Finally, the EU is also lacking with regard to Mundell’s emphasis on sizeable and 
automatic fiscal transfers. Those simply are not adequate in the EU context. With EU 
members providing only a small fraction of their tax revenues to the European 
Commission at the center of the union’s federal policy apparatus, the EC’s annual 
budget amounts to just 1% of the EU’s GDP and is thus far smaller than the budgets of 
its respective national counterparts.” (op. cit., 2010, p. 12).  

Em realidade, alguns autores colocam que o que deveras se observou na Eurozona 

não se tratou de convergência como fora proposto no Tratado de Maastricht, mas sim de um 

contínuo encaminhamento de divergências, as quais se acentuaram com o passar do tempo. Essa 

divergência reforçou a polarização no interior do bloco, resultando em dois grupos de países, 

muito distintos: os centrais e os periféricos. STOCKHAMMER & SOTIROPOULOS (2012, p. 5) 

relatam esse processo: “economic performance of the Euro area is characterized by a 

(cumulative) divergence of the development across countries, in particular between Germany 

(and some related countries) and the GIIPS countries.” 

“The 2007-2009 financial crisis can be viewed as a test of the euro area’s ability to 
react adequately to shocks affecting the global economy. However, even before the crisis 
started, the euro area was imbalances between two groups of countries implementing 
two instable macroeconomic strategies: neo-mercantilist strategies in some virtuous 
Northern countries (Germany, Austria, the Netherlands), experiencing competitiveness 
gains and accumulating huge external surpluses while some Southern countries 
accumulated huge external deficits under imbalanced high growth strategies driven by 
strong negative real interest rates. The economic policy framework introduced by the 
Maastricht Treaty was unable to prevent the widening of these imbalances which 
became unsustainable under the effect of the crisis.” (MATHIEU & STERDYNIAK, 
2010, p. 5) 
"Nesse contexto, podemos identificar dois grupos de países. No primeiro grupo, 
composto basicamente pela Alemanha, o crescimento do PIB é liderado pelas 
exportações, a taxa real de câmbio permanece em patamares razoavelmente competitivos 
e a situação fiscal permite o uso moderado da política fiscal por vários anos como 
instrumento de política anticíclica. O segundo grupo de países é constituído pelos PIIGS. 
Em que pese a existência de algumas diferenças entre eles, podemos destacar a presença 
de alguns traços comuns a esse grupo. Com efeito, eles sofrem de um problema crônico 
de competitividade externa, o qual se reflete em grandes déficits em conta-corrente 
somado a desequilíbrios fiscais que variam de moderado (no caso da Espanha) a 
gravíssimo (no caso da Grécia). Seus regimes de crescimento nos últimos anos foram, 
em larga medida, finance-led, ou seja, liderados pelo aumento do consumo (e do 
investimento imobiliário) financiado com endividamento privado e aumento dos preços 
dos ativos." (OREIRO, 2012, p. 96) 

 Através de uma breve análise acerca das condições de convergência, referentes aos 

países que adentraram na UME desde sua criação, observa-se que a adoção do Euro já se iniciou 
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de maneira tortuosa. As estatísticas apresentadas na Tabela 2 indicam que diversos países 

adentraram na UME, mesmo apresentando desvios significativos em relação à media estatística 

de dados dos 12 membros originais da UME. 

Os dados da Tabela 2 mostram que, em 2001, alguns dos países dos PIIGS36 já 

apresentavam significativos déficits em suas transações correntes: Portugal (4,3%); Itália (3,1%) 

Grécia (4,4%). Isso fazia com que estes países demandassem financiamentos vindos, 

majoritariamente, das potências centrais do bloco. Na contramão deste posicionamento, os países 

centrais 37  apresentavam superávits em seus saldos de transações correntes (Finlândia, 

Luxemburgo, Bélgica) ou então apresentavam valores superiores àqueles obtidos em 1998 

(Áustria, França, Holanda). 

Tabela 2 – Dados referentes aos 12 membros originais da UME 1998 e 2001. 

  Saldo em Transações 
Correntes (% do PIB) 

Taxa Percentual de 
Inflação 

Taxa de Desemprego      
(% da PEA)   

  1998 2001 1998 2001 1998 2001 
Áustria -2,5 -0,2 0,8 2,3 4,3 3,7 
Bélgica -1,0 0,4 0,9 2,4 9,3 6,6 

Finlândia 1,6 5,0 1,3 2,7 11,4 9,1 
França -2,6 -1,6 0,7 1,8 10,3 7,8 

Alemanha -2,2 -2,8 0,6 1,9 8,9 7,5 
Grécia -3,8 -4,4 4,5 3,7 11,2 10,8 
Irlanda 2,3 0,9 2,1 4,0 7,6 3,9 
Itália -3,1 -3,1 2,0 2,3 11,5 9,2 

Luxemburgo 3,4 6,1 1,0 2,4 3,1 2,5 
Holanda -0,9 -0,3 1,8 5,1 3,9 2,2 
Portugal -3,4 -4,3 2,2 4,4 4,4 5,0 
Espanha -3,2 -0,7 1,8 2,8 14,6 11,0 

Fonte: OCDE - Economic Outlook, 2010/1, nº 87. 
 

 “Much of the lending and borrowing involved was between the member countries of the 
EMU, reflecting the ease of borrowing and lending in a common currency, and that the 
EMU as a whole was close to being in current account balance. The counterpart of 
current account deficits and surpluses is, of course, capital account surpluses and 

                                                
36 A exceção nesse caso é a Irlanda que apresentou saldos positivos, porém decrescentes entre o ano de 1999 (2,3%) e 2001 
(0,9%). 

37 A Alemanha apresenta-se aqui como exceção, pois este país central, que muito depende da sua indústria exportadora, se 
encontrava no início dos anos 2000 em um patamar de baixo crescimento econômico, em função da “Crise das Empresas Ponto 
Com”. Porém, a partir de 2002 ela voltou a apresentar posição superavitária em transações correntes. 
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deficits. The cumulative (and largely private) borrowing has been a significant factor in 
the financial crisis and its transmission.” (ARESTIS & SAWYER, 2011, p. 29). 

O padrão de déficits e superávits em conta corrente gestado nos países da UME, 

desde seu princípio, inseriu importantes problemas para a continuação do bloco. A zona do euro 

nunca contou com mecanismos, por meio dos quais o padrão “centrista” de déficits e superávits 

pudesse ser sanado. Em suma, os países periféricos, com seus padrões de crescimento voltados 

para a atração de capitais – por meio de juros elevados –, onde a indústria não fosse um elemento 

dinâmico, capaz de encabeçar o crescimento econômico, incorreriam em recorrentes déficits em 

conta corrente, financiados por financiamentos vindos dos países centrais. É isso que afirmam 

STOCKHAMMER & SOTIROPOULOS (2012, p. 5 e 6):  
“(…) in the first group of countries growth has been driven by increasing 
debt; this usually came with asset and/or property price bubbles. Typically 
these countries had current account deficits and capital inflows. In a 
second group of countries, net exports have provided the main driving 
force for demand. The extreme case of this is Germany, where from 1999 
to 2007 around three quarters of GDP growth had been driven by net 
exports (not counting indirect effects via induced-export investment).” 

Como forma de contornar esse quadro, na ausência da possibilidade de manejo da 

política cambial – em função da união monetária –, os PIIGS teriam que gerar, através de 

reduções de preços e salários, aquilo que equivaleria a uma deflação interna e/ou desenvolver 

políticas industriais (dentre outras) que, com o tempo, poderiam melhorar a sua competitividade. 

Países com excedentes – como no caso da Alemanha – teriam então, que assumir uma posição 

passiva, dispondo-se a aceitar a redução em seus superávits, ao invés de tentar frear esse processo 

por meio de diminuições paralelas em seus preços internos, como têm feito desde a criação da 

UME.  
 

“Os alemães e outros vencedores da moeda única prosseguem na estratégia de apertar os 
vizinhos. Procuram impor aos países da área um pacto de competitividade, na verdade, 
uma nova tentativa de empurrar goela abaixo dos ditos periféricos, reduções de salários, 
cortes de benefícios e demissões no setor público.” (BELLUZZO, 2013, p. 11) 

“In the case of divergences within the EU, with some countries running trade deficits 
and others running trade surpluses, the burden of adjustment effectively falls to the 
country with trade deficits. The adjustment of the surplus countries is inflationary (to 
stimulate their demand and imports and to increase their unit costs), whereas the 
adjustment of the deficit countries is deflationary as they have to dampen demand (to 
decrease imports) and lower their prices and wages (to restore competitiveness).” 
STOCKHAMMER & SOTIROPOULOS, 2012, p. 5) 

Assim sendo, o ajustamento poderia se dar de duas maneiras: A primeira maneira consistiria 
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numa política inflacionária nos países centrais, ampliando seus custos internos e reestabelecendo 

um equilíbrio de competitividade com o restante do bloco. A segunda opção seria uma política 

deflacionária nos países periféricos, através do corte de preços e salários – esta forma seria mais 

prejudicial, tendo em vista que os países deficitários teriam de restringir sua demanda interna 

como forma de balancear a competitividade externa. Ou seja, através de uma política permissiva 

por parte das nações centrais – em especial, por parte da Alemanha –, poder-se-ia alcançar uma 

maior homogeneidade nos níveis de competitividade do bloco, garantindo desta forma, um 

padrão mais igualitário nos saldos em transações correntes e, consequentemente, na conta capital. 

Contudo, o que de fato se observou no período pré-crise foi uma manutenção de disparidades 

inflacionárias, alterando as taxas reais de câmbio e acarretando fortes diferenciais de saldos em 

conta corrente – como destacado por Stockhammer & Sotiropoulos no trecho abaixo –, de modo 

que os países com déficits dificilmente iriam encontrar níveis sustentáveis de crescimento e de 

atividade econômica, simplesmente porque eles provavelmente iriam encontrar maior 

comodidade, caso continuassem financiando seus déficits com recursos externos. E, desta forma, 

a cumulatividade do financiamento dos déficits em transações correntes dos PIIGS, via influxo de 

capitais externos, acabou sendo um dos fatores fundamentais para a eclosão da crise da zona do 

euro.  
“European Monetary and Economic Unification has not only resulted in disappointing 
overall performance, but it also led to increasing divergence within the Euro area 
member states. While there has been a convergence in inflation rates, in the sense that 
inflation rates came down in all countries, the countries that had low inflation prior to 
the Euro also had lower inflation rates afterwards. This has led to the increasing 
divergence of unit labour costs and resulted in sizable current account imbalances 
across the Euro area. These imbalances are mostly due to economic imbalances within 
the Euro area. Roughly speaking two thirds of the external trade of Euro member states 
is within the Euro area.” (STOCKHAMMER & SOTIROPOULOS, 2012, p. 7) 

BIBOW (2006) propõe que antes de se investigar, a fundo, o fenômeno da persistente 

divergência, no que se refere a indicadores como inflação e atividade econômica, em toda a zona 

do euro desde 1999, duas questões exigiriam esclarecimento prévio. Uma delas diz respeito ao 

processo de “catching-up” de membros periféricos da UE para com seus parceiros centrais. A 

outra questão remete ao fato de que os diferenciais de inflação e divergência cíclica não são 

fenômenos inéditos na Europa, à época. 

Quanto ao primeiro aspecto, o que havia de se esperar, segundo a teoria da AMO, 

seria que os retardatários a nível econômico, Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, assim como os 

novos membros da UE do leste da Europa, deveriam crescer mais rapidamente do que o " núcleo 
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antigo da UE", enquanto o processo de catching-up e convergência real estivesse em curso. 

Essencialmente, isso pode ser pensado como um fenômeno de equilíbrio durante o qual ambos 

grupos de países (os de maior e de menor renda) poderiam crescer de acordo com suas 

respectivas taxas potenciais. Em princípio, tem-se que as divergências cíclicas poderiam ser 

efetivamente compensadas, tanto por mecanismos de mercado e/ou políticas de estabilização. O 

que de fato se observa desde a introdução do euro, como moeda única, são divergências cíclicas 

pronunciadas, como se pode observar na Figura 1. Em particular, nos primeiros anos da UME, 

enquanto a demanda doméstica e a atividade econômica na Alemanha mantiveram-se 

severamente deprimidas. Em outras palavras, enquanto a Alemanha sofreu com uma fase cíclica 

descendente, países periféricos como a Espanha tiveram, um crescimento sustentado acima da 

tendência, e nações como França e Itália se colocaram em algum lugar no meio do caminho.  

 

Figura 138 – Variação Percentual Anual do PIB (2002 - 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BCE – Elaboração Própria.  

 

                                                
38 O crescimento ao longo do período 2002 - 2007 não é a mera soma dos crescimentos anuais, mas o gráfico foi construído dessa 
forma para explicitar o maior crescimento dos periféricos nesse período. 
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A grande questão a ser destacada é que, já a partir de 2006, observa-se uma inversão 

do quadro, com a Alemanha39 retomando níveis elevados de crescimento, frente ao encolhimento 

do crescimento da economia de outras nações. Desta forma, o processo de convergência 

econômica – se é que ele de fato chegou a ocorrer em algum período – sofreu um corte drástico, 

dando lugar a um mecanismo de acentuada divergência entre países centrais e periféricos. Ou 

seja, o processo de catching-up que pareceu ter ocorrido de maneira consistente no início dos 

anos 2000, foi interrompido, dando lugar a um novo reforço do gap existente entre essas nações.  

De maneira similar, também se observam diferenciais persistentes de inflação, com a Alemanha 

apresentando níveis abaixo e Itália e Espanha bem acima da média da Eurozona. O ponto é que, 

para os membros de uma área de moeda comum, uma falta de sincronização dos ciclos 

econômicos pode representar um sério problema, desde a orientação da política monetária 

comum até o avanço da divergência nos níveis de competitividade, de modo que a área monetária 

tende a se tornar cada vez menos “ótima”.  

O segundo ponto destacado pelo autor, remete ao fato de que as divergências cíclicas 

e os persistentes diferenciais de inflação não são, de modo algum, fenômenos novos na Europa, 

mas sim uma característica de todo o período que vai do pós-guerra até a conformação da UME. 

No passado, essas tendências divergentes levaram a desequilíbrios externos, ajustes cambiais ou 

mesmo crises. Estes foram, contudo, sempre considerados uma ameaça para o mercado comum e 

um maior nível de integração econômica, sendo este o principal motivo que conduziu a Europa a 

uma nova tentativa de criação de uma "Zona de Estabilidade Monetária" no final de 1970 (o 

SME), e, em seguida, permitiu o embarque no projeto final da moeda comum no final de 1980. A 

UME deveria, supostamente, banir para sempre a possibilidade de desvalorizações competitivas 

que poderiam perturbar ou mesmo prejudicar o mercado comum e a integração europeia em 

geral. No entanto, no momento em que este foi acordado no início de 1990 a Europa sofria de 

divergências muito graves, tanto de inflação como de atividade econômica. Foi para preparar o 

lançamento da moeda comum em um ambiente mais estável que um período de convergência foi 

prescrito para preceder a introdução do euro. O Tratado de Maastricht apresenta alguns critérios 

que os países tiveram que cumprir – discutidos no capítulo 2 –, a fim de serem autorizados a 

entrar no clube. Estes critérios estabelecem limites para a inflação, taxas de juros nominal, para 
                                                

39 Quanto à composição do crescimento do PIB, vale ressaltar que o crescimento da Alemanha, ao longo deste período, foi 
impulsionado quase que exclusivamente pelo comércio exterior. Os países periféricos, por sua vez, desenvolveram um modelo de 
crescimento muito mais suscetível a instabilidades, pautado na atração de capitais financeiros e no sobreestímulo ao setor da 
construção civil.  
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as variações das taxas de câmbio nominais, e para as finanças públicas, além de exigir a 

independência dos bancos centrais nacionais antes da sua fusão ao Eurosistema. A seção abaixo 

discutirá os resultados obtidos para a inflação e as taxas reais de câmbio e juros. 
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3.1.2 – Processo de Integração Incompleto 
 

A adoção do euro representou o importante e delicado passo de um processo de 

integração entre vários países da União Europeia (UE), o qual conformou a União Monetária 

Europeia. Contudo, a decisão de adotar a moeda única quando os países não estão, de fato, 

integrados pode ampliar as divergências econômicas existentes entre eles. Vários estudos 

apresentam a tese que diversos países aderiram ao Euro sem apresentar as condições necessárias 

para compor uma união monetária de forma estável e sadia (como colocado na subseção 3.1.1). 

Dentre essas nações, destacam-se os PIIGS: Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, países 

que estão atualmente reféns de restrições externas impostas pelos mesmos organismos 

internacionais como contrapartida de planos de ajuda financeira internacional (empréstimos). 

Tudo isso corrobora com a ideia de que a crise deflagrada na UME se deve, em grande medida, a 

algumas falhas no processo de constituição do bloco. Entre elas, destaca-se nesta seção a questão 

do processo de integração conformado quando da criação da UME ter sido incompleto em 

diversos aspectos com relação à integração financeira e, quase inexistente acerca dos processos 

de integração bancária, política40 e fiscal. 

"A arquitetura escolhida para ancorar a criação da moeda única revelou falhas sistêmicas 
e debilidades estruturais, as quais acabaram por manifestar a falta de capacidade para 
manter a estabilidade econômica e financeira quando avultaram situações de incerteza 
que modificaram a avaliação feita pelos mercados. A designada crise das dívidas 
soberanas e o contágio gerado ao setor financeiro e posteriormente ao resto da economia 
em quase toda a zona Euro, deve-se muito à ausência de coordenação forte nas políticas 
orçamentárias dos Estados-membros e à falta de mecanismos comuns de supervisão e de 
resolução bancária."  (FERREIRA & CAETANO, 2013, p. 67) 

"Pela primeira vez em visita a um país em intervenção, Christine Lagarde, diretora do 
FMI, falou nesta sexta feira (08/03/2013) na Irlanda, onde elogiou as metas atingidas 
pelo país. Sublinhou ainda que tem de haver mais integração europeia, uma vez que 
considera que esta crise resulta de uma 'integração incompleta'. Ela destaca que 'A zona 
euro era um clube chegado, mas não uma comunidade, havia laços de fraternidade, mas 
não uma família, era uma junção de partes, mas não um todo harmonioso.' Assim, a 
diretora do FMI admite que a Europa precisa de mais integração, nomeadamente de uma 
organização que supervisione todos os bancos da zona euro - se os bancos europeus não 
tivessem emprestado tanto dinheiro aos bancos irlandeses, as famílias não teriam 
contraído as dívidas que levaram o país à ruína." (MADALENO, 2013) 

                                                
40 Convém mencionar que houve uma tentativa (sem sucesso) de conformação de uma união política entre os Estados-membros 
do bloco (Tratado de Roma, 2004), como mencionado no Capítulo 2 (p. 35) desta monografia. 
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No tocante à integração financeira, elementos como a sustentabilidade dos ativos e o 

nível de mobilidade de capital são de importância fundamental. Segundo FERREIRA & 

CAETANO (2013), a mobilidade de capital e a substituibilidade entre os ativos podem ser 

diretamente afetadas por elementos como: risco diferenciado; custos de transação; possibilidade 

de existirem controles de capital; riscos políticos e cambiais e; riscos de paridade do poder de 

compra. Desta forma, para que houvesse uma integração financeira plena na UME, seria 

necessário que tais elementos se apresentassem nas relações entre os diferentes países do bloco. 

Contudo, existem diversos obstáculos que afetam a livre-circulação de fluxos financeiros 

internacionais. Ou seja, ainda que na zona do euro já não haja obstáculos formais, tendo em vista 

que não existem fronteiras nem tampouco barreiras limitantes às transações financeiras, 

apresentam-se outros aspectos que restringem a observância dessa liberalização para tais fluxos. 

Os autores afirmam que uma das principais razões para que essas barreiras persistam 

seria o fato de que os agentes não consideram os ativos como sendo perfeitamente substituíveis. 

Isso, porque existem claras distinções entre os países do bloco (heterogeneidade dos membros) 

que motivam os investidores a optar por investir em um país ou em outro, dada a relação risco-

retorno esperada pelo investimento. Ou seja, na situação atual em que se insere a UME, um 

investidor dificilmente considerará como tendo o mesmo risco investir em títulos da dívida 

portugueses ou alemães. Um outro elemento colocado é que as próprias empresas estariam 

enfrentando barreiras à obtenção de recursos financeiros no mercado internacional. Em muitos 

casos, esse fato estaria relacionado com a nacionalidade da empresa – a crise de confiança não se 

restringe ao setor público, havendo restrições à credibilidade de empresas privadas, as quais são 

sediadas em países da periferia da Eurozona. "Neste contexto, a tentativa de harmonização 

econômica e fiscal dos países, assim como as recentes iniciativas relacionadas com a integração 

bancária, podem efetivamente conduzir a um aumento do nível de integração." (op. cit., p. 68)  

As instituições da UE (com destaque para a Comissão Europeia) têm apresentado 

uma clara intenção de avançar no processo de integração financeira. Isso pode ser observado em 

ações como a de abolição dos controles cambiais e das restrições aos fluxos de capital, além do 

desenvolvimento de um mercado de serviços bancários. Tais iniciativas almejam uma ampliação 

da integração dos mercados monetários e o aumento de sua liquidez, como forma de elevar a 

eficácia das transferências intrabloco. Os autores colocam ainda que, em termos globais, a plena 

integração financeira de uma determinada área geográfica pode conduzir a uma maior exposição 
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ao risco, à volatilidade cambial ou mesmo ao eventual efeito de contágio. Neste sentido, o 

processo de integração financeira na UME pode ser considerado como um verdadeiro desafio 

institucional, à medida que as economias nacionais são excessivamente heterogêneas, "situação 

pouco comparável com a dos EUA onde os mercados são mais homogêneos e há uma menor 

diversidade em termos de regulação." (op. cit., p. 68) Assim sendo, a diminuição de tais 

disparidades potencializaria uma maior integração financeira e os respectivos benefícios dela 

advindos. Daí a existência de fortes pressões no sentido de ampliação das sanções impostas aos 

países que descumprirem os critérios de convergência estipulados, além do clamor por reformas 

estruturais que permitam a aproximação entre as economias dos membros da Eurozona. 

Existe uma série de estudos empíricos que buscam investigar o grau de integração 

financeira existente entre os países membros da UME. Eles partem de modelos que contam com  

informação sobre preços, taxas de juro, mercados monetários e financeiros, além de níveis de 

consumo, investimento e poupança. FERREIRA & CAETANO (2013) destacam que os maiores 

níveis de restrição no processo de integração financeira são observados no âmbito dos PIIGS. 

Coincidenetemente são estes os países que apresentam maiores dificuldades com relação à 

sustentabilidade de suas dívidas soberanas, na atual crise. Eles colocam que a inexistência de uma 

eficaz política de disciplina fiscal é uma dos motivos que pode conduzir à não constatação da 

mobilidade esperada dos capitais, pois esta será tanto maior, quanto maior for o grau de 

substituibilidade entre os ativos. A situação europeia atual mostra que os agentes não entendem 

os ativos dos países periféricos como sendo substitutos dos ativos alemães que foram 

considerados como referência. Basta, para isso, observar o spread dos títulos da dívida pública, 

indicador do prémio de risco exigido pelo investidor, para se extrair esta conclusão. Os estudos 

supracitados afirmam convictamente que alguns países não apresentavam as condições 

necessárias para suportar os efeitos impostos às suas economias pela adoção de uma moeda única 

e, portanto, não poderiam ter entrado na UME – pelo menos, não naquele momento. "O fato de 

alguns dos países que revelavam uma incipiente integração financeira41  estarem hoje sob 

programas de resgate, mostra que desde a criação da moeda única alguns cuidados deveriam ter 

sido tomados." (op. cit., p. 72)  A adoção do euro, por parte dos PIIGS, se deu sem que houvesse 

                                                
41  Ainda com relação a integração financeira, vale destacar que antes da crise podia até haver uma ilusão de relativa 
homogeneidade entre os títulos dos distintos países. Contudo, a crise explicitou que isso não era verdade, por um simples motivo: 
o BCE não garantia esses títulos. Como será tratado na seção 3.6, foi só depois de a situação ter se agravado profundamente, que o 
o presidente do BCE, Mario Draghi, declarou que ofereceria recursos aos PIIGS (exigindo em troca medidas de cunho altamente 
restritivo). 
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uma plena integração financeira intrabloco. Isso fez com que estes países tivessem comprometida 

a sua capacidade de resposta frente a eventuais choques exógenos, conduzindo ao agravamento 

das divergências econômicas existentes em relação aos países centrais da Eurozona. 

Com relação ao andamento do processo de integração fiscal entre os países membros 

da Eurozona, os autores colocam que, após a implementação da moeda única, surgem diversas 

referências relativas ao modelo federalista. Neste sentido, destacam o federalismo como sendo 

"um sistema em que diferentes Estados se integram em domínios variados, mantendo, no entanto, 

autonomia em aspetos onde for decidido manter competências nacionais." (op. cit., p. 73) Desta 

forma, diferentemente daquilo que, comumente, é afirmado, o federalismo não implicaria, 

necessariamente, a junção dos Estados nacionais num único Estado central. Vários autores 

colocam a importância da adoção de um federalismo europeu, como forma de garantir o sucesso 

do Euro: "The federal system was created with the intention of combining the different 

advantages which result from the magnitude and the littleness of nations." (TOCQUEVILLE, 

1838 apud ALVES, 2008 p. ii); "Changes within the euro area are thereby desperately needed. 

Most important of which is fiscal integration." (ARESTIS & SAWYER, 2011, p. 20) 

"As vantagens do federalismo, no contexto da UE, estão associadas aos benefícios do 
próprio processo de integração que até agora já foi cumprido, nomeadamente os que 
decorrem de um amplo mercado interno, do aumento da eficiência econômica pela maior 
competição e diversidade de bens e serviços, sem desprezar as implicações na área 
social. No entanto, como contraponto a estes potenciais benefícios, aparecem alguns 
obstáculos e os inerentes custos, mormente as barreiras culturais e políticas, sem 
esquecer a resistência dos Estados pela perda de alguns domínios da sua soberania." 
(FERREIRA & CAETANO, p. 73) 

"European Federalism is on the agenda. (...) Federalism appears to be an appropriate 
counterwight to globalization and the most appropriate form of social organization, to 
assemble Europeans into a union that guarantees national, regional and local identities 
with the necessary interdependence and the affirmation of a European identity." 
(SIDJANSKI, 2001, p. 17) 

Na teoria das Áreas Monetárias Ótimas, MUNDELL (1961) aponta que, no âmbito de 

uma união monetária carente de um orçamento comum, a coordenação fiscal seria o melhor 

caminho a ser adotado, visando a estabilidade das relações econômicas do bloco. Com o advento 

da UME alguns autores passaram a afirmar que os próximos passos para os quais o bloco se 

encaminhava seriam a integração fiscal e, posteriormente, a integração política. Todavia, o tempo 

foi passando, sem que se observasse qualquer avanço significativo no sentido de ampliação da 

aproximação fiscal entre os Estados-membros. Uma maior integração fiscal representaria, na 

visão dos autores, uma solução com implicações acerca da centralização fiscal e de limitações à 
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autonomia dos Estados. Assim sendo, muitos autores sugerem que o processo de integração fiscal 

no âmbito da UME, seria arriscado, ou mesmo impossível, em função da grande heterogeneidade 

existente entre os países do bloco. FERREIRA & CAETANO (2013) afirmam que a grande 

dificuldade de avanço, no sentido desta integração fiscal, reside nas diferenças político-

econômicas existentes entre os Estados-membros.  

Como alternativa para um profundo processo de integração fiscal intrabloco, alguns 

deles sugerem uma simples ampliação da coordenação fiscal, tutelada por uma instituição central 

supranacional, a ser criada com esse propósito específico e, que responderia pelos interesses de 

todos os países de maneira semelhante e não apenas aos interesses das nações centrais. Tal 

instituição seria responsável por coordenar a aplicação de eventuais políticas fiscais, em meio às 

grandes diferenças políticas, sociais, econômicas e culturais, existentes entre os Estados-membros 

da UME. Essa sugestão é reiterada por ALVES (2008), ao afirmar que o federalismo fiscal pode 

ser compatível com os objetivos de crescimento econômico. Para tanto, ele defende a criação de 

um "governo econômico europeu", o qual fiscalizaria a coordenação fiscal entre os membros do 

bloco, permitindo que o processo fosse estável e simbiótico. Contudo, como o autor recomenda, é 

fundamental para o sucesso deste processo de integração, que o mesmo sistema fiscal seja bem 

estudado (sem deixar importantes lacunas para trás) e definido levando em conta os objetivos de 

equidade e eficiência do setor público. 

Quando se pensa sobre o processo de integração fiscal, os primeiros elementos que 

vêm à cabeça são a receita e o gasto governamentais. Neste sentido, o setor público utiliza-se 

fundamentalmente, de instrumentos tributários e de gestão da dívida para controlar suas contas. 

Contudo, vale ressaltar que num esquema federalista de integração fiscal, as transferências 

intergovernamentais representam um importante mecanismo de manejo das receitas correntes. 

"Contudo, este é um dos problemas centrais, já que a falta de solidariedade e de entreajuda entre 

diferentes países é um dos elementos que dificulta a implementação deste tipo de medidas." 

(FERREIRA & CAETANO, p. 75) Assim, fica claro que uma maior integração fiscal no contexto 

de formação da UME poderia ter evitado, ou pelo menos, restringido os efeitos da crise. Isso 

porque os elementos de coordenação e controle fiscais proveriam um resgate conjunto ao setor 

bancário dos PIIGS, de modo que o ônus do modelo endividamento privado gestado nestas 

nações não seria totalmente concentrado sobre o seu setor público, mas sim repartido com todas 

as nações da Eurozona. 
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Independentemente do modelo adotado, o importante é que se prossiga no processo 

de integração, também pela via fiscal. Contudo, para que esse processo possa ser bem-sucedido, 

existem, na visão dos autores, dois elementos fundamentais que devem ser observados: "rever os 

princípios do orçamento comunitário e a sua dimensão e centrar as preocupações nas dificuldades 

de ordem política e social para promover um maior consenso." (op. cit., p. 76) Eles enxergam o 

nível de recursos dirigido ao orçamento comunitário (cerca de 1% do PIB da UE) como sendo um 

dos principais limitantes ao andamento do processo de integração fiscal. Ademais, uma grande 

fatia desse total é atualmente destinada ao orçamento da Política Agrícola Comum (PAC). Assim, 

para que se garantisse a existência de um montate de recursos capaz de constituir um instrumento 

eficaz de ajustamento frente a choques exógenos (via transferências de recursos), seria necessária 

uma alteração da percepção dos países centrais acerca da importância de tal instrumento para a 

sobrevivência da UME, bem como uma forte ampliação da parcela de contribuição de cada 

Estado-membro do bloco. 

O último elemento a ser tratado nesta subseção remete ao sistema bancário europeu e 

ao modo como uma integração bancária poderia conferir maior solidez ao euromercado. A 

fragilidade do setor bancário europeu foi revelada em meados de 2008, quando se deu o estouro 

das bolhas imobiliárias42 insufladas nos países da periferia da Eurozona. Com o receio de um 

possível efeito contágio sobre os demais setores da economia, os governos trataram de injetar 

liquidez no sistema bancário, garantindo a solvência dos mesmos. Contudo, isso teve um elevado 

custo, representado pela massiva ampliação dos níveis de endividamento público dos PIIGS. 

Nesse sentido, vários autores destacam a necessidade de se avançar no processo de integração da 

UME, através da conformação de uma união bancária. Eles destacam que essa seria uma forma 

de se engendrar um tratamento supranacional para as políticas bancária e financeira, o qual 

permitiria um controle mais rígido sobre estas instituições, evitando-se assim, novos problemas 

neste setor. FERREIRA & CAETANO (2013) afirmam que a estabilidade financeira não deveria 

ser de competência individual de cada Estado-membro da UME, mas sim uma responsabilidade 

conjunta de todos os integrantes da moeda única. Isso porque, num contexto de integração 

monetária, as relações financeiras entre os países é muito elevada, de modo que os problemas de 

insolvência de uma determinada instituição financeira, podem representar efeitos altamente 

                                                
42 Esse processo de conformação e estouro de bolhas imobiliárias na periferia da Eurozona será melhor descrito nas seções 3.3 e 
3.4 deste trabalho. 
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danosos para os investidores de diversos outros países do bloco, os quais apresentem posição 

credora com aquela. Isso se mostrou um real perigo na atual crise europeia, onde diversas 

instituições financeiras alemãs, austríacas, holandesas e, de outros países centrais, enfrentaram 

um alto risco de calote frente aos bancos dos PIIGS, que só foi contornado graças à intervenção 

governamental destes países. 

"Por vicissitudes várias o processo da sua criação jamais deu passos robustos e 
irreversíveis. Distintas razões justificam o fato de a união bancária ser um processo 
complexo, mormente porque o Reino Unido não integra a zona Euro e criou obstruções à 
limitação da sua soberania de supervisão, ao mesmo tempo que alguns países usam os 
seus bancos como instrumentos ativos das suas políticas econômicas e não abdicam 
desta prerrogativa. Adicionalmente, a capacidade que os Estados endividados têm para 
pressionar os bancos domésticos a comprar dívida pública nacional constituiu durante 
muito tempo outro impedimento à mudança. Ora, a criação de uma união bancária 
potencialmente alteraria aquelas situações, mas envolvia naturalmente uma decisão 
política que garantisse a partilha de risco financeiro entre Estados e que podia gerar 
transferências entre países." (op. cit., p. 77) 

Os autores colocam que, ao longo da crise, quando a situação se mostrou de fato 

preocupante, tendo em vista a ampliação do risco de contágio entre os países, os líderes dos 

países centrais começaram a apresentar certa flexibilidade e disponibilidade para avançar no 

processo de integração bancária. Em Junho de 2012 ocorreu uma reunião entre os governantes 

dos Estados-membros da UE, onde ficou decidida a criação de uma instituição supervisora 

europeia única para os bancos da Eurozona, a qual recebeu o nome de Mecanismo Único de 

Supervisão (MUS). Seu papel era tido como de fundamental importância para a estabilidade 

financeira e para as finanças públicas da UME, tornando o processo de fiscalização mais 

imparcial e conferindo maior credibilidade às contas divulgadas pelas instituições financeiras. 

Alguns meses depois, em dezembro de 2012, o Conselho Europeu decidiu que o Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) poderia recapitalizar diretamente os bancos, quebrando assim, 

com o círculo vicioso de endividamento existente entre as instituições financeiras e os Estados, o 

qual culminou no irrompimento da crise. "Na sequência da tomada de decisão das instituições 

europeias há indícios de que os riscos com que a zona Euro se confronta diminuiram, o que não 

significou uma maior estabilidade e melhor funcionamento dos mercados financeiros na Euro-

zona, em especial nos países periféricos." (op. cit., p. 79) O acordo sobre o processo de 

supervisão se apresenta como um mero passo inicial no árduo trajeto até uma união bancária. 

Contudo, vale destacar a importância da percepção, por parte dos líderes europeus, de um 

aprofundamento na integração da UME, como forma de garantir a sobrevivência do bloco, no 
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longo prazo. 

"As justificativas para a redução do risco e para a mudança no sentimento dos mercados 
a que se tem assistido estão ligadas, no fundamental, a algumas decisões políticas. Por 
um lado, a decisão de transferir a responsabilidade da supervisão bancária para o nível 
europeu e a eventualidade de encontrar uma resposta concertada para a recapitalização 
dos bancos e, assim, solucionar uma falha sistêmica no projeto da união monetária. Por 
outro, a criação pelo BCE do mecanismo de transações monetárias definitivas, foi 
entendido pelos mercados como um compromisso firme daquela entidade para preservar 
a integridade da zona Euro." (op. cit., p. 79) 

Os autores colocam ainda, a fundamental importância do avanço do processo de 

integração para a correção de heterogeneidades existentes no âmbito intrabloco e consequente 

possibilidade de manutenção da estabilidade de longo prazo da Eurozona. Para eles, o 

aprofundamento das relações de integração europeia devem ocorrer em quatro frentes de 

expansão: i) união bancária; ii) coordenação fiscal; iii) plena integração econômica com correção 

das disparidades estruturais; iv) uma maior legitimidade e responsabilização democráticas que 

reforcem a vertente da integração política. Para tanto, eles destacam que o avanço no sentido de 

se completar o processo de integração, em cada um dos âmbitos supracitados, deve ser gradual e 

articulado, de modo a se evitar falhas na arquitetura dos novos projetos e garantir a inexistência 

de lacunas, como aquelas observadas na Eurozona atual. 
"A new architecture for the euro area is desirable to create sustained prosperity for all 
euro area countries, and especially for Germany. The root of Germany's success is its 
deep integration into the European and world economies. To continue to prosper, 
Germany needs to remain an anchor fo a strong currency, at the centre of a zone of 
monetary stability and in a dynamic and competitive euro area economy. Only a 
stronger economic and monetary uinon can provide this. From ECB's perspective, a 
strong economic union is an essential complement to the single monetary policy. 
Building this will require a structured process with correct sequencing." (DRAGHI, 
2012)  
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3.2 – Crescente Diferencial Inflacionário 

 

Esta seção tem por objetivo demonstrar que os problemas na construção da área 

monetária europeia (supracitados) provocaram efeitos diversos sobre os países membros do 

bloco. Nesse sentido, a diferença dos modelos de crescimento verificados em cada uma destas 

nações, provocou a elevação de disparidades inflacionárias entre elas. Desta forma, divergências 

nas taxas de câmbio e juros reais encaminharam o bloco rumo à ampliação da heterogeneidade 

existente e aprofundaram a polarização do mesmo entre dois grupos de países (centrais e 

periféricos).   

A questão da não-convergência entre os países membros num momento ex-ante à 

formação da união monetária europeia é destacada por diversos autores, como sendo um ponto 

fundamental ao descaminho econômico que culminou com o holocausto financeiro europeu 

observado.  

“None common policy was put in practice in Europe. The different situations between 
countries were not taken into account, since no inflation, external deficit, growth or 
employment criteria existed, as the objectives of public finances do not involve the 
national conditions. In these conditions, it is normal that disparities persist.” 
(STERDYNIAK; MATHIEU, 2007, p. 24).  

Os autores GUTTMANN & PLIHON (2010) posicionam, como ponto nevrálgico 

nesta discussão, o desencaminhamento da estrutura de convergência entre os países do bloco 

descrita no Tratado de Maastricht em 1992. Para eles, a disparidade entre as taxas inflacionárias, 

associadas à perda de autonomia de política monetária individual de cada nação, corroborou para 

a ampliação dos já exorbitantes déficits em balanço de pagamentos verificados nas contas dos 

PIIGS e a consequente deflagração da crise na Europa.  

“Real Exchange rates have strongly diverged since the introduction of the euro. 
Germany has devalued by more than 20% in real terms vis-à-vis Portugal, Spain, 
Ireland, and Greece since 1999. (...) With a single monetary policy setting a unique 
nominal interest rate for the entire euro zone, its members ended up having very 
different real interest rates. The single monetary policy was contractionary for 
Germany, Austria and Italy, where real interest rates have been high relative to growth 
rates, while it ended up being expansionary for Ireland, Greece and Spain where real 
interest have been low compares to growth rates.” (GUTTMANN & PLIHON, p. 18).  

A divergência observada nos níveis de inflação estava presente até mesmo em 

relatórios do Banco Central Europeu do início da UME. Ou seja, a despeito de existirem 
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mecanismos de sanções que deveriam ser utilizados no caso de descumprimento dos critérios de 

convergência, eles representavam um papel meramente figurativo. 
“With the exception of Luxembourg, Belgium and Finland, all countries have 
experienced inflation persistently above or below the euro area average since 1999. A 
related issue is that differences in the evolution of inflation among the three largest euro 
area countries appear to have increasingly diverged since 2002.” (ECB, 2003, p. 7). 

“A good functioning of the monetary union requires avoiding price levels disparities. 
Different price levels will generate competitiveness differentials which will need to be 
corrected later through output growth differentials. In practice, inflation differentials 
have remained substantial in the euro area. Countries running higher inflation were 
mainly catching- up ones, with higher output growth and low initial price levels, due to 
the Balassa-Samuelson effect (Greece, Ireland, Spain, and Portugal). Inflation was 
extremely low in Germany, which prevented other countries from restoring their price 
competitiveness. Wage and price formation processes have not yet converged.”  
(MATHIEU & STERDYNIAK, 2010, p. 7) 

Os diferenciais de inflação, observados na Figura 2, caracterizaram a evolução dos preços básicos 

em boa parte das economias da Eurozona. “The key feature to be observed is the decline in 

German core inflation to close to zero, while prices trends in other countries have been running at 

significantly higher levels until today.” (BIBOW, 2006, p. 8) Foi exatamente esse diferencial de 

níveis inflacionários que provocou uma grave acentuação da heterogeneidade intrabloco, no que 

diz respeito à competitividade internacional dos países. Com níveis tão díspares de inflação, o 

que se observa é o encarecimento do “euro periférico” quando comparado ao “euro central”. 

Figura 243 - Inflação (Preços ao Consumidor) - Variação Percentual Anual (2002 - 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BCE – Elaboração Própria. 
                                                

43 O crescimento inflacionário ao longo do período 2002 - 2008 não é a mera soma das taxas de inflação anuais, mas o gráfico foi 
construído dessa forma para explicitar a disparidade entre países centrais e periféricos nesse período. 
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“Como sugerido, nesse movimento de capitais, tiveram papel relevante os empréstimos 
dos bancos dos países vencedores às instituições financeiras espanholas, gregas, 
portuguesas e irlandesas. Em todos estes países, o superaquecimento da economia 
produziu taxas de inflação muito superiores àquelas observadas nos vencedores. Daí a 
valorização relativa do “euro” espanhol, grego e português, o que resultou em déficits 
elevados de balanço de pagamentos.” (BELLUZZO, 2013, p.13) 

Esse é um elemento fundamental a ser entendido no processo que desencadeou a crise da zona do 

euro. Isso pode ser observado nas Figuras 3 e 4, onde se observa que, a partir de 2003, os países 

periféricos passaram a apresentar níveis de valorização de seu câmbio real44, se comparados aos 

demais membros da UME. Em contrapartida, as nações centrais, como a Alemanha, apresentam 

desvalorizações em suas taxas de câmbio real, o que representa um ganho em termos de 

competitividade frente aos primeiros.  

Figura 3 – Taxa Efetiva de Câmbio Real - Base 100 = 2002 (Deflator: Custo da Mão-de-Obra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Eurostat – Elaboração Própria. 
 
 
 
 

                                                
44 Dada a forma de apresentação do índice, a valorização do câmbio real significa aqui uma valorização real da moeda (do "euro 
periférico"). 
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Figura 4 – Taxa Efetiva de Câmbio Real - Base 100 = 2002 (Deflator: Índice de Preços) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat – Elaboração Própria. 
 

Tal movimento levou a uma clara distinção entre dois grupos de países (os centrais e 

os periféricos) dentro da Eurozona. Os primeiros promoveram um modelo de crescimento 

pautado no incremento de sua competitividade exportadora (export-led growth). Isso ocorreu 

basicamente através da redução dos custos unitários de produção.  

“Germany, and to some extent the smaller neighbors with similar characteristics, having 
the lowest inflation rates between all the countries in the Euro Zone in that same period, 
were precisely the nations who employs this policy most intensively. In Germany, an 
explicit Project aiming to reduce wage earning in order to boost economic growth was 
implemented, in the Schroeder administration, called the Agenda 2010.” (FONTAINE, 
2011, p. 6).  

“Ao longo da primeira década do terceiro milênio, a forte economia alemã ganhou nova 
musculatura com a adoção da moeda única e seus benefícios. A redução dos custos de 
transação propiciados pela moeda comum juntou-se, sob a égide das instituições da 
economia social de mercado, às políticas de competitividade fiscal e salarial para 
impulsionar uma nova rodada de eficiência.” (BELLUZZO, 2013, p.11) 

Os países periféricos, por sua vez, perdiam competitividade ano após ano, com taxas 

inflacionárias superiores à média do bloco. O que se observa nesses países é a adoção de um 

modelo de crescimento pautado no endividamento privado, fruto da absorção de recursos 

externos (debt-led growth). Como consequência, estes países viram suas economias tornarem-se 

mais voláteis, instáveis e suscetíveis a grandes ataques especulativos. Contudo, deve ficar claro 
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que a adoção desse modelo não foi pautada em uma escolha de política nacional por parte dos 

periféricos, mas sim numa consequência imposta aos mesmos, ao longo do processo de 

integração monetária, com a "cumplicidade" dos países centrais. 

“The exports of inflationist countries would become more expensive and competitiveness 
gradually reduced, if compared to more stable neighbors. At the same time imports from 
other nations would become cheaper. If there is a low trend on exports and rising 
imports, the expected result would be a current-account deficit.” (FONTAINE., 2011, p. 
4).  

“In many countries debt levels have risen dramatically; corporate governance structures 
have been transformed by institutional investors; international capital flow have grown 
much more rapidly than ‘real’ economic activity; as increasing share of profits is 
appropriated as financial profits and financial crises have become more frequent.” 
(STOCKHAMMER, 2010, p. 5).  

"In low-growth Germany, high real interest rates had deepened and prolonged a 
recession which, since monetary as well as fiscal reflation were ruled out, was 
eventually overcome through wage restraint and supply-side 'reforms' that constrained 
domestic demand and increased export competitiveness. In GIPS economies, by contrast, 
very low real interest rates had fueled credit-financed economic growth and 
employment, but also rapid increases in unit labor costs that reduced export 
competitiveness. The resulting rise of current-account deficits was accomodated by 
equally rising capital inflows from investors in surplus economies leading rising 
external debts accumulated primarily or exclusively in the private sector. As a 
consequence, GIPS economies were becoming extremely vulnerable to potential 
disturbancez in international financial markets that might induce capital flight - 
followed by potential liquidity and solvency crisis. Governments in GIPS countries may 
have been as unconcerned as the American or British governments about the rise of 
these imbalances. But even where they tried to constrain their overheating economies 
through fiscal retrenchment and attempts at wage moderation, the instruments of 
macroeconomic policy that were still available to national governments proved 
insufficient to neutralize the expansionary effects of EMU monetary impulses." 
(SCHARPF, 2011, p. 20) 

A perda de competitividade por parte dos PIIGS é um dos fatores-chave para a 

conformação dos desequilíbrios que estabeleceram as raízes da crise. As Figura 5 e 6 apresentam 

dados referentes a cinco países de grande importância para a UME e, o que se observa, é que a 

Alemanha manteve persistentes níveis de reajuste salariais abaixo da média do bloco – menores 

até do que outros países centrais, como no caso da França. Este diferencial de custos, representa 

um elemento fundamental para as relações de competitividade externa, já que, com salários mais 

baixos, os custos para a produção de bens manufaturados serão sensivelmente inferiores, 

significando menores preços finais ao consumidor. Este é um fato bastante importante tendo em 

vista a proposição de que salários e preços flexíveis podem e devem fornecer um mecanismo de 

ajuste chave na UME, quando o que se observa de fato, é que esse pretenso ajuste via salários 

flexíveis está amplificando os desequilíbrios. 
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Figura 5 – Aumento Anual Médio dos Salários, % (1999 - 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCDE - Economic Outlook, 2010/1, nº 87 – Elaboração Própia. 

 

Figura 6 – Evolução Média do Custo da Mão-de-Obra (1999-2012). Base 100 = 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: SCHARPF (2011, p. 47), com dados da Ameco Database. 
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Verifica-se na Tabela 3 (abaixo) que a perda relativa de competitividade dos países 

periféricos frente aos países centrais, de fato, contribuiu para uma clara deterioração das contas 

externas dos PIIGS. Se por um lado observa-se a ampliação do saldo em transações correntes da 

Alemanha de 2%, em 2002, para 7,45 %, em 2007, por outro, há uma clara piora nos saldos em 

transações correntes de todos os PIIGS, neste mesmo período. 

Tabela 3 - Saldo em Transações Correntes - % do PIB (2002 - 2012) 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 2,00% -8,23% -0,98% -0,43% -6,51% -3,25% 

2003 1,88% -6,43% -0,01% -0,77% -6,53% -3,50% 

2004 4,66% -8,32% -0,57% -0,33% -5,78% -5,24% 

2005 5,06% -10,32% -3,49% -0,87% -7,63% -7,35% 
2006 6,25% -10,68% -3,54% -1,49% -11,38% -8,96% 

2007 7,45% -10,10% -5,36% -1,28% -14,60% -9,99% 

2008 6,21% -12,63% -5,68% -2,85% -14,92% -9,62% 
2009 5,96% -10,92% -2,33% -1,98% -11,17% -4,82% 

2010 6,24% -10,57% 1,13% -3,52% -10,13% -4,47% 

2011 6,21% -7,00% 1,12% -3,06% -9,89% -3,74% 

2012 7,01% -1,54% 4,94% -0,52% -2,88% -1,07% 
Fonte: EUROSTAT, BCE E FMI. 

 

Contudo, vale ressaltar que, a despeito de os níveis inflacionários terem sido 

superiores nos países periféricos (durante o período pré-crise), em termos absolutos, os níveis 

salariais permaneceram mais elevados nos países centrais. Isto pode ser observado na Figura 7, 

de onde se extrai que, à exceção da Irlanda (onde o boom econômico e a consequente aceleração 

inflacionária teve início em um momento anterior ao observado em países como Espanha e 

Grécia), os demais PIIGS apresentam (em 2012 e 2013) salários consideravelmente mais baixos 

do que aqueles apresentados nos países centrais. Assim sendo, fica claro que houve uma perda de 

competitividade dos países periféricos em relação aos países centrais no período pré-crise. Mas, 

deve-se ter em mente que o desenvolvimento do modelo de crescimento pautado no 

endividamento (debt led growth) tem início num momento ex-ante ao movimento inflacionário 

na periferia, o qual ampliou a perda de competitividade da indústria destes países. Ou seja, por 

mais que a disparidade no encaminhamento dos níveis de preços e salários, entre países centrais e 

periféricos, tenha contribuído fortemente para agravar o déficit em transações correntes destes 

últimos, não se pode atribuir, exclusivamente ao elemento inflacionário, a culpa central pelo 
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irrompimento da crise. Na Seção 3.3 serão esmiuçados os determinantes da crise deflagrada na 

Europa em meados de 2009. 

Figura 745 – Comparação do Salário-Mínimo nos Países da Eurozona (2012 - 201346). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Federação dos Empregadores Europeus (FedEE) - Elaboração Própria. 

 

 

 

 

 
  

                                                
45 Na Alemanha não existe um salário mínimo nacional e os salários são negociados setorialmente. Em alguns setores os 
trabalhadores recebem menos de cinco euros por hora. Em 20/11/2013, a chanceler Angela Merkel declarou que faria uma 
concessão aos sociais-democratas (seus futuros sócios de governo) e que estudaria a criação de um salário mínimo generalizado. 
Outros países da Eurozona, como Itália e Finlândia, não apresentam legislação definida acerca do salário mínimo. 
46 Vale ressaltar ainda, que Portugal, Grécia e Espanha são os únicos países da Zona do Euro, os quais apresentam redução do 
salário mínimo no período (2012 2013). Isso se deve à política de austeridade que teve de ser adotada nestes países, como 
contrapartida aos empréstimos obtidos junto ao FMI. 
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3.3 – Determinantes da Crise 
 

Ainda no sentido de atribuir elementos que possam ter contribuido para a crise, 

dentro do contexto de análise dos critérios de convergência, apresenta-se a visão de Arestis & 

Sawyer (2011). Eles atribuem parte da responsabilidade pela crise à permissividade do 

desrespeito aos critérios de convergência delimitados no Tratado de Maastricht, e também, à 

omissão do documento para com critérios que deveriam ter sido profundamente observados, 

como: saldos acumulados em transações correntes; nível de desemprego; diferenciais de 

competitividade preexistentes etc. (alguns deles, já tratados acima). 

“These problems with current account deficits and surpluses arise mainly from a 
combination of the neglect of current account positions in the convergence criteria, but 
also from other factors, such as the entry of countries into the euro at exchange rates 
which corresponded to current account deficits; and from the evolution of 
competitiveness between member countries. In effect these arise from design mistakes 
over the convergence criteria and the absence of mechanisms to address differential 
movements in competitiveness.” (ARESTIS & SAWYER, 2011, p. 30). 

Na visão destes autores, o desenho da UME apresentava falhas desde o seu início 

(design faults). O fato mais surpreendente a ser observado não seria, então, a profundidade e a 

robustez adquiridos pela crise, mas sim a maneira pela qual o bloco conseguiu manter um padrão 

de estabilidade e prosperidade econômica durante quase uma década, a despeito de ser 

constituído por nações intrinsicamente tão desiguais – que sequer apresentavam perspectivas 

sólidas de convergirem entre si. BELLUZZO (2013) parece concordar com a opinião de que os 

problemas já existiam previamente à criação da união monetária, e que não foram tomados os 

devidos cuidados para saná-los, antes e durante a constituição da UME. 

“Os considerados experts no assunto entregam-se a digressões peregrinas sobre as 
origens da crise. Os conservadores e os sabichões do mundo das finanças acusam os 
governos consumidores entupidos de dívidas de irresponsabilidade. Tampouco esquecem 
os diferenciais de competitividade entre os países. Mas os diferenciais de 
competitividade não surgiram da noite para o dia. Estavam presentes no momento da 
criação da moeda única.” (BELLUZZO, 2013, p. 10)  

Conforme destaca BAGUS (2012), no início dos anos 2000, tomou forma em muitos 

países europeus uma política monetária expansionista – em resposta à situação econômica da 

época –, a qual reduziu as taxas de juros. Com isso, muitos investidores deram início ao 

financiamento de projetos que pareciam lucrativos somente por conta dos juros artificialmente 

reduzidos. Todavia, o que, de fato, se percebe é que tais investimentos foram sustentados com 
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base em uma forte ampliação dos níveis de endividamento, incompatível com a realidade 

econômico-fiscal destes países. Assim, a consequência mais proeminente deste forte 

afrouxamento monetário e da expansão creditícia foi o surgimento de bolhas imobiliárias e uma 

explosão sem precedentes do consumo nos países da periferia europeia.  

“Dois fenômenos incentivaram o aumento dos gastos e a acumulação de dívida nos 
países periféricos. O primeiro foi a redução das taxas de juros. As taxas de juros foram 
acentuadamente reduzidas em decorrência tanto de uma política monetária expansionista 
feita pelo Banco Central Europeu (BCE) quanto pela própria introdução da moeda única. 
O euro surgiu tendo como suporte uma implícita garantia de socorro. Os participantes de 
mercado sabiam que os governos mais fortes iriam socorrer os governos mais fracos com 
o intuito de salvar o projeto político do euro caso o pior ocorresse. Sendo assim, por 
causa desta garantia, as taxas de juros que os governos da Itália, da Espanha, de Portugal 
e da Grécia tinham de pagar sobre suas dívidas caíram drasticamente quando estes países 
foram admitidos ao euro. As baixas taxas de juros deram a estes países um espaço 
adicional para incorrerem em mais gastos e, por conseguinte, em mais déficits.” 
(BAGUS, 2012, p.8) 

“Os acusadores, em suas invectivas, descuidam das aratacas armadas para os periféricos 
na criação de uma moeda única. A introdução do euro concedeu aos periféricos – agora 
submetidos ao mau humor dos mercados financeiros – as vantagens da emissão de 
dívidas na moeda comum. Esta prerrogativa até a eclosão da crise garantiu aos países 
mais frágeis spreads bastante razoáveis sobre as taxas de juros pagas pelos títulos do 
governo alemão. Vale dizer, na aurora do euro, a criação de um Mercado de capitais 
comum permitiu não só a convergência das taxas de juros entre os países, mas também 
criou novos segmentos e produtos financeiros. Antes do euro, era impossível, na 
Espanha, a obtenção de empréstimos de vinte anos com taxa fixa. Depois da introdução 
da moeda única, os espanhóis foram agraciados com uma oferta de crédito em rápida 
expansão e a taxas e prazos convidativos. Estas condições impulsionaram o mercado 
imobiliário e sopraram a bolha que gerou a euforia da ‘década dourada’.” (BELLUZZO, 
2013, p. 10)  

“The debt-led growth model was made possible to a significant extent through European 
financial integration. The EC’s policy (namely the Financial Services Action Plan) 
aimed at creating a single financial market for Europe. In theory this means uniform 
interest rates across the Euro area and in practise it translated into massive capital 
flows from Germany, France and the UK to the fast growing Southern European 
countries. This initially fostered non-residential investment, but also turned into a 
property boom and/or boost of non-tradable sector which is supported by domestic 
demand.” (STOCKHAMMER & SOTIROPOULOS, 2012, p.6) 
 

Os três trechos supracitados mencionam um aspecto de extrema importância no 

processo de expansão do endividamento externo por parte dos PIIGS. O que se observa com a 

introdução da moeda única é a ampliação exacerbada das facilitações ao financiamento de saldos 

deficitários, por parte dos países periféricos, junto a instituições bancárias e não-bancárias 

sediadas em grande parte, nas nações centrais (Figura 8). Isso, porque um título emitido em euro 

apresenta grandes facilidades de repasse frente àqueles que eram emitidos até então, em moedas 
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como o dracma grego, a peseta espanhola, a lira italiana, o escudo português etc. Desta forma, o 

diferencial de juros (spread) existente entre os títulos das nações centrais e das periféricas foi 

drasticamente reduzido, mas ainda apresentava boas oportunidades de ganho aos investidores 

internacionais. Muitos fluxos financeiros destinaram-se aos países periféricos, como forma de 

capturar esse diferencial de juros existente. À época, tais países  - que eram parte integrante de 

um bloco forte e consistente – aparentavam possuir economias sólidas e promissoras, de modo 

que o investimento em seus títulos de dívida pública era considerado seguro, oferecendo uma 

relação risco-retorno muito convidativa ao capital internacional. Essa situação é representada, na 

Figura 9, por diferenciais convidativos de taxas de juros (spread), pagos pelos governos dos 

PIIGS em relação àqueles pagos pelas nações centrais (no caso abaixo é apresentado o diferencial 

para com a Alemanha), que foram observados no período de 2002 a 2008. Com a crise, esse 

diferencial é vertiginosamente ampliado, acarretando aos PIIGS maiores custos de carregamento 

de suas dívidas. 

Figura 8 – Taxas de Juros Anuais Médias - Títulos Públicos de 10 Anos (1990 - 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SCHARPF (2011, p. 42), com dados do Eurostat. 
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Figura 9 – Diferencial de Taxa de Juros com a Alemanha (Títulos de 10 Anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat – Elaboração Própria. 

"Na esteira da desregulamentação financeira, a competição entre os bancos alemães, 
franceses, suecos, austríacos e ingleses promoveu um impressionante "movimento de 
capitais" intraeuropeu, capturando em sua rede de devedores os congêneres dos 
periféricos. A dívida financeira foi às alturas e disseminou lentamente o risco sistêmico. 
A maioria dos ditos PIIGS caiu na farra do endividamento privado, facilitado, entre 
outras coisas, pela redução dos spreads entre os títulos alemães - o benchmark - e os 
custos incorridos na colocação de papéis públicos e privados dos países, cujas moedas, 
se existissem, não proporcionariam tal moleza. Com a eclosão da crise, as medidas 
governamentais de provimento de liquidez e de capital aos bancos com grande exposição 
nos devedores, transferiram o estoque privado para dívida pública." (BELLUZZO, 2011) 

“Em linguagem corrente: os bancos alemães, franceses, holandeses, suecos não 
perderam tempo e cuidaram de financiar generosamente as famílias gastadoras e os 
governos ‘imprudentes’. (…) na marcha vitoriosa das divisões industriais germânicas, o 
apetite de seus bancos pela dívida dos consumidores e governos dos PIIGS precipitou 
bolhas de consumo; déficits crescents em conta-corrente; e por ultimo, mas não menos 
importante, o agravamento da situação fiscal.” (BELLUZZO, 2013, p.10-11) 

The two growth models, in Stockhammer’s analysis mutually reinforce each other, at 
least during the formation of a bubble in debt-led economies. Simply put, fast growing 
Southern European economies ran current account deficits that allowed for German 
export surpluses. These surpluses were ‘recycled’ as private credit flows back to the 
Southern European countries, where they financed property bubbles and rising 
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household debt. In fact the situation differed by country, but a massive increase in 
private household debt (in Southern European countries) is the hallmark of the growth 
(de Grauwe, 2010). With the exception of Greece and Italy, public debt was declining. 
(STOCKHAMMER & SOTIROPOULOS, 2012, p. 7) 

Nos trechos supracitados, BELLUZZO (2011 e 2013) e STOCKHAMMER & 

SOTIROPOULOS (2012) colocam um aspecto fundamental, que poucas vezes é observado pelos 

autores que analisam a crise europeia. Segundo o autor, não pode recair sobre os periféricos toda 

a culpa pela massiva absorção de recursos externos que se deu por parte destes, no período pré-

crise. O que de fato ocorreu foi um mecanismo de “cumplicidade financeira”, através do qual os 

agentes financeiros dos países centrais estavam sedentos por níveis mais altos de rentabilidade e 

encontravam nos países periféricos essa possibilidade ampliada de lucratividade com um nível de 

risco considerado baixo. Os PIIGS, por sua vez, apresentavam uma situação de euforia 

econômica, a qual necessitava de influxos massivos de capital para ser financiada. Os dois 

modelos de crescimento (export-led e debt-led) se reforçavam mutuamente gerando 

endividamento num pólo e superávits crescentes no pólo oposto. Todavia, existe uma clara 

inconsistência na manutenção do padrão de crescimento econômico gestado nos PIIGS – pautado 

no endividamento externo. A bolha seria inflada até um determinado limite, porém um choque 

externo poderia facilmente estourar essa bolha, trazendo consigo consequências devastadoras. E 

foi exatamente isso que ocorreu. 

O que havia, de fato, na periferia da zona do euro era um elevado déficit em conta 

corrente (Figura 10),  financiado pela entrada de capitais na conta financeira (Figura 11). 

Contudo, em função da crise norte-americana ocorreu um chamado “sudden stop” nestes fluxos 

de capitais, de modo que os déficits no balanço de pagamentos destes países explodiram. Este 

mecanismo promotor de déficits crescentes em uma ponta, associado às diferenças de 

competitividade no outro polo, resultou no aprofundamento das divergências centro-periféricas 

europeias. Enquanto maquiadas pela aparente prosperidade econômica, tais divergências não 

pareciam preocupar os líderes europeus. Contudo, com a deflagração da “crise dos subprimes” 

estadunidense, a instabilidade econômica nos países da periferia da zona do euro foi levada ao 

limite, culminando neste grave problema que assola a Europa e o mundo, como um todo.  

Os déficits em transações correntes apresentados geram a necessidade de 

financiamento externo dos países. Ou seja, é necessária uma correspondente entrada de recursos 

(via conta financeira) para financiar esse déficit. Isso significa que os países periféricos tiveram 
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de apresentar massivos influxos de capitais durante todo o período pré-crise. STOCKHAMMER 

& SOTIROPOULOS (2012, p. 8 e 9) descrevem as consequências desse processo: “Consequently 

external financial assets have been built up in the trade surplus countries, most of all Germany, 

and external liabilities were have been accumulated in the trade deficit countries.” Os setores 

que acumularam estes déficits foram distintos em cada um dos PIIGS. Na Grécia a dívida foi 

concentrada no setor público, já na Irlanda, Portugal e Espanha foi o setor privado – 

particularmente representado pelo setor de construção civil – que impulsionou o endividamento. 

"At the onset of the financial crisis, therefore, the GIPS economies found themselves in 
extremely vulnerable positions defined by severe current-account deficits, an extreme 
dependence on capital inflows and severely overvalued real exchange rates. For 
countries with independent currencies (unless that currency was the U.S. Dollar), this 
process could not have continued very long. Under fixed exchange rates, it would be 
stopped by a balance-of-payments crisis, and if rates were flexible, devaluation would 
raise the price of imports and restore the competitiveness of exports. In the Monetary 
Union, however, external constraints were eliminated. Foreign investors and creditors 
no longer worried about currency risks, and banks in countries like Germany were 
happy to re-invest export incomes in bonds and asset-based securities issued by Greek, 
Spanish or Irish banks. Hence the rapidly increasing deficits of current accounts were 
not corrected, but financed through equally increasing capital flows from surplus to 
deficit economies in the Euro zone. By the same token, of course, real exchange rates 
diverged as well, with Germany benefitting from an increasingly undervalued currency, 
and GIPS economies suffering from over-valuation." (SCHARPF, 2011, p. 17) 

Figura 10 – Saldo em Transações Correntes - Percentual do PIB (2002 – 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Eurostat, BCE & FMI. 
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Figura 11 – Saldo da Conta Financeira - Percentual do PIB (2002 – 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Eurostat, BCE & FMI. 

Na Figura 12, observa-se a trajetória percorrida, entre 2002 e 2012, por um 

importante indicador na análise dos fatores que conduzem à crise da zona do euro. A posição 

Líquida de Investimentos Internacionais mostra a diferença entre ativos e passivos externos de 

cada país. Trata-se de uma importante medida da posíção líquida dos setores domésticos de uma 

determinada economia em relação ao restante do mundo. Como colacado pelo próprio FMI, ele 

representa uma "stock-flow analysis of external positions", indicando o estoque resultante dos 

saldos acumulados na conta financeira. Pode-se extrair dessa figura a percepção de que os países 

centrais – aqui representados pela Alemanha – foram responsáveis por financiar os déficits 

apresentados pelos PIIGS, já que sua posição líquida positiva é crescente, enquanto a posição 

líquida negativa dos PIIGS é decrescente. Esse comportamento "espelhado" é importante 

manifestação dos distintos modelos de crescimento apresentados por países centrais e periféricos. 

 

 

 

-‐10%	  

-‐5%	  

0%	  

5%	  

10%	  

15%	  

Alemanha	   Portugal	   Irlanda	   Itália	   Grécia	   Espanha	  

2002	  

2003	  

2004	  

2005	  

2006	  

2007	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2012	  



 69 

Figura 12 – Posição Líquida de Investimentos Internacionais – Percentual do PIB (2002 – 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: FMI. 
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3.4 – Irrompimento e Avanço da Crise 
 

No ano de 2007, as bolhas imobiliárias alcançaram elevados patamares e a situação 

passou a ser insustentável. O boom imobiliário, dantes observado em países como Espanha, 

Irlanda e Grécia, já não mostrava a mesma força. Os valores dos imóveis estagnaram e, em 

alguns casos, começaram até mesmo a cair. Empresas do ramo da construção civil encontravam-

se altamente endividadas e os habitantes, com hipotecas, não tinham como honrar com seus 

compromissos. Essa situação afetou diretamente as instituições financeiras, as quais haviam 

financiado tais empreendimentos, e passaram a concentrar profundos prejuízos em seus balanços.  

Segundo SCHARPF (2011), inicialmente, o impacto direto do estouro da "crise dos 

subprimes" foi limitado aos países europeus que permitiram que seus bancos investissem 

pesadamente em "títulos tóxicos" estadunidenses. Como conseqüência, os déficits orçamentários 

de países que tinham de resgatar bancos privados ou públicos "relevantes para o sistema", 

escalaram para níveis nunca dantes observados. “Muitos prejuízos foram assumidos pelo 

governo. Prejuízos estes resultantes de financiamentos concedidos a investimentos insustentáveis. 

Dado que os prejuízos destes investimentos insustentáveis foram socializados, a dívida pública na 

zona do euro disparou.” (BAGUS, 2012, p. 9). 

 O impacto secundário da crise financeira internacional foi um dramático aperto 

creditício sobre a economia real. Isso ocorreu à medida em que os bancos tinham que eliminar os 

ativos inseguros de seus balanços, com a restrição de que os empréstimos interbancários foram 

bruscamente desacelerados, por desconfiança mútua. Como conseqüência , a atividade econômica 

diminuiu e o desemprego aumentou, nos países primeiramente afetados pela crise bancária. 

Contudo os efeitos não ficaram restritos a estes países, de modo que as demais nações do bloco 

também passaram a vivenciar efeitos nocivos da desaceleração econômica. Além dos efeitos 

fiscais de salvamentos bancários, portanto, os governos tiveram que aceitar um forte declínio das 

receitas fiscais e um aumento igualmente íngreme das despesas sociais (seguro-desemprego e 

estímulos econômicos visando evitar o agravamento da recessão). Obviamente, no entanto, os 

efeitos da contração do crédito seriam mais perceptíveis em países cuja atividade econômica 

apresentava maior dependência da disponibilidade de crédito barato e da entrada de enormes 

fluxos de capital - que na zona euro tinha sido o caso das economias periféricas (PIIGS). Na 

Irlanda e na Espanha , além disso, a bolha imobiliária havia estourado sob o impacto da recessão, 
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e os padrões de hipotecas criaram uma crise bancária secundária em que os governos tiveram de 

resgatar ainda mais instituições financeiras (ou os credores das instituições financeiras, 

localizados nos países centrais). O resultado foi um aumento ainda mais dramático dos déficits do 

setor público e, como consequência, dos estoques de dívida, mesmo em países como a Espanha e 

a Irlanda, cuja relação dívida pública / PIB se encontrava, até então, em um nível muito abaixo da 

média da Eurozona. 

No processo, em terceiro lugar, as agências internacionais de rating e os investidores 

deixaram de estar satisfeitos com a eliminação do risco cambial e, finalmente, começaram a se 

preocupar com a sustentabilidade do endividamento do setor público - em especial para países 

cujos déficits em conta corrente sugeria um excesso de endividamento, podendo afetar a 

capacidade dos governos de honrar seus compromissos financeiros47. Como resultado, o preço 

dos títulos em circulação diminuiu, o refinanciamento, bem como a colocação de novos títulos no 

mercado, tornou-se difícil, e a convergência das taxas de juro nominais frente aos níveis alemães 

chegou ao fim. Assim, como visto na seção anterior,os prêmios de risco da dívida soberana dos 

PIIGS subiu para níveis muito elevados, praticamente proibitivos depois de 2008. Ou seja, os 

governos tinham, de um lado, a obrigação de resgatar os bancos e ampliar os gastos com 

benefícios sociais, e de outro, a dificuldade de se financiar no mercado internacional, em um 

contexto de forte contração de liquidez promovida pela crise estadunidense. 
 “Tudo começou quando os sopradores da bolha imobiliária perderam o fôlego em 2008, 
em função da queda dos preços dos imóveis e da desvalorização dos ativos financeiros 
originados e distribuídos a partir dos pacotes de créditos hipotecários. Na posteridade do 
colapso, escancarou-se um estoque de endividamento ‘excessivo’ das famílias 
gastadoras e das instituições financeiras montadas em estruturas alavancadas.” 
(BELLUZZO, 2013, p. 13) 

“A dívida dos governos aumentou, cevada pela queda das receitas, pela ampliação 
automática das despesas e pelo Socorro aos bancos moribundos. Aliviadas da carga de 
ativos podres do setor privado – graças à ação dos bancos centrais –, as instituições 
financeiras, em um primeiro momento, acolheram mais dívida soberana em seus 
balanços. Logo depois partiram para a desalavancagem agressiva: trataram de acumular 
reservas excedentes e de evitar novos empréstimos aos privados, até mesmo às suas 
congêneres. As famílias com patrimônio negativo e as empresas sobrecarregadas de 
capacidade correram para os confortos da liquidez e do reequilíbrio patrimonial. Os 
países e as regiões se engalfinharam: uns para reverter os déficits externos, outros para 
manter seus superávits. (op. cit., p. 14) 

No campo fiscal, com exceção da Grécia, grande parte dos países periféricos possuía 

superávits ou déficits públicos em níveis aceitáveis. Até o ano de 2007, países como Espanha e 
                                                

47 Vale ressaltar, que no pano de fundo dessa situação, o BCE deixou claro que adotaria a no-bail-ou-clause. Ou seja, foi 
ressaltado pela instituição, que a mesma não garantiria os títulos públicos dos países da zona do euro.  
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Irlanda apresentavam superávits fiscais (Figura 13), fruto do superaquecimento de economias 

embaladas pela explosão do gasto privado. Nos outros membros da UME, os déficits foram 

contidos nos patamares previstos pelos critérios do Tratado de Maastricht (1992), os quais 

previam como teto o valor máximo de déficits de 3% do PIB. BELLUZZO (2012) aponta que, na 

verdade, as políticas fiscais dos chamados periféricos foram até certo ponto cautelosas, sendo que 

entre 2001 e 2007 o déficit médio foi de 2,3% para 1,8% do PIB. Contudo com o estouro da crise, 

ocorreu um avanço notável: 5,5% em 2008, 11,3% em 2009 e 13,2% em 2010. “(...) houve uma 

violenta reversão da situação fiscal em países como Espanha e Irlanda, que absorveram com 

maior intensidade o fluxo de capitais e ingressaram em uma trajetória de riscos crescentes.” 

(BELLUZZO, 2013, p. 13) Segundo o autor, isto é válido tanto para as instituições financeiras 

nacionais – com destaque para os bancos espanhois –, quanto para as famílias envolvidas no 

movimento de supervalorização dos ativos imobiliários e no incremento dos gastos com 

consumo. As facilidades de crédito derivadas da integração monetária fizeram com que os 

agentes privados das nações periféricas ampliassem seus níveis de endividamento. Porém, os 

setores públicos destes países (à exceção da Grécia) apresentavam um grau de endividamento 

controlado. É somente a partir do estouro da crise estadunidense, em 2007, que os governos 

iniciam um processo de ampliação de seus déficits. Isso é fruto de uma queda na arrecadação, 

gerada pela crise e de um aumento de gastos, por questões sociais, mas, sobretudo, o 

endividamento público se dá como forma de garantir a solvência do setor privado. Assim, na 

visão de Belluzzo, os determinantes da crise não derivam do endividamento governamental e 

irresponsabilidade fiscal, mas sim do descontrole no endividamento privado. Este setor por sua 

vez, teve de ser socorrido pelo setor público, o qual atuou através dos Bancos Centrais Nacionais 

(emprestadores de última instância), impedindo que um crash financeiro – derivado do shadow 

banking system – acarretasse uma situação de depressão generalizada sobre a Europa. 

Abaixo, Guttmann & Plihon destacam a maneira como a crise estadunidense 

deflagrou os problemas existentes no modo de crescimento dos países periféricos (debt-led 

growth), rompendo com os fluxos financeiros, outrora abundantes, que permitiram o insuflar de 

bolhas derivadas do endividamento privado. 

“In late 2009 and early 2010, as the recession seemed to bottom out, the scale of fiscal 
costs of the crisis became clear and financial market increasingly started worrying 
about sovereign debt. Markets increasingly turned against those who saved them. The 
weakest link among the (developed) states turned out to be Greece, which had higher 
budget deficits than other countries.” (GUTTMANN & PLIHON., 2010, p. 10). 
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“The financial crisis has shown that fiscal policy, public intervention and regulation 
remain necessary. The crisis provoked a rapid rise in public debts and deficits as 
governments had to intervene to rescue the financial system, recorded lower tax receipts 
(and higher unemployment expenditure), and had to implement measures to support 
activity. The 2008- 2010 rise in government debts was not due to extravagant fiscal 
policies but to the combination of lower tax receipts and fiscal measures necessary to 
stabilise the economy. The situation is particularly worrying in the euro area where the 
economic policy framework is not satisfactory. The Stability and Growth Pact has no 
economic basis; Member States (MS) cannot and do not want not to obey stupid rules; 
national economic policies are not really coordinated; economic disparities are 
growing; these disparities are not taken into account in European policies coordination; 
the ECB’s independence is problematic in times of financial crisis.” (MATHIEU & 
STERDYNIAK, 2010, p.2) 

"Enquanto asseguravam o controle da instância fiscal, os países da periferia acumulavam 
desequilíbrios em conta corrente dos balanços de pagamentos. Às vésperas da crise, no 
ano da graça de 2007, o déficit médio em conta corrente de Grécia, Irlanda, Itália, 
Portugal e Espanha chegou a 8,5% do PIB, enquanto o superávit da turma dos virtuosos 
(Alemanha, Áustria, Bélgica e Holanda) se aproximava dos 4%. As cifras das contas 
externas denunciavam a política neomercantilista da Alemanha, maior beneficiária do 
euro. Resumo da peça: os bancos estrangeiros, sobretudo alemães e franceses, 
financiavam o consumo dos gastadores periféricos que derramavam suas demandas 
pressurosas nas engrenagens da indústria alemã.(...) Os estoques de dívida soberana 
emergiram dos escombros do endividamento privado promovido pelos bancos alemães, 
franceses, austríacos etc., que se lambuzaram nas delícias da farra imobiliária e da bolha 
de consumo." (BELLUZZO, 2012) 

Figura 13 – Déficit Público Anual - Percentual do PIB (2002 – 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FMI. 
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Se a crise fosse fruto do desregramento dos governos da periferia da Eurozona que 

teriam, segundo alguns autores, se aproveitado da adesão ao euro para aumentar os gastos, seria 

de se esperar que os déficits orçamentários tivessem crescido com a introdução da moeda única 

em 1999. Contudo, o que de fato se observa na Figura 14 é uma contenção dos déficits fiscais 

após 1999, acompanhada de uma significativa ampliação dos déficits em transações correntes. 

Desta forma, parece ser compravada a tese, apontada por Belluzzo, de que a crise não foi o 

resultado direto do descontrole fiscal por parte dos PIIGS, mas sim o resultado de uma profunda 

ampliação da necessidade dos PIIGS em financiarem seus déficits em transações correntes com 

influxos de capitais via conta financeira. 

Figura 14 – Saldo Fiscal e Saldo em Transações Correntes - Percentual do PIB (1990 – 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KASH (2011), com dados da OCDE. 
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"Note that the capital flow bonanzas in evidence in these charts were directly the result 
of the adoption of the euro by the peripheral EZ countries, which made it easier for 
capital in the core EZ countries to find investment opportunities in the periphery. In fact, 
this was exactly what the advocates of the common currency intended and expected, and 
has always been touted as a selling point for the euro project - it's called 'financial 
integration'. The problem is the sudden stop that frequently follows such a capital flow 
bonanza." (KASH, 2011) 

CORRÊA (2012) aponta que após a eclosão da "crise dos subprimes", especialmente 

após 2008, observou-se uma ampliação da intervenção dos Estados Nacionais em boa parte dos 

países do mundo, como forma de amenizar os efeitos problemáticos resultantes da escassez de 

liquidez dos bancos e da desaceleração do crescimento provocada pela redução da atividade 

econômica mundial. Desta forma, grande parcela dos bancos respondeu cortando taxas de juros e 

intervindo como emprestadores de última instância. Concomitantemente, observou-se também 

uma atuação pela via dos Tesouros Nacionais, com os Estados promovendo pacotes de estímulos 

fiscais (Tabela 4). Esse tipo de atuação provocou impactos de aumento nos gastos públicos 

(Tabela 5) dos países que atuaram de tal forma, observando-se uma rápida piora no deficit 

público dos países da zona do euro em geral, especialmente da Irlanda, da Espanha e da Grécia, 

ao mesmo tempo que também se observava uma queda na atividade econômica e um aumento do 

desemprego. Ocorre que, ao longo de 2008 e especialmente no início de 2009, as condições para 

as emissões de dívida pioraram muito, à medida que os mercados passaram a exigir uma maior 

rentabilidade. 

Tabela 4 – Estímulos Fiscais Concedidos – Percentual do PIB (2008 – 2010). 

  2008 2009 2010 
Bélgica 0,6 3 2,6 

Alemanha 0,4 0,8 2,4 
Irlanda 5,2 6,5 7,3 
Grécia 3,4 6,7 4,7 

Espanha 5,6 11 8,9 
França 0 3,2 3,1 
Itália 0,4 0,8 1,1 

Holanda 0,2 1,7 2,9 
Áustria 0,2 1,4 2,3 
Portugal 0,3 3,7 3,6 
Finlândia 0,3 3,6 5,3 
Eurozona 1 3,1 3,3 

Reino Unido 1,8 7 7,1 
Fonte: Relatório da Comissão Europeia 2009 - In. MATHIEU & STERDYNIAK, 2010, p. 13. 
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Tabela 5 - Gasto Público - % do PIB (2002 - 2012). 

 
Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 47,9% 43,1% 33,1% 47,1% 45,1% 38,9% 
2003 48,5% 44,7% 32,6% 48,1% 44,7% 38,4% 
2004 47,1% 45,4% 33,0% 47,5% 45,5% 38,9% 
2005 46,9% 46,6% 33,3% 47,9% 44,6% 38,4% 
2006 45,3% 44,3% 34,0% 48,5% 45,3% 38,4% 
2007 43,5% 44,4% 36,4% 47,6% 47,5% 39,2% 
2008 44,1% 44,8% 42,6% 48,6% 50,5% 41,5% 
2009 48,2% 49,8% 47,7% 51,9% 53,9% 46,3% 
2010 47,7% 51,2% 64,9% 50,4% 51,4% 46,3% 
2011 45,3% 49,3% 47,7% 49,8% 51,7% 45,1% 
2012 45,0% 45,6% 41,6% 50,7% 50,3% 46,7% 

Fonte: National Statistical Offices. 
 

“Observou-se um aumento do risco-país, especialmente dos PIIGS, e esse salto foi 
particulamente forte no início de 2009. O destaque vai para o fato de que as agências de 
rating tiveram uma influência decisiva no aumento do spread ocorrido nessa época. De 
fato, em janeiro daquele ano a Standard & Poors rebaixou a nota da Grécia, da Espanha 
e de Portugal. Isso rapidamente gerou especulações sobre a zona do euro em geral e  
causou um aumento dos spreads cobrados sobre os títulos soberanos europeus, exceto o 
alemão.” (CORRÊA, 2012, p. 81) – VIDE FIGURA 9. 

 Os recorrentes deficits públicos apresentados pelos países periféricos, após a eclosão 

da crise conformou um nível de endividamento crescente, de modo que maiores taxas de juros 

eram exigidas destes países, tendo em vista a ampliação do risco de insolvência fiscal.48 Na 

sequência são mostrados dois indicadores (Relação Dívida Líquida / PIB e Relação Dívida 

Líquida / Exportações) que representam, de maneira mais concreta, o nível de endividamento e 

de capacidade de pagamento dos PIIGS e da Alemanha ao longo do período de 2002 a 2012. Da 

Figura 15, pode-se extrair a problemática do caso grego. A Grécia apresenta, já em 2002, um 

nível de endividamento superior ao seu Produto Interno Bruto. Essa situação é agravado ao longo 

do tempo, atingindo seu ápice em 2011. Porém, o que de fato se observa é uma ampliação da 

relação dívida líquida / PIB em quase todos os PIIGS (à exceção da Itália), apenas a partir de 

2007. Até este ano, a relação se mantinha estável, ou levemente declinante, muito em função do 

crescimento do PIB apresentado por estes países. Todavia, quando a economia mundial 

                                                
 
48 Vale aqui ressaltar, que a simples análise do estoque de dívida bruta de um país não representa a maneira mais eficaz de medir 
a capacidade do mesmode em honrar seus compromissos financeiros. Isso porque, este indicador não leva em consideração 
disponibilidades de caixa, reservas monetárias e outros haveres financeiros. Além disso, a dívida bruta deve ser relativizada frente 
a outros indicadores que indiquem a capacidade arrecadatória do setor público do país em questão, como forma de se promover 
uma comparação entre os haveres e deveres do mesmo. Só assim, pode-se determinar até que ponto este governo possui condições 
de arcar com seu nível de endividamento. 
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desacelera – por conta da crise estadunidense –, a situação degringola e, em função das razões 

apresentadas acima, os níveis de endividamento público se ampliam fortemente. A Alemanha, 

por sua vez, mantém, ao longo de todo o período, uma relação praticamente constante entre sua 

dívida pública líquida e seu Produto Interno Bruto. 

Figura 15 – Relação Dívida Pública Líquida / PIB (2002 – 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FMI e Banco Mundial  - Elaboração Própria. 
 

Da Figura 15, pode-se extrair ainda as consequências do distinto modelo de 

crescimento observado nas nações centrais e periféricas. Enquanto os PIIGS apresentaram um 

modelo pautado na ampliação do endividamento privado, o qual insuflou bolhas econômicas 

internas, os países centrais (no caso a Alemanha) desenvolveram um padrão de crescimento 

baseado na produção industrial e na exportação destes produtos, em especial para as nações 

periféricas. A exportação de mercadorias e serviços representa um importante mecanismo 

gerador de divisas. Assim, o padrão de crescimento que delega a segundo plano o nível de 

produção industrial e exportações, acaba por ampliar os déficits dos países periféricos em 

transações correntes, gerando maior necessidade de financiamento e acarretando a formação de 

um círculo gerador de endividamento privado. Observa-se através da Figura 16 que todos os 

PIIGS apresentam, a partir de 2007, um forte crescimento de sua relação dívida líquida / 

exportações. Isso não se deve a uma queda abrupta nas exportações (que já era baixa), mas sim a 

0,00	  

0,20	  

0,40	  

0,60	  

0,80	  

1,00	  

1,20	  

1,40	  

1,60	  

1,80	  

2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Alemanha	  

Portugal	  

Irlanda	  

Itália	  

Grécia	  

Espanha	  



 78 

uma ampliação do nível de endividamento público líquido, decorrente das necessidades de 

socorro e salvamento após a eclosão da crise. Mais uma vez, o caso grego distoa dos demais, 

sendo que em 2011, o país apresenta um nível de endividamento público líquido, o qual 

representa em cerca de 7 vezes a sua capacidade de gerar divisas via exportações. Na ponta 

contrária, a Irlanda representa um caso peculiar, no qual, a despeito de seu modelo de 

crescimento ser fortemente dependente da poupança externa, suas exportações representam um 

volume consideravelmente grande, se comparadas ao seu PIB49. Desta forma, a relação entre a 

dívida líquida e as exportações irlandesas mais do que dobra, ao longo do período 2007 – 2012, 

mas ainda assim, se mantêm abaixo do nível de países centrais, como a Alemanha. 

 

Figura 16 – Relação Dívida Pública Líquida / Exportações (2002 – 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FMI e Banco Mundial  - Elaboração Própria. 

DINIZ e JAYME JR. (2012) afirmam que a expansão da dívida pública colocou os 

governos como reféns de empréstimos cada vez mais onerosos, visando a rolagem das mesmas. A 

solução encontrada, como forma de amenizar os déficits, previa drásticos cortes em gastos 

públicos, além do congelamento de salários e aposentadorias, e o fim de benefícios. No tocante à 

arrecadação fiscal, promoveram-se fortes aumentos de impostos. Essas medidas impostas em uma 

                                                
49 Esse caso particular será melhor explicado na seção 3.4.2 
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sociedade acostumada com o chamado “Estado de Bem-Estar Social”, obviamente gerou greves e 

protestos. Tal estratégia de ajuste se mostrou, por diversas vezes, ineficaz ao longo da história. Os 

autores tomam por base os exemplos históricos da crise da dívida nos anos 1980, ou mesmo a 

crise cambial Argentina de 2000. Ademais, o FMI e os outros países da União Europeia acabaram 

por garantir pacotes bilionários, contrariando a ideia, dos Tratados de convergência para a criação 

da UME, conhecida como “no bail-out clause”. Contudo, para promover o resgate econômico 

das nações que apresentavam risco claro de moratória, os organismos internacionais restringiram 

ainda mais a forma de condução de política econômica das mesmas, exigindo garantias de 

contração e austeridade fiscal, as quais mergulhariam estes países em uma recessão aprofundada. 

Tudo isso gerou crescentes perdas de credibilidade em relação a essas economias, refletindo 

sobre a Eurozona como um todo. “Exige-se da população da Grécia e da zona do euro, de um 

modo geral, a aceitação de medidas dolorosas, que irão, tão somente, reduzir ainda mais a renda, 

o produto e o emprego da região da União Monetária.” (ARESTIS, 2012, p. 85) 

“Se a crise econômica mundial significou recessão, desemprego e desconfiança nos 
mercados de praticamente todas as economias do mundo, na União Europeia representou 
um ponto de inflexão no processo de convergência das variáveis nominais estabelecidas 
em Maastricht, particularmente para as economias menos desenvolvidas. Na realidade, 
esse ponto de inflexão não foi nada mais que a exteriorização da enorme fragilidade 
implícita no modelo europeu desde o seu início.” (DINIZ & JAYME JR., 2012, p. 19) 

"A emergência da crise da dívida soberana a partir do colapso do endividamento privado 
exige intervenções não convencionais das autoridades monetárias. Só elas seriam 
capazes de impor regras destinadas a facilitar o refinanciamento das dívidas e a 
recuperação do crédito ao setor privado. Deixados à sua própria sorte, os bancos 
privados não podem contabilizara desvalorização implícita de seus ativos e os devedores 
não suportam a insistência dos “mercados” em manter o valor nominal das dívidas. A 
insistência alemã na austeridade é uma defesa ineficaz de seus bancos “bichados”. 
Lembra o calvário dos programas de ajustamento impostos às economias latino-
americanas depois da crise da dívida dos anos 80." (BELLUZZO, 2012) 

A seguir, serão tratadas as particularidades dos casos de Portugal, Irlanda, Grécia e 

Espanha, no tocante ao surgimento e ao enfrentamento da crise. 
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3.4.1 – Portugal 

 

Segundo BARREIRO (2013), a crise portuguesa tem suas origens com a adoção do 

euro e a necessidade de convergência das políticas monetárias entre os países que iriam aderir à 

UME e os bancos centrais. A moeda única permitiu ao governo português uma drástica redução 

de suas taxas de juro - o prêmio exigido por títulos lastreados em euro era muito menor do que 

aquele exigido por títulos lastreados no escudo português -, ampliando fortemente o crédito aos 

setores público e privado. No setor privado, houve um aumento considerável do consumo e do 

investimento, elevando às alturas os níveis de endividamento. Perante as maiores facilidades de 

acesso ao crédito, o Estado também expandiu sucessivamente a sua despesa pública corrente, que 

aumentou vertiginosamente desde a adoção do Euro.  

A expansão da liquidez na economia portuguesa, fruto da diminuição das taxas de 

juro, provocou um aumento dos salários reais superior ao da produtividade, acarretando uma 

deterioração da competitividade da economia portuguesa (Figura 6) frente aos países centrais. O 

crescimento da economia portuguesa registado entre 2000 e 2005 foi, essencialmente, sustentado 

pelo aumento do consumo privado e da despesa pública, no modelo já destacado em seções 

anteriores, conhecido como debt-led growth. O autor coloca que a ausência de reformas 

estruturais, visando dinamizar a oferta doméstica, fez com que a ampliação da renda e do 

consumo fossem direcionados, em sua grande maioria, para o mercado de bens estrangeiros, 

provocando assim recorrentes déficits em transações correntes. Estes déficits tinham de ser 

financiados por influxos de capital estrangeiro, elevando o endividamento português a níveis 

alarmantes.  

Com os efeitos da crise financeira internacional, deflagrada nos EUA, os fluxos 

financeiros cessaram. O setor privado estava sobreendividado e, frente à impossibilidade de 

promover ajustes cambiais ou monetários para repor a competitividade da economia portuguesa, 

o Estado optou por aumentar o gasto público, como forma de conter a desaceleração econômica e 

garantir o salvamento de empresas privadas com carência de liquidez. A necessidade de resgates 

ao setor privado e elevados gastos sociais conduziu a um forte desequilíbrio das contas públicas 

portuguesas. Barreiro (2013) acrecenta, ainda, que a despeito de a contração econômica 

portuguesa não ter sido tão elevada como em outros países da Eurozona (Itália, Grécia e Irlanda), 

os efeitos da crise foram semelhantemente severos, pois estes países haviam vivenciado níveis 
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maiores de crescimento no período pré-crise. Os efeitos da crise na economia portuguesa 

expressaram-se através de uma queda vertiginosa da procura externa, levando a uma contração 

inicial do saldo comercial português (2008 e 2009), e num aumento massivo da desconfiança 

estrangeira, que atuou como barreira ao investimento privado e ao financiamento externo, bem 

como contribuiu para uma forte contração da demanda interna, elevando os já alarmantes níveis 

de desemprego.  

"A atual crise financeira teve origem na adoção de políticas fiscais despesistas (sic), 
financiadas com baixas taxas de juro, que tinham como principal propósito dinamizar a 
convergência econômica de Portugal com os restantes Estados-Membros da Zona Euro. 
Porém, essas mesmas políticas resultaram numa divergência econômica, consequência 
da queda do investimento, do baixo nível de crescimento econômico, da deterioração da 
competitividade portuguesa e dos elevados níveis de endividamento público e privado." 
(BARREIROS, 2013, p. 2) 

 Tendo visto secar a liquidez internacional e tendo de captar recursos externos a taxas 

inconcebíveis, o governo Português teve de recorrer ao auxílio dos organismos internacionais, 

para evitar a moratória. Assim, em maio de 2011, o Fundo Monetário Internacional e o 

Mecanismo de Estabilização Europeu concederam um empréstimo de 78 bilhões de euros ao 

governo português. Contudo, em contrapartida, eles exigiram de Portugal um plano de 

ajustamento estrutural, com medidas de forte austeridade fiscal, visando o equilíbrio das contas 

públicas.  De acordo com MOTA et al. (2010) os principais cortes para a redução das despesas 

públicas centraram-se nas despesas salariais com os funcionários públicos e nas despesas com a 

proteção social e também no adiamento de alguns investimentos públicos de grande dimensão. 

Do lado das receitas fiscais, reduziram-se certos benefícios fiscais ligados às despesas familiares 

nas áreas da saúde e da educação. "Em meados de abril, esse programa foi aprovado pela 

Comissão Europeia, embora esta tivesse advertido para a possibilidade de as medidas não serem 

suficientes, devido às previsões econômicas relativamente otimistas." (op. cit., p. 92) O Ministro 

das Finanças português (SANTOS, 2010), ao falar sobre o plano de austeridade imposto a 

Portugal, em troca da "ajuda econômica", ressalta que: “todos nós gostaríamos de ter um pouco 

mais de tempo para levar a cabo esta consolidação orçamental (sic). Mas, infelizmente, somos 

confrontados com uma situação dos mercados que não nos dão escolha”. 

O que se observou, contudo, foi um agravamento da situação. Após a adoção das 

medidas restritivas, a demanda se contraiu fortemente, o desemprego disparou e a produção 

econômica se retraiu além do esperado (Figura 17). O receituário neoliberal apregoado pelo FMI 
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já havia se mostrado falho no caso da América Latina, nos anos 1980. Eles parecem não ter 

aprendido a lição. 

 

Figura 17 – Crescimento do PIB Português (2007 – 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Banco Central Português. 
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3.4.2 – Irlanda 

 

LANE (2011) destaca esta como sendo uma das mais severas crises já vivenciada 

pela Irlanda em toda a sua história. Embora a crise financeira global tenha afetado todas as 

economias em diferentes graus, ela foi especialmente grave na Irlanda, onde ocorreu uma queda 

do PIB nominal acumulado de 21%, entre o último trimestre de 2007 e o terceiro trimestre de 

2010. Isso insere a Irlanda entre os países mais afetados em termos de desempenho da produção 

durante este período. 

Aliado a esse choque econômico, a Irlanda também sofreu uma deterioração fiscal 

severa. Depois de um longo período de superávits, o resultado fiscal passou de território positivo 

em 2007, para um déficit entre 11% e 12% do PIB, ao longo de 2009 e 2010. O custo de 

recapitalizar o sistema bancário empurrou o déficit global do setor público para 14,5% do PIB em 

2009 e 32% do PIB em 2010, levando a um rápido crescimento do nível global da dívida pública. 

O principal fator por trás desses acontecimentos foi a conformação e o efeito 

devastador gerado pelo estouro da bolha no mercado imobiliário irlandês. À medida que o boom 

imobiliário foi financiado através de empréstimos ofertados pelo sistema bancário irlandês, o 

declínio nos preços dos imóveis e o colapso na atividade de construção resultou em graves perdas 

ao sistema bancário irlandês, como um todo. Por sua vez, isso tem contribuído diretamente para a 

crise econômica através de fortes restrições ao crédito e da crise fiscal gerada através dos custos 

de recapitalização do sistema bancário e, indiretamente, através da perda de receitas geradas por 

ativos imobiliários. 
"The Irish case is more complicated and is linked to the lack of efficient regional 
financial regulation: Ireland had solid public finances prior to the crisis, with a surplus 
of 0.1 per cent of GDP in 2007 and a debt-to-GDP ratio of only 28.7 per cent. As the 
global economic and financial crisis hit Ireland, its domestic real estate bubble burst – 
alongside the same event happening in the United States – even though the country had 
ample fiscal space for standard counter-cyclical fiscal policies. However, the problem in 
Ireland was that the domestic banking system had expanded its balance sheet to several 
hundred per cent of GDP in the years prior to the crisis, with lending to the non-
financial private sector alone having reached more than 200 per cent of GDP. 
Underpinning domestic borrowing was, to a large extent, the real estate and 
construction boom – which was in Ireland several times larger than it was in the US.  In 
2008, the banks’ net foreign liabilities amounted to more than 60 per cent of the Irish 
GDP, with a large share of them coming from other banks in the euro area. It is safe to 
say that the opportunities for Irish banks to borrow abroad to such an extent had only 
been made possible by the financial market integration that followed European 
integration and the establishment of the European monetary union." (DULLIEN, et al., 
2013, p.9) 
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O desempenho econômico notável nas décadas de 1990, seguindo até meados dos 

anos 2000, foi impulsionado por vários fatores. O ajuste fiscal de 1987 proporcionou uma 

situação fiscal estável, enquanto a estagnação ocorrida em meados dos anos 1980 eliminou a alta 

inflação que assolava a Irlanda no final dos anos 1970 e início dos 1980. O nível educacional 

havia aumentado drasticamente ao longo dos anos 1970 e 1980. Isso fez com que os jovens que 

adentravam no mercado de trabalho apresentassem níveis de capital humano muito mais elevados 

do que aqueles que se aposentavam, ampliando a produtividade da economia. 

Estes tendência positiva na economia doméstica foi acompanhada por uma mudança 

favorável na natureza da produção e do comércio mundial. "In particular, the rise of the 

weightless economy, in which high-value, low-weight sectors such as computers and 

pharmaceuticals were increasingly important, meant that Ireland's peripheral geographic status 

beecame less of a barrier to export-oriented production." (LANE, 2011, pp. 60 e 61) O resultado 

foi um boom dos fluxos de investimento direto estrangeiro, principalmente, por meio de empresas 

multinacionais americanas. Em parte, essas empresas selecionaram a Irlanda como uma 

plataforma de exportação para a União Europeia, se aproveitando dos baixos custos salariais e 

tarifários irlandeses para produzir, com ganhos de competitividade no mercado internacional. No 

entanto, uma parte significativa das exportações também foram direcionadas para outras regiões, 

incluindo aquelas que retornavam para o mercado doméstico dos EUA. O ritmo de acelerado 

crescimento econômico foi ampliado durante o período 1999-2000, por conta da forte 

desvalorização do euro face ao dólar americano, que impulsionou as exportações irlandesas. 

Além disso, as taxas de juros caíram fortemente na Irlanda (e nos PIIGS em geral) quando da sua 

entrada na UME. Contudo, alguns sinais de exaustão do ciclo de crescimento começavam a 

aparecer: a Irlanda encontrava-se em uma situação próxima do pleno emprego, de modo que uma 

forte pressão sobre os salários se tornou evidente. 

A recessão internacional, em 2001, marcou um ponto de virada para a economia 

irlandesa. A expectativa na época era de que a Irlanda iria retornar a um caminho de crescimento 

europeu "mais normal". Isso porque a capacidade de reposição da força de trabalho tinha sido 

eliminada e ocorreu a valorização real do euro frente a outras moedas. Desta forma, a expectativa 

des ganhos, outrora extraordinários para os investidores estrangeiros, foi diminuindo. Contudo, 

esta projeção estava errado. O rápido crescimento econômico foi retomado em 2003 e manteve-se 

até 2007. No entanto, a maneira como se deu este crescimento foi muito diferente daquela 
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ocorrida nos anos 1980 e 1990. Em particular, ele foi conduzido por um aumento na atividade de 

construção civil, com a economia impulsionada por um boom de investimentos em habitação e 

propriedades comerciais. Por sua vez, o efeito riqueza positivo derivado da alta dos preços 

imobiliários foi reforçado por um forte crescimento do consumo privado. Com a forte ampliação 

das receitas fiscais provenientes da tributação direta sobre elementos patrimoniais, o governo 

também foi capaz de financiar um certo ritmo de crescimento da despesa pública, mantendo um 

superávit orçamentário e desfrutando de um rápido declínio da relação entre dívida pública e PIB.  

Grande parte da ampliação creditícia foi estimulada por bancos locais. Por sua vez, 

esses bancos dependiam cada vez mais de financiamento advindo do exterior, através de um mix 

de empréstimos interbancários de curto prazo e emissões de títulos de dívida no mercado 

internacional. O aumento da concorrência no mercado bancário contribuiu para a forte 

diminuição do spread cobrado sobre os empréstimos, havendo ainda um afrouxamento das 

garantias exigidas sobre os mesmos. Tudo isso contribuiu para uma forte ampliação do 

endividamento privado, reforçando ainda mais o boom de crescimento. O que se observa na 

Irlanda são altos níveis de rentabilidade do sistema bancário, gerando um grande aumento no 

passivo externo líquido. O saldo de transações correntes do país passou de perto de zero em 2003 

para um déficit de cerca de 6% do PIB em 2007 (Figura 14).  

"In hindsight, it is now undisputed that Irish supervisors had not only been lax in their 
regulation of the offshore financial sector but also of the national banking sector, to 
such an extent that The New York Times even called Ireland the ‘Wild West of European 
Finance’. Trying to attract financial business from the rest of Europe, Ireland developed 
a large offshore banking sector. From a rational choice perspective, such a policy makes 
sense for a small country as it can benefit from the additional business while at least 
part of the potential costs of insufficient regulation will effectively be borne by the rest of 
the monetary union. The Irish case can thus be seen as a sovereign debt crisis evolving 
out of the specific incentives offered to under-regulate a national financial system within 
a monetary integration agreement that has integrated financial markets." (DULLIEN et 
al., 2013, p. 9)  

Em meados de 2006, havia claros sinais de que o crescimento do setor imobiliário 

estava próximo de sofrer uma reversão. No entanto, a esperança era de que houvesse uma 

retração suave, representada por um pequeno ajuste negativo dos preços imobiliários. Previa-se 

que a redução das atividades relacionadas com a construção seria gradual e poderia ser 

compensada pela expansão em outras setores da economia. A atividade econômica continuou 

forte em 2007 de tal forma que o risco de um crash parecia ser impensável, mesmo que a 
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evidência histórica apontasse para uma alta probabilidade de forte declínio nos preços do setor 

habitacional. 

O gatilho final para o colapso econômico foi a mudança nos mercados financeiros 

internacionais em 2007 e 2008, após o estouro da "crise dos subprimes". No início de 2008, os 

bancos irlandeses encontravam maiores dificuldades para manter o financiamento através dos 

mercados internacionais e, ao mesmo tempo, houve uma rápida contração nos investimentos 

nacionais sobre o mercado imobiliário. Este período de estresse culminou em uma crise em 

grande escala em meados de 2008, com o chamado sudden stop nos fluxos para os bancos 

irlandeses, em consonância com a perturbação dos mercados internacionais de crédito após a 

quebra do Lehman Brothers. A escalada desses problemas significou a ampliação acentuada do 

spread exigido pelos investidores sobre os títulos da dívida soberana irlandesa a partir de 2008 

(Figura 8). Com fortes dúvidas acerca da capacidade do governo em conseguir restaurar o 

crescimento econômico, a sustentabilidade fiscal e o modelo de crescimento, a elevação do 

diferencial de juros a ser pago contribuiu ainda mais para o agravemento da situação de 

endividamento público do país. LANE (2011) coloca que, desde então, a Irlanda se encontra em 

uma crise tripla, com um grave declínio na atividade econômica, perdas maciças no sistema 

bancário e rápida deterioração de sua posição orçamentária. Para piorar, os pacotes de resgate 

econômico colocaram a Irlanda à mercê daquilo que os organismos internacionais consideram 

como sendo a maneira correta para se lidar com desajustes fiscais: a austeridade. 
"The Irish case – with a banking system that had grown disproportionate to the 
country’s economic size – is only the tip of the iceberg with regard to the problems of 
financial market regulation in the EU. As became evident during the crisis, in some 
countries individual financial institutions had not only grown too big to fail (since they 
had achieved a systemically important role in the financial system governing the euro 
area as a whole), but they had reached a size where it had become increasingly difficult 
for them to be saved by their national governments alone." (DULLIEN, et al., 2013, p. 
9)  
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3.4.3 – Grécia 

 

Na visão de DULLIEN et al. (2013) o caso grego é o mais simples de ser explicado, 

por se tratar de um caso de insolvência clara e simples. Durante um longo período de tempo, o 

país executou uma política fiscal irresponsável e insustentável (Figura 13), mesmo que esta 

realidade não fosse claramente exposta aos investidores estrangeiros. Isto contrasta com outros 

países em crise na zona do euro, alguns dos quais (como a Irlanda e Espanha) apresentavam 

superávits orçamentários antes do início da crise económica e financeira global de 2008-9. O 

autor destaca ainda que, curiosamente, países como a Espanha estão sendo colocados sob forte 

pressão por parte da UE na presente conjuntura - apesar de sua relação dívida líquida / PIB não 

ser particularmente elevada em comparação com outros países da OCDE, como o Japão, o Reino 

Unido ou os EUA. A Grécia, por sua vez, apresentou entre 2002 e 2008 uma relação entre 

endividamento líquido e PIB que se oscilava entre os patamares de 100% e 110%. Contudo, a 

partir de 2009, essa relação apresentou uma forte guinada, de modo que, em 2011, ela chegou ao 

patamar de 168%, como pode ser observado na Figura 15. 

Os autores destacam que as finanças públicas gregas eram insustentáveis. A Grécia 

violou o Pacto de Estabilidade e Crescimento em todos os anos desde a sua adesão à zona do euro 

(a partir de 2001), com déficits que sempre se colocaram claramente acima de 3% do PIB. Este 

problema não foi facilmente detectado, no entanto, devido a uma série de casos de declarações 

incorretas (uma espécie de maquiagem contábil) por parte das autoridades gregas.  

"'Uma grande parte dos gastos com as Olimpíadas, gastos sociais e outros não foram 
incluídos no Orçamento', disse Karamanlís50. A dívida pública ultrapassa até mesmo as 
estimativas mais pessimistas. Os 5,3% de déficit público representam quase o dobro do 
limite estipulado pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, que rege os países que 
adotaram o euro. Antes das eleições de março, o governo socialista – que acabaria 
deixando o poder – havia previsto que o déficit grego seria de 1,2% em 2004." (BBC 
BRASIL, 2004) 

Quando a crise financeira e econômica global foi deflagrada, em 2008, as receitas públicas 

minguaram e o gasto público teve de ser fortemente ampliado, como forma de se evitar efeitos 

ainda mais desastrosos sobre a economia. Contudo, os níveis de endividamento atingiram um 

patamar muito perigoso, de modo que os fluxos de capital secaram no âmbito internacional. Nem 

                                                
50 Kóstas Karamanlís foi o primeiro-ministro grego entre março de 2004 e outubro de 2009. 
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mesmo a vertiginosa elevação do prêmio pago pelas instituições financeiras gregas, foi capaz de 

atrair níveis de investimento compatíveis com a necessidade de financiamento do país. 

"A crise recente da Grécia expôs as fragilidades da área do Euro. Em função das 
desconfianças crescentes dos mercados financeiros a respeito da solvência do setor 
público na Grécia, as taxas de juros dos títulos da dívida pública desse país aumentaram 
consideravelmente nos últimos meses o que terminou por agravar a situação fiscal 
gregas, criando um ciclo vicioso: piora das expectativas do mercado financeiro levando a 
um aumento das taxas de juros que, por sua vez, gera um agravamento da situação fiscal, 
conduzindo a uma nova piora das expectativas do mercado financeiro." (OREIRO, 2012, 
p. 97) 

Embora a regra de no-bail-out tenha sido calaramente estipulada no projeto de  

arquitetura do bloco, os Estados da zona do euro não estavam dispostos a executá-la na prática. 

Afinal de contas, a moratória de um país da Eurozona poderia representar efeitos devastadores 

para o bloco, como um todo. O efeito contágio, mostrava-se como uma possibilidade real, 

extremamente danosa para todo o sistema financeiro europeu, tendo em vista a forte exposição 

dos bancos alemães, franceses e austríacos aos títulos gregos. Por isso, ficou decidida a 

construção um pacote de resgate para a Grécia, no início de 2010. Nesse sentido, a contrapartida 

exigida para tal empréstimo consistiu em um plano de reestruturação econômica com medidas 

altamente restritivas, visando equilibrar as contas públicas (esta questão será melhor abordada na 

seção 3.5 desta monografia). 

"Como no contexto do arranjo monetário prevalecente hoje na área do Euro o governo 
da Grécia não pode contar com o apoio financeiro do Banco Central Europeu para 
monetizar, ao menos uma parte, do seu enorme déficit fiscal, segue-se que a eliminação 
desse ciclo vicioso exige um ajuste fiscal draconiano por parte do governo grego, 
justamente no momento em que a política adequada, por conta do quadro recessivo que 
vive o País, e da ausência de outros instrumentos de política econômica, é a manutenção 
dos déficits fiscais. A Grécia encontra-se, portanto, entre a Cruz e a Espada: se não fizer 
um ajuste fiscal forte e crível, os mercados financeiros internacionais irão exigir taxas de 
juros cada vez mais altas para o financiamento do seu déficit fiscal, o que irá conduzir o 
País inexoravelmente ao default; se fizer o ajuste fiscal requerido pelos mercados, 
poderá obter um alívio nas condições de financiamento do seu déficit público às custas 
de um aumento significativo do desemprego e queda do nível de atividade econômica." 
(op. cit.,97) 
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3.4.4 – Espanha 

 

O impacto da crise sobre a economia espanhola, embora qualitativamente semelhante 

a de outros países, mostra algumas diferenças quantitativas importantes. Em primeiro lugar, a 

queda acumulada do PIB, no período 2008 - 2012 (-4,17%), não foi tão elevada como nos demais 

PIIGS (Portugal: 5,7%; Irlanda: 6%; Itália: 6,9%; Grécia: -20,1%). Em segundo lugar , o setor 

bancário começou a crise com carteiras compostas por ativos mais sólidos, uma vez que os 

bancos espanhois foram afastados, pelo sistema de regulação bancária nacional, dos ativos 

tóxicos que engendraram a primeira fase da crise. Isso evitou a necessidade de elevados resgates 

sobre o sistema bancário e não impôs muito estresse sobre as finanças públicas. Em terceiro 

lugar, apesar da ligeira diminuição do PIB, as taxas de desemprego (cerca de 25% em 2012) são 

as mais elevadas da Eurozona, devido a algumas peculiaridades do mercado de trabalho espanhol. 

Por fim, vale destacar a exorbitante ampliação do déficit público (% do PIB) espanhol pós 2008. 

Depois de uma década de consolidação fiscal em que houve um longo período de superávits 

fiscais, a Espanha apresentou, entre 2008 e 2012, déficits públicos elevados. Apesar da baixa 

relação dívida líquida - PIB e o compromisso do governo para restaurar a solidez fiscal em 2013, 

os efeitos da crise se apresentaram como devastadores à economia do país, o qual necessitou em 

2012 de um aporte financeiro da ordem de 130 bilhões de euros. Embora os problemas do sistema 

bancário pareçam atualmente sob controle, a Espanha enfrenta a dificuldade de restaurar a 

competitividade e o crescimento dentro das amarras impostas pela união monetária - isto é, sem o 

controle sobre as taxas de câmbio e de juros, além da incapacidade de emitir moeda - (como 

colocado por Oreiro, 2012 no trecho abaixo). Ao mesmo tempo, o país corre contra o tempo, na 

tentativa de reduzir o volume de dívida privada acumulado antes da crise e, de endividamento 

público, o qual aumentou acentuadamente em resposta aos efeitos da crise. 

"Se a Espanha não estivesse na área do Euro, a solução seria simples: bastaria uma forte 
desvalorização da taxa de câmbio, para impulsionar as exportações, contrair as 
importações e aumentar as receitas com o turismo. O problema é que a adesão à moeda 
única européia tirou a possibilidade de usar a taxa de câmbio como instrumento de 
política econômica. A segunda alternativa é o abandono puro e simples do Euro. Nesse 
cenário, a Espanha volta a ter uma moeda corrente própria e poderá desvalorizar o 
câmbio para incentivar as suas exportações. Os custos dessa alternativa também serão 
elevados. Certamente haverá corridas aos bancos, fuga de capitais e moratória de todos 
os contratos em euros no País. A adoção dessas medidas exigirá que a Espanha adote 
fortes controles a saída de capitais, os depósitos a vista terão que ser parcialmente 
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congelados e o governo deverá intervir nos contratos de dívida em euros para arbitrar 
ganhos e perdas entre as partes." (OREIRO., 2012, p. 100) 

Segundo GAVILÁN (2011) O entendimento da seqüência de eventos - que culminou 

na crise - e as opções políticas para restaurar o crescimento requer uma revisita aos fatores 

determinantes do período de expansão pré-crise e o impacto das políticas ali adotadas. A fase de 

expansão pré-crise foi principalmente dirigida por fatores dois fatores: i) uma expansão 

significativa do crédito, que foi induzida pela queda nas taxas de juros que se seguiu a entrada da 

Espanha na União Monetária  Europeia (UME) e, mais amplamente, por uma perspectiva de 

relaxamento nas condições de acesso ao crédito, e , ii) os grandes fluxos de imigração para a 

Espanha durante o período, que modificou substancialmente a estrutura demográfica da 

população espanhola, contribuindo para fortes alterações na estrutura do mercado de trabalho 

deste país.  
"Foreign population residing in Spain increased from 0.35 million (1 per cent of total 
population) in 1995 to 5.22 million (11 per cent of total population) in 2008. In addition, 
these inflows have modified the age distribution in the Spanish population and reduced 
the dependency ratio since, as is usual in international migration flows, the age 
distribution of the immigrants that have entered Spain has been younger than of 
natives." (op. cit., p. 84) 

Durante a expansão alguns desequilíbrios foram sendo construídos: a economia 

espanhola tornou-se crescentemente dependente do financiamento externo, no período. Apesar de 

um movimento em direção à consolidação fiscal do setor público, o endividamento do setor 

privado aumentou drasticamente devido à queda das taxas de juros e à expansão global do 

crédito, o que levou a um boom de investimento materialisado, principalmente, no setor da 

construção civil (como observado na Irlanda). Além disso, a competitividade internacional da 

produção espanhola também se deteriorou significativamente, em função dos diferenciais de 

inflação - discutidos na seção 3.2 -, bem como do baixo crescimento da produtividade e da 

existência de importantes distorções nos mercados de trabalho e de produtos domésticos. Tudo 

isso conduziu a uma situação de recorrentes déficits em transações correntes, financiados pela 

entrada de capitais via conta financeira. "Although fiscal policy was in surplus and public debt 

was falling, the current account went into large and increasing deficits over the period which 

siginificantly deteriorated the international investment position of the country." (op. cit., p. 82 e 

83) Com o estouro da crise estadunidense os fluxos minguaram e o setor público teve de agir 

rapidamente, elevando seus níveis de endividamento às alturas. 
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"A deterioração do quadro fiscal da Espanha tem levado os mercados financeiros a temer 
um calote por parte do governo espanhol. Os mercados pressionam o governo da 
Espanha para adotar rapidamente medidas no sentido de reduzir o déficit fiscal. Em 
função dessas pressões, o governo da Espanha já sinalizou sua intenção de cortar gastos 
e aumentar impostos, de forma a reduzir o déficit orçamentário para 3% do PIB até 
2013. Mas será essa política a mais adequada para a Espanha sair da crise na qual se 
encontra? Fazer um ajuste fiscal dessa magnitude, em um prazo relativamente curto de 
tempo e considerando o contexto de que a Espanha apresenta elevada taxa de 
desemprego e grande ociosidade da capacidade produtiva, não parece ser uma política 
muito sensata. Isso porque o ajuste fiscal implica em uma contração da demanda do setor 
público (ou, analogamente, num aumento da poupança do setor público) e a economia 
espanhola precisa de mais demanda, e não menos, para se recuperar." (OREIRO, 2012, 
p. 98) 
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3.5 – Restrições no Enfrentamento da Crise 

 
Nesta seção, serão destacadas as restrições impostas aos países da periferia da 

Eurozona, quando da adoção da moeda única. Ao abrirem mão de suas moedas nacionais, em 

detrimento do Euro, os países da UME também tiveram de renunciar à sua autonomia de política 

monetária, cambial e, em certo nível, fiscal. Neste sentido, busca-se destacar a maneira como essa 

perda de soberania na condução de sua política econômica restringiu, consideravelmente, o raio 

de manobra destes países no processo de enfrentamento da crise. Ademais, serão tratados os 

resultados das restrições impostas aos PIIGS (exigência de altos níveis de austeridade fiscal), em 

contrapartida aos planos de resgate econômico que se apresentaram ao longo da crise. 

Com a fixação definitiva das taxas de câmbio e com a passagem para uma moeda 

única, os países membros perdem um importante instrumento para o combate de situações 

recessivas ou de desaceleração econômica: a taxa de câmbio. Eles perdem a capacidade de 

promover políticas de desvalorização da moeda, como forma de ampliar a competitividade de sua 

produção interna no mercado internacional. A restrição imposta sobre a capacidade de realizar as 

chamadas desvalorizações competitivas – com a adoção da moeda única – é um elemento 

altamente prejudicial aos países da periferia da Eurozona. Isso ficou ainda mais claro no contexto 

de recessão imposto pela crise, onde os PIIGS, os quais possuíam um modelo de crescimento 

pautado no endividamento e não na expansão e exportação de bens industriais (como os países 

centrais), se viram impossibilitados de ampliar sua competitividade internacional através de 

desvalorizações da moeda nacional. CORRÊA (2012) destaca que estes países não têm a 

possibilidade de operar sobre o câmbio para melhorar a situação do balanço comercial. Assim, a 

não intervenção das instituições internacionais significaria necessariamente a impossibilidade de 

pagamento das dívidas. Isto, por sua vez, abalaria de forma perigosa o capital financiador. Desta 

forma, o perigo de contágio mostrou-se central para a manutenção do euro, em especial para os 

bancos franceses, italianos, espanhóis e alemães. 

Conforme mostrado na subseção 3.2.1, o período pré-crise foi marcado por 

diferenciais inflacionários entre os países centrais e os periféricos. Esse processo gerou 

diferenciais de câmbio real (Figuras 3 e 4), promovendo claras divergências no âmbito da 

competitividade alcançada pelos produtos dos membros do bloco no mercado internacional. 

Assim sendo, uma das formas de recobrar essa competitividade seria através de desvalorizações 
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cambiais por parte dos países periféricos. Contudo, como a moeda era comum a todos os países, a 

única forma de promover tais desvalorizações, seria através de políticas de redução de custos, 

preços e salários superiores àquelas praticadas nas nações centrais. Ou, como já explicitado na 

seção 3.1, uma outra forma de contornar esse problema seria através de políticas inflacionárias 

por parte das nações centrais. Através de seus papeis de liderança no bloco, países como a 

Alemanha, poderia realizar políticas de elevação de preços e salários, como forma de 

reestabelecer a homogeneidade competitiva para com os demais países membros da UME. Esse 

elemento é explicitado, de forma sucinta, nos trechos abaixo. 
“Fixed exchange rates and rigid inflation rates induce persistent exchange rates 
misalignment periods. In the euro area, countries can no more devalue their currency. 
Wage moderation policies are the only tool left but take a long time to play and are 
painful, since they depress demand both at home and in the area. Wage moderation 
policies would be all the more difficult to implement in euro area countries that they are 
already implemented in Germany, where domestic inflation is very low which makes it 
harder for partner countries to gain competitiveness against Germany.” (MATHIEU & 
STERDYNIAK, 2010, p. 8) 

“In the euro area, this situation cannot be considered as optimal since real interest rates 
corrected for output growth differ across the area. Deficits can increase because they 
are not financed by financial markets but by transfers within the EU banking system and 
hence can hardly be visible. Foreign direct investments (FDI) cover only a small part of 
these deficits: In 2005, Portugal received small net FDI amounts (1% of GDP), but net 
FDIs were negative for Spain (-1.4% of GDP) and Greece (-0.4%). National saving 
rates are very low in Greece, Spain and Portugal which is unusual for countries with 
rapid GDP growth. The Germany-Netherlands-Austria versus Portugal-Spain-Greece 
relationship is the same at the euro area level than the US versus China relationship, 
with the same instability. It raises the same issues: how to convince ‘virtuous’ countries 
to spend more and to increase their real exchange rates so that ‘sinner’ countries can 
reduce their external deficits without depressing output?” (MATHIEU & 
STERDYNIAK, 2010, p. 10 e 11) 
 “O que se observa é um grande desvio entre os países, provocado por preços relativos 
do trabalho com evolução divergente entre eles, o que afeta a competitividade. Com esta 
estimativa, a evolução da produtividade alemã impacta num câmbio real mais 
desvalorizado, gerando ganhos de competitividade indiretos do país dentro da União 
Europeia. Embora o câmbio nominal seja fixo, esses ganhos indiretos de competitividade 
têm o efeito de uma desvalorização real da taxa de câmbio, o que se relaciona, em parte, 
com o resultado positivo em Transações Correntes vis-à-vis os países menos 
desenvolvidos da União Europeia. Pode-se perceber que Irlanda, Espanha, Itália, 
Portugal e Grécia foram os países onde o câmbio real ficou mais valorizado, exatamente 
por serem países menos desenvolvidos e com menor inserção nas exportações mundiais 
se comparados com a Alemanha. Com efeito, a impossibilidade de desvalorizar o 
câmbio impede que esses países garantam maior competitividade no mercado 
internacional, minorando os efeitos deletérios que o estoque da dívida gera sobre a 
estabilidade desses países.” (DINIZ & JAYME JR. 2012, p. 17 e 18) 

Um segundo ponto a ser destacado diz respeito ao fato de que, ao aderirem ao Euro, 

os países perderam sua autonomia no que diz respeito à realização de políticas monetárias. Isso, 
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porque a emissão da moeda única ficou a cargo do Banco Central Europeu – que pratica uma 

política monetária visivelmente mais favorável às economias centrais em detrimento das 

periféricas –, de modo que os países não poderiam utilizar desse artifício nem mesmo em 

situações de extrema necessidade. Além disso, existe ainda uma segunda amarra imposta pela 

adoção da moeda única, no tocante à política monetária: a taxa de juros básica passa a ser 

determinada de forma centralizada, pelo BCE. 

"A monetary union is more than one money and one central bank. Countries that join a 
monetary union lose more than an instrument of economic policy (interest rate or 
exchange rate). When entering the monetary union, they lose their capacity to issue debt 
in a currency over which they have full control. As a result, a loss of confidence of 
investors can in a self-fulfilling way drive the country into default. This is not so for 
countries capable of issuing debt in their own currency. In these countries the central 
bank can always provide the liquidity to the sovereign to avoid default. This may lead to 
future inflation, but it shields the sovereign from a default forces by the market. Thus, 
member-countries of a monetary union become more vulnerable. Changing market 
sentiments can lead to sudden stops in the funding of the government debt, setting in 
motion a devilish interaction between liquidity and solvency crises." (DE GRAUWE, 
2011, p. 27) 

“A política econômica conservadora da zona do euro é responsável não somente pela 
perda de competitividade da economia grega (pelo menos parcialmente), como também 
pelo mau desempenho exportador da Europa. Isso ocorre em virtude do fato de o Banco 
Central Europeu (BCE) preocupar-se unicamente com o controle da inflação, inclusive 
em tempos de severa recessão e alto desemprego (como os dias atuais). Assim, a Grécia 
encontra-se em dificuldades face à combinação de uma série de fatores, tais como 
política monetária restritiva praticada pelo BCE, rigidez do seu mercado de trabalho, 
perda de competitividade no mercado de bens, gastos e déficits públicos elevados e, 
sobretudo, sua incompetente elite política.” (ARESTIS, 2012, p. 86) 

"Even if they had considered the decline of their external balances a serious problem, 
however, the governments in GIPS economies found no effective way to counteract 
domestic booms that were driven by the cheap-money effect of uniform ECB interest 
rates. Spain and Ireland had at least tried to achieve some restraint through the 
instruments of macroeconomic policy that were still available nationally. But their 
attempts to contain wage inflation through a series of social pacts and to practice fiscal 
constraint by running budget surpluses proved insufficient. What could have made a 
difference was monetary restraint that would have impeded the credit-financed 
overheating of the Greek, Irish and Spanish economies. This, however, would have 
required differentiated, rather than uniform, monetary policies that would not be defined 
by Eurozone averages, but would be targeted to the specific conditions and problems of 
individual economies. Such ideas, however, had played no role in the construction of 
either the European Monetary Union or of the Stability Pact. Under the dominant view, 
the ECB was only responsible for average price stability in the Eurozone as a whole, 
whereas all adjustment problems of individual economies should be dealt with by EMU 
member states. At the same time, the ECB also would see no reason for alarm as 
average Euro-zone inflation rates remained within the limits to which its monetary 
policy was committed. And while all the GIPS economies had higher rates than 
Germany, these were not exorbitantly higher and they did not seem to accelerate. That 
may appear surprising since the bursting of credit-financed real-estate bubbles in 
Ireland and Spain is now seen as a major cause of the present crisis in these countries. 
But technically, escalating real-estate and housing prices are defined as “asset price 
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inflation” which the ECB, like other central banks, will only take into account if their 
“wealth effect” may be expected to affect the rise of consumer prices as well.  And the 
rise of consumer prices in GIPS economies continued to be constrained by lower-priced 
imports." (SCHARPF, 2011, p. 16 e 17) 

Nesse sentido, uma política monetária singular, praticada pelo BCE poderia afetar de maneira 

diferenciada os diversos países do bloco. Isso de fato ocorreu, pois tendo havido um crescente 

diferencial inflacionário entre os membros da UME (apresentado na seção 3.2), a taxa básica de 

juros estipulada pela autoridade monetária europeia representou, ao mesmo tempo, uma política 

expansionista nos países periféricos e outra contracionista nos países centrais, nos primeiros anos 

após a adoção da moeda única. Tal discrepância pode ser observada na Tabela 6 (abaixo), onde 

valores positivos podem ser tomados como a proxy de uma política monetária contracionista, 

enquanto os valores negativos representariam uma política monetária expansionista. 

 

Tabela 6 - Diferença Entre a Taxa Básica de Juros (BCE) Média Anual e a Taxa de Inflação 
Anual51 (2002 - 2012). 

  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 
2002 1,90% -0,43% -1,48% 0,64% -0,67% -0,34% 
2003 1,39% -0,84% -1,58% -0,40% -1,02% -0,69% 
2004 0,21% -0,51% -0,30% -0,27% -1,03% -1,05% 
2005 0,33% 0,12% 0,07% 0,04% -1,24% -1,13% 
2006 1,22% -0,04% 0,30% 0,78% -0,31% -0,56% 
2007 1,60% 1,45% 1,00% 1,84% 0,89% 1,03% 
2008 1,05% 1,15% 0,69% 0,30% -0,43% -0,33% 
2009 1,27% 2,40% 3,21% 0,74% 0,15% 1,74% 
2010 -0,15% -0,39% 2,57% -0,64% -3,70% -1,04% 
2011 -1,23% -2,31% 0,06% -1,65% -1,87% -1,80% 
2012 -1,39% -2,03% -1,17% -2,55% -0,29% -1,69% 

FONTE: BCE - Elaboração Própria 
 

Na medida em que os países da UME renunciam à soberania no uso de seu 

instrumental de política monetária, eles perdem parte de sua capacidade de influenciar a 

conjuntura em dependência das exigências do mercado de trabalho. Países com uma estrutura 

econômica mais fraca (PIIGS) precisam arcar com esforços de adaptação substancialmente mais 

dolorosos do que aqueles economicamente mais fortes. Isso porque, ao apresentarem déficits 

recorrentes em suas transações correntes, os países periféricos apresentavam necessidade de se 
                                                

51 A rigor, a taxa de inflação utilizada deveria ser a taxa esperada (ex-ante) para cada ano; de toda forma, o uso da taxa de 
inflação efetivamente verificada (ex-post) não altera substancialmente os resultados nem tampouco as conclusões a que se chega. 
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financiarem via conta financeira, como forma de fechar suas contas. Todavia, caso eles pudessem 

emitir sua própria moeda, como ocorria no período pré-euro, eles poderiam recorrer a este 

artifício para saldar suas dívidas denominadas em moeda nacional, ainda que às custas de 

possíveis pressões inflacionárias. É isso que afirma BRESSER-PEREIRA (2012, p. 92):  

"O erro fundamental do euro é o de ser uma moeda estrangeira – uma moeda que os 
países da zona do euro não têm o poder soberano de emitir. Ao adotar o euro, os países 
renunciaram à sua soberania, porque um requisito fundamental dela sempre foi a 
capacidade do Estado - Nação de emitir dinheiro quando não tem alternativa para pagar 
suas dívidas. O exercício desse poder implica risco de inflação, mas, no caso do euro, 
esse risco é pequeno, – certamente menor do que o custo em que estão incorrendo os 
países europeus com esta crise. 

Alguns autores, como WINTERBERG (1997), contestam a dificuldade imposta pelo 

Euro sobre a autonomia de política monetária dos países do bloco. Eles afirmam que esse 

argumento não é totalmente fatídico, pois parte da tese de que os países da UE disporiam de 

margem de ação muito restrita na política monetária antes mesmo da entrada na UME.  

“De fato isso quase não acontece: atualmente as importantes decisões político-
monetárias são tomadas pelo Bundesbank; os demais países aderem a essa política mais 
ou menos voluntariamente. Desde a plena liberalização dos mercados de capitais, a 
realidade político-monetária é dada pelos mercados. Qualquer tentativa de exercer uma 
política monetária contra as forças dos mercados estaria de antemão condenada ao 
fracasso. Apenas o Bundesbank dispõe de alguma margem de ação na política monetária, 
que ele adquiriu através de sua estrita orientação pela estabilidade. Ela está baseada na 
confiança que os mercados depositaram no marco alemão. Essa confiança, no entanto, 
poderia desaparecer no futuro – dependendo do quanto o Bundesbank aproveitasse essa 
margem para perseguir objetivos não-monetários.” (WINTERBERG, 1997, p. 62) 

Contudo, esse argumento colocado pelo professor da Universidade de Heidelberg na Alemanha, 

do alto de sua visão liberal, é claramente incoerente com a realidade. A aplicação de políticas 

monetárias antes da adoção do euro poderia sim distoar daquelas praticadas pelo Banco Central 

Alemão, sem que isso representasse o holocausto financeiro aos países elaboradores das 

mesmas52. As políticas monetária e cambial podem não ser as mais adequadas para promover o 

crescimento e o emprego a longo prazo, a não ser pela criação da estabilidade monetária, que atua 

favoravelmente sobre os investimentos. Contudo, elas são instrumentos fundamentais para o 

reavivamento e a estabilização econômica de curto prazo, nos países que se encontram em 

situações recessivas e / ou imersos num contexto de crise acentuada. 

                                                
52 É razoável supor que no período pré zona do euro, as políticas monetárias dos países europeus eram, de certa forma, 
subordinadas à política monetária alemã, mas isso não significa em hipótese alguma que elas não tivessem nenhum grau de 
autonomia. 
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Com relação às restrições fiscais impostas aos países da periferia da Eurozona, 

quando da adoção do Euro e, ao longo da crise, como contrapartida aos planos de ajuda 

econômica, tem-se a introdução de políticas restritivas, acarretando aumentos vertiginosos dos 

níveis de desemprego nestes países. A observação dos critérios de convergência – especialmente 

em relação ao déficit orçamentário – já obrigava os governos a uma política de contenção, 

refreando assim a demanda estatal, mas também o consumo privado via diminuição de 

transferências e necessidade circunstancial de aumentar impostos. Com isso, o crescimento 

econômico é freado e o desemprego lançado às alturas. Adicionalmente, após a ampliação do 

endividamento público dos PIIGS, com o resgate do setor privado – que se endividara 

amplamente ao longo do período pré-crise (1999 - 2007) –, houve a necessidade, por parte destes 

países, de tomar empréstimos com instituições supranacionais. O grande problema é que, para dar 

o aval de liberação destes empréstimos, a Troika53 exigiu dessas economias periféricas um 

rigoroso plano de ajustamento estrutural – de cunho amplamento recessivo. O primeiro país a 

demandar recursos de um fundo internacional foi a Grécia. O pacote de medidas, fortemente 

contestado pela população grega, incluia elevados cortes nos gastos sociais, – como a redução de 

16% da folha salarial dos servidores públicos, a contenção dos gastos com a previdência social e 

o aumento da idade necessária para se aposentar –, bem como a elevação de tributos, visando 

restringir o déficit fiscal. O objetivo fundamental era liberar recursos, como forma de garantir o 

pagamento do serviço da dívida – a qual se encontrava, principalmente, nas mãos de bancos 

alemães e franceses. Ao concordarem em atender às medidas propostas, os gregos obtiveram, em 

2 de maio de 2010, o direito de sacar um montante de 110 bilhões de euros junto ao FMI. O valor 

deveria ser quitado em onze anos e contava com juros anuais de cerca de 5%. Na sequência, 

outros países da periferia da Eurozona também tiveram de recorrer aos organismos 

internacionais, como forma de garantir recursos para evitar uma moratória. Em novembro de 

2010, a Irlanda adquiriu junto ao FMI um empréstimo da ordem de 100 bilhões de euros. O 

governo irlandês afirmou que até 2014 cerca de 20% da arrecadação fiscal do país deveria ser 

destinada ao pagamento de juros da dívida pública do país. Em maio de 2011, Portugal obteve 

um empréstimo no valor de 78 bilhões de euros, advindos conjuntamente do FMI, do MEE e do 

                                                
53 O termo Troika foi usado como referência às equipes constituídas por responsáveis da Comissão Europeia, Banco Central 
Europeu e Fundo Monetário Internacional, os quais negociaram as condições de resgate financeiro nos países da periferia da zona 
do Euro. 
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Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Por fim, em junho de 2012, a Espanha adquiriu um 

empréstimo de cerca de 130 bilhões de euros, a ser quitado a partir de abril de 2018. 

 "Vemos assim como a Grécia se junta à longa lista de países que sofreram, e continuam 
a sofrer, os ditames do FMI. As medidas impostas na Grécia dificilmente irão levar a 
uma saída da crise, mas irão permitir que os credores da dívida grega recebam e que a 
economia grega se ajuste às necessidades do mercado. Ainda que os países europeus 
nunca tenham estado à margem da doutrina e da prática neoliberais, o caso da Grécia 
supõe a aplicação explícita das condicionalidades do Fundo a um país europeu. Através 
das duras condições impostas à Grécia, a União Europeia quer provavelmente dar o 
exemplo aos outros países europeus. Os governos de Portugal, da Itália, da Irlanda, da 
Grécia e da Espanha (PIIGS, como apelidou a imprensa anglo-saxônica) anotam a lição 
e começam a aplicar, espontaneamente, medidas semelhantes. O governo espanhol foi 
dos mais rápidos a demonstrar, após a crise grega, que é um bom aluno e aprendeu a 
lição. As medidas de redução do déficit aprovadas recentemente pelo Governo espanhol 
(redução dos salários dos funcionários públicos, congelamento das pensões, eliminação 
de ajudas sociais...), sem necessidade de que o FMI as imponha através das 
condicionalidades de um crédito, procuram acalmar os mercados, mas também aplicar a 
velha receita de socializar as perdas entre os mais desfavorecidos quando a situação 
económica piora. O FMI pressiona o máximo que pode, aplaudindo as medidas tomadas 
por Zapatero, enquanto exige mais medidas, muito semelhantes às impostas em muitos 
outros países: a flexibilidade do mercado de trabalho, o aumento da idade de reforma 
para os 67 anos ou o controle das finanças das autonomias." (FRESNILLO, 2010) 

"There is an important further implication of this increased vulnerability. This is that 
member-countries of a monetary union lose much of their capacity to apply counter-
cyclical budgetary policies. When during a recession the budget deficits increase, this 
risks creating a loss of confidence of investors in the capacity of the sovereign to service 
debt. This has the effect of raising the interest rate, making the recession worse, and 
leading to even higher budget deficits. As a result, countries in a monetary union can be 
forced into a bad equilibrium, characterized by deflation, high interest rates, high 
budget deficits and a banking crisis." (DE GRAUWE, 2011, p. 27) 

A exigência, por parte da chamada Troika, de  medidas ortodoxas, visando à redução 

do déficit fiscal por meio de políticas amplamente recessivas, foi uma imposição claramente 

equivocada. Os PIIGS, ao adotarem políticas de austeridade fiscal – via contenção de gastos e 

aumento de tributos –, buscando recobrar as condições para melhorar suas contas públicas, 

acabaram por megulhar suas economias numa profunda e duradoura recessão (Figura 18). 

Contudo, não foram apenas os países periféricos que sofreram os efeitos da crise. No ano de 

2009, a Alemanha apresentou uma redução do PIB, da ordem de 5%. Ademais, observa-se que as 

restrições impostas pela UME, agravadas pelas exigências dos programas de ajustamento 

estrutural, foram responsáveis pela forte ampliação do desemprego nas nações periféricas (Figura 

19). Espanha e Grécia chegaram a conviver com níveis de desemprego desesperadores, próximos 

de 25% em 2012. A situação foi ainda mais grave entre a população jovem (até 25 anos), cujos 

níveis de desemprego superaram a taxa de 50% (Figura 20). 
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Figura 18 – Variação Percentual Anual do PIB (2008 – 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Eurostat & FMI. 

 
 

Figura 19 – Taxa de Desemprego Anual Média - Percentual da PEA (2002 – 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Eurostat & FMI. 
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Figura 20 – Taxa de Desemprego Anual - Percentual da PEA Até 25 Anos (2002 – 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Eurostat & FMI. 

"The systemic features of a monetary union have not sufficiently been taken into account 
in the new design of the economic governance of the Eurozone. Too much of this new 
design has been influenced by the notion that when a country experiences budget deficits 
and increasing debts, it should be punished by high interest rates and tough austerity 
programs. I have argued that this approach is ussually not helpful in restoring 
budgetary balance. Too much importance has been given to punishment and not enough 
to assistance in the new design of financial assistance in the Eurozone." (DE GRAUWE, 
2011, p. 27) 

Ao longo de 2013, diversos acontecimentos atuaram como mecanismos aquietadores 

da grave situação que segue rondando a zona do euro. Com o discurso proferido pelo Presidente 

do Banco Central Europeu, Mario Draghi, onde ele afirmou que faria “tudo o que fosse possível 

para salvar o Euro”, os ânimos se acalmaram. Draghi anunciou em setembro de 2012 a criação de 

um plano de compra de títulos – conhecido como Transações Monetárias Diretas –, o qual teria 

como objetivo principal o envio de um claro sinal aos investidores de que seus temores sobre o 

colapso da Eurozona seriam infundados. Desta forma, o risco de um desmantelamento do bloco 

europeu foi consideravelmente reduzido e, diversos países conseguiram reduzir o prêmio ofertado 

(taxa de juros) para a captação de recursos no mercado financeiro. 
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"Após a reunião do comitê diretor do BCE de 06/09/2012, Draghi detalhou as medidas 
que acabaram sendo oficialmente adotadas, com um voto contrário, presumidamente da 
Alemanha, recebendo o nome de Outright Monetary Transactions (OMT) ou transacões 
monetárias diretas. O programa está desenhado para ser executado no mercado 
secundário. Ele compreende compras de títulos de até três anos, dos países que pedirem 
resgate e aceitarem as condições impostas, para lidar com distorções do mercado de 
títulos e temores 'infundados' de investidores sobre a sobrevivência do euro. Os títulos 
que forem adquiridos pelo BCE não terão prioridade de reembolso, equiparando-os aos 
que estão nas carteiras privadas. O fundo permanente de resgate europeu que, após o 
voto favorável da Corte Constituicional alemã, foi lançado em outubro de 2012, também 
deverá participar nessas compras. Ademais, o presidente do BCE declarou que as 
compras de títulos serão, teoricamente ilimitadas. Com um anúncio desse tipo, Mario 
Draghi busca obter mais credibilidade, porque esse significa uma menor necessidade de 
dinheiro novo, devido aos temores do mercado de enfrentar a autoridade monetária, ao 
contrário de intervenções limitadas que têm seus limites testados ao longo de certo 
tempo." (FARHI, 2013, p. 13) 

Only when Mario Draghi stated last summer publicly that the ECB would take 
“whatever it takes” to save the euro and he announced that the central bank would be 
willing to buy government bonds under the newly created “Outright Market 
Transactions” program, spreads between yields on periphery bonds and German bonds 
started to fall. This fall in government spreads did not only benefit the treasuries of the 
embattled crisis countries. Since interest rates corporations have to pay follow closely 
that of their government, the reduction in spreads has also led to a relaxation of credit 
conditions for the private sector in the periphery countries. With the standard lag of 
interest rates influencing the real economy, the improvement in credit conditions can 
now be seen in economic activity. Second, the neck-breaking austerity course Europe 
had embarked on in 2010 is slowly coming to an end. While this policy change did not 
attract as much public attention as Mario Draghi’s words and actions, is it no less real. 
As even the IMF has now acknowledged that austerity did not work quite as well as it 
originally believed, crisis and non-crisis countries across the continent have been given 
more time to get their fiscal balances in order. DULLIEN (2013, p. 1) 

Nesse mesmo período foi ratificado o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). 

Ele conta com recursos da ordem de 500 bilhões de euros e visa garantir o resgate de bancos e 

estruturas governamentais, no caso de insolvência por parte dos mesmos. Ademais, a zona do 

euro confirmou, ao final do segundo trimestre de 2013, a superação técnica do quadro recessivo – 

ainda que cinco países da periferia europeia permaneçam com taxas negativas de crescimento –, 

atraindo investimentos e fluxos de capital que se mostravam, até então, deveras relutantes em 

adentrar no bloco. 

Alguma reformulação estrutural foi implementada e muitos ajustes fiscais ocorreram. 

Países da periferia da UME – como Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda – promoveram ajustes 

deflacionários com o intuito de reduzir os chamados “unit labor costs” e garantir melhorias em 

seus níveis de competitividade externa, melhorando assim, seus saldos em transações correntes. 

Tudo isso garantiria uma melhor capacidade de autofinanciamento por parte destas nações, as 

quais reduziriam seus graves problemas de endividamento público. E ainda que tais ajustes não 
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ocorram com a rapidez exigida por países como Alemanha e outras nações centrais, os PIIGS 

seguem se mostrando dispostos a promover esforços no sentido de melhorar suas finanças, a 

despeito dos impactos sociais supracitados. 
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3.6 – Futuro do Euro 
 

ROUBINI (2013) destaca que sob a aparente melhora, expressa por menores spreads 

e riscos soberanos inferiores nos países periféricos, alguns problemas fundamentais da Eurozona 

seguem irresolutos. Para começar, o potencial de crescimento ainda é muito baixo na maior parte 

da periferia, dado o envelhecimento da população e o baixo crescimento da produtividade, 

enquanto o crescimento real – mesmo quando a periferia sai da tecnicamente da recessão, no final 

de 2013 – deve ficar abaixo de 1% nos próximos anos. Isso implica a manutenção de elevadas 

taxas de desemprego. Com relação aos níveis de endividamento público e privado – nacional e 

estrangeiro –, eles permanecem muito altos, e continuam a crescer frente ao PIB, em função do 

crescimento da produção permanecer lento ou negativo. Isto significa que a questão da 

sustentabilidade do bloco, a médio e longo prazos, continua sem apresentar solução. 

Concomitantemente, a perda de competitividade só foi parcialmente revertida, com a 

maior parte da melhoria nos saldos comerciais sendo cíclico e não estrutural. A severa recessão 

na periferia fez com que os níveis de importação fossem drasticamente reduzidos, porém os 

menores níveis de custo de produção ainda não produziram os efeitos desejados sobre as 

exportações. O euro permanece como uma moeda forte, limitando severamente a melhoria de 

competitividade internacional, necessária para impulsionar as exportações líquidas, face à fraca 

demanda doméstica. Além disso, é pouco provável que a zona do euro, como um todo, possa ser 

sustentada, no longo prazo, com um modelo export-led, já que se trata de uma economia de 

enormes proporções. 

Para o autor, o problema maior recai sobre o fato de que o avanço em direção a um 

aprofundamento das relações da UME, no sentido de se conformar e/ou reforçar os processos de 

integração bancária, política e fiscal – que é apontado por muitos como a chave para a 

sustentabilidade do bloco no longo prazo –, permanece muito lento. O que de fato se observa, é 

que não houve progresso algum com relação ao progresso dos dois últimos itens, sendo que o 

progresso relativo a uma união bancária foi limitado (como colocado na seção 3.1.2). As medidas 

de austeridade foram claramente equivocadas e, introduziram os países periféricos numa situação 

ainda mais difícil de ser contornada. E, ao mesmo tempo, as taxas de juros seguiram elevadas54, 

até meados de 2008 (Figura 21), dificultando a retomada econômica da periferia do bloco. 
                                                

54 Atualmente (novembro de 2013) a taxa de juros básica europeia (BCE) é de 0,25% a.a. Porém, em meados de 
2008, ela atingiu o patamar de 4,25% a.a., sendo este um nível bastante elevado para os padrões europeus. 



 104 

 

Figura 21 – Taxa Básica de Juros Europeia - Longo Prazo (1999 - 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BCE. 

DE GRAUWE (2011) reitera a importância de se avançar no processo de integração 

da UME, como forma de garantir a estabilidade do bloco. Para ele, um importante passo no 

sentido de se garantir melhores condições de equidade entre os Estados-membros, seria através 

da emissão conjunta dos chamados Eurobonds. Segundo o autor, eles representariam um 

importante mecanismo para a internalização de externalidades presentes na Eurozona. Ao emitir 

conjuntamente estes títulos, os países participantes do bloco se tornam co-responsáveis pela 

dívida que emitiram. Este seria um compromisso muito visível, na tentativa de convencer os 

mercados de que os países membros estão, de fato, preocupados com o futuro do euro. Além 

disso, repartindo a responsabilidade acerca da questão dos títulos de dívida pública, os países da 

periferia da UME se protegem contra uma possível crise de liquidez derivada da sua incapacidade 

de controlar a moeda em que a sua dívida é emitida. A proposta de emissão de Eurobonds 

encontrou forte resistência em vários países. Esta resistência é compreensível no âmbito dos 

países centrais, tendo em vista a existência de alguns problemas que seriam derivados dessa 

ampliação no processo de integração fiscal.  

O maior problema destacado pelo autor diz respeito ao chamado risco moral. A 
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emissão destes títulos conteria uma espécie de seguro implícito para os países participantes. Ou 

seja, o risco dos títulos públicos dos PIIGS apresentaria uma elevada redução de seu risco, sem 

que para isso, estes países tivessem de melhorar a sua saúde fiscal. Assim, uma vez que os países 

seriam coletivamente responsáveis pela emissão da dívida conjunta, um incentivo adicional 

poderia ser criado para que os países periféricos, contando com este seguro implícito, elevassem 

seu nível de endividamento com um custo reduzido, contaminando ainda mais a estabilidade 

econômica da UME. Tal elemento cria muita resistência em países como a Alemanha, a Áustria e 

a Holanda, que apresentam níveis de endividamento público mais controlados. Assim sendo, é 

improvável que os países centrais se disponham a aderir ao processo de  emissão dos Eurobonds, 

a não ser que esta questão do risco moral seja resolvida. 

O autor coloca ainda, a existência de um segundo problema na adoção dos 

Eurobonds, derivado da condição privilegiada de alguns países, como Alemanha, Áustria, 

Finlândia e Holanda, que apresentam "rating triple A" de sua dívida pública. Isso lhes 

proporciona ótimas condições na obtenção de empréstimos, via emissão de títulos públicos. A 

questão que surge é a de quais seriam os benefícios da emissão conjunta para estes países. Na 

verdade, não é inconcebível que, ao aderir a um mecanismo como esse, os países periféricos 

serão mais beneficiados do que os demais. Os países centrais podem, na verdade, ter que pagar 

uma maior taxa de juros sobre a sua dívida. Faz-se aqui, fundamental, o papel de liderança da 

Alemanha, no sentido de conduzir os demais países centrais no processo de aceitação dos 

Eurobonds. 

"In exchange for such a German initiative, many among Germany’s eurozone partners, 
destabilised by their own sudden dramatic vulnerability, would be open to a profound 
adaptation of their economic model. Europe needs clearheaded, forward-looking 
German leadership that would anchor a European Germany in a more German 
Europe." (KLAU & GODEMENT, 2010, p. 8) 

 Adicionalmente, exige-se a elaboração de um projeto cuidadoso acerca da criação do mecanismo 

de Eurobonds. A sua arquitetura deve ocorrer de modo a eliminar o "moral hazard" e deve 

produzir atratividade suficiente para os países centrais - com ratings favoráveis. De Grauwe 

indica que isto pode ser alcançado através de um criterioso trabalho tanto sobre a quantidade, 

como sobre os preços dos Eurobonds. A proposta do autor consistiria no seguinte:  

"Countries would be able to participate in the joint Eurobond issue up to 60% of their 
GDP, thus creating "blue bonds". Anything above 60% would have to be issued in the 
national bond markets ("red bonds"). This would create a senior (blue) tranche that 
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would enjoy the best possible rating. The junior (red) tranche would face a higher risk 
premium. This existence of this risk premium would create a powerful incentive for the 
governments to reduce their debt levels. In fact, it is likely that the interest rate that 
countries would have to pay on their red bonds would be higher than the interest rate 
they pay today on their total outstanding debt. The reason is that by creating a senior 
tranche, the probability of default on the junior tranche may actually increase. This 
should increase the incentive for countries to limit the red component of their bond 
issues. (...) I argue that such a common bond issue makes it possible to have a collective 
defense system against the vagaries of euphoria and fears that regularly grip financial 
markets" (DE GRAUWE, 2011, p. 22) 

ARESTIS (2012) lista os elementos que considera serem necessários para que o caso 

europeu apresente uma solução definitiva ao problema da crise. Segundo ele, o BCE deve 

fornecer todo o suporte possível à consolidação fiscal e ao esforço de reequilíbrio externo dos 

PIIGS. No curto prazo, isso significaria o comprometimento do BCE em manter a taxa básica de 

juros próxima de zero. Em segundo lugar, os governos dos países periféricos devem se 

comprometer a aceitar uma maior supervisão em suas finanças e a elaborar um pacote de ajuste 

fiscal orientado para o longo prazo, cujo objetivo seja evitar os efeitos negativos de curto prazo 

sobre a demanda agregada. Esse pacote deve conter formulações no tocante à obtenção no médio 

prazo de superávits primários para o setor público, bem como considerar, em um contexto de 

negociação do governo com a sociedade, o congelamento, por tempo limitado, de salários e 

preços administrados. Em terceiro lugar, o autor sugere que os países superavitários (centrais), 

durante determinado período, devem se comprometer a adotar estímulos fiscais e aumentos 

salariais acima dos ganhos de produtividade. Esses estímulos fiscais deveriam ser coordenados 

pelo Conselho da União Europeia, como forma de induzir à recuperação econômica da Europa 

como um todo, até o momento em que o equilíbrio de balanço de pagamentos seja restaurado na 

zona do euro. Por fim, Arestis cita a necessidade de que a União Europeia reveja imediatamente 

seus diversos mecanismos de coordenação de políticas econômicas, visando, assim, readequá-los 

aos períodos de crise. 

BRESSER-PEREIRA (2012), por sua vez, destaca a importância de se fazer uma 

reforma monetária. Ou seja, segundo ele, o euro deveria ser transformado em uma série de "euros 

nacionais": o euro alemão, o euro francês etc. Além disso, ele concorda com Arestis a respeito da 

necessidade de que os países centrais valorizem sua moeda, em termos reais, enquanto os países 

com déficits em conta-corrente promovam uma política contrária, de desvalorização de sua 

moeda. Isso conduziria o bloco a uma maior homogeneidade nos níveis de competitividade e, 

consequentemente, uma maior estabilidade nos balanços de pagamentos dos países periféricos. 
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"Esta é uma forma muito mais humana e mais eficiente de praticar a austeridade e diminuir os 

salários do que aquela que está sendo praticada hoje: por meio da recessão e do desemprego." 

(BRESSER-PEREIRA, 2012, p. 93) O que o autor propõe, no fim das contas, é o fim da zona do 

euro. 

OREIRO (2012) apresenta uma visão um pouco distinta daquela explicitada pelos 

dois autores supracitados. Para ele, a única alternativa para os PIIGS, seria alterar drasticamente o 

seu modelo de crescimento econômico. Ou seja, estes países deveriam promover um aumento 

consistente e sustentável de suas produção interna, como forma de alavancar suas exportações 

(num modelo mais semelhante ao desenvolvido nos países centrais da Eurozona). Contudo, essa 

ampliação das exportações só seria possível num segundo momento, no qual a economia mundial 

já tenha mostrado sinais mais claros de recuperação. O autor destaca que os PIIGS apresentam 

algumas peculiaridades que dificultam a alteração rápida e eficaz no seu modelo de crescimento:  
"(i) a adesão ao euro eliminou a possibilidade de se usar a desvalorização do câmbio 
como instrumento de política econômica; e (ii) os sindicatos desses países não têm a 
mesma 'visão estratégica' dos sindicatos alemães e aparentemente não estão dispostos a 
trocar redução de salário real por garantia de manutenção de emprego no presente e no 
futuro. Sendo assim, os países desse grupo não têm como promover um ajuste rápido de 
sua competitividade externa, o que deverá mantê-los numa situação de estagnação 
econômica por um longo período de tempo." (OREIRO, 2012, p. 96 e 97) 

Com isso, Oreiro está propondo a redução de salários reais na periferia. Ou seja, ser argumento 

vai no sentido contrário à proposta de Arestis de elevação de salários reais no centro. 

Ao longo do processo de recuperação econômica, a política de austeridade se mostra 

inadequada, em especial, nos países periféricos mais afetados pela crise (Grécia, Espanha, 

Portugal, Itália e Irlanda). O governo italiano está à beira do colapso; o governo grego está sob 

pressão intensa, à medida que promove mais cortes no orçamento; e os governos português e 

espanhol apresentam claras dificuldades em atingir as metas fiscais estipuladas por seus credores. 

Ademais, existe ainda uma pressão para que se encerrem os planos de resgate econômico 

promovidos pelos organismos internacionais e pelas nações centrais do bloco. 

“Financial markets have built a scenario where austerity measures induce weak growth 
and social unrest which may lead some countries to have to leave the euro area. If a 
country suffers from high interest rates, low growth, high unemployment and has to 
submit its policy to the ECB, without recovery prospects, leaving the union may be 
viewed as an alternative. Financial markets know their strength; they know that their 
expectations are self-fulfilling. They have obliged Argentina to abandon the currency 
board; they have obliged many countries the leave the EMS in 1992-93; why not the 
euro area, which is politically and institutionally fragile?” (MATHIEU & 
STERDYNIAK, 2010, p. 28) 
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"Atualmente a UE está muito focada no cumprimento do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC). As populações dos países que estão sob programas de ajuda 
financeira estão a suportar elevados níveis de austeridade, sob o pretexto do inevitável 
ajustamento orçamentário. Uma possibilidade de flexibilizar o processo de ajustamento 
pode passar por relaxar as exigências em relação aos prazos para cumprimento dos 
déficits orçamentários, podendo ser estimulado o crescimento econômico pela via fiscal. 
Sem política cambial ou monetária, essa seria uma hipótese para que, em curto prazo, 
pudesse existir crescimento econômico em países profundamente afetados pela crise." 
(FERREIRA & CAETANO, 2013, p. 75) 

Até agora, o grande acordo entre o centro e a periferia tem sido mantido: a periferia 

mantém políticas de austeridade e reforma, enquanto os países centrais (entende-se 

principalmente a Alemanha) permanecem fornecendo alguma forma de financiamento. Contudo, 

as tensões políticas da Eurozona poderão em breve chegar a um ponto de ruptura, com os partidos 

anti-austeridade na periferia e os partidos contrários ao resgate econômico no centro, 

possivelmente, ganhando vantagem nas eleições do Parlamento Europeu de 2014. Se isso 

acontecer, uma renovada turbulência financeira poderia enfraquecer a já frágil recuperação 

econômica da zona do euro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A adoção de uma moeda única não propiciou a redução das disparidades econômicas 

existentes entre os países que integraram a UME. Pelo contrário, a Eurozona apresentou, desde a 

sua criação, uma série de falhas e lacunas em sua arquitetura, gerando potenciais fragilidades e 

instabilidades para o bloco como um todo, principalmente nos países periféricos. Isso ocorreu, 

pois esses países perderam importantes instrumentos, que possuíam até então, para agir frente a 

crises ou situações de desaceleração econômica, devido à perda de autonomia para execução de 

politica cambial, monetária e, por apresentarem restrições impostas sobre sua política fiscal. 

O estouro da crise europeia, em meados de 2009, nos permite reconhecer alguns fatos 

importantes sobre a construção da zona do euro, principalmente: a) a sua fragilidade intrínseca, 

uma vez que nunca satisfez os requisitos de uma área monetária ótima; b) o desrespeito parcial, 

por parte de alguns países, bem como a existência de lacunas deixadas em aberto quando da 

criação dos critérios de convergência, em Maastricht, 1992; c) a falha na arquitetura da UME que 

congregou países heterogêneos sob a égide de uma moeda única, sem promover um processo 

completo de integração sob as óticas bancária, fiscal e política. 

Neste sentido, reitera-se que o problema central da Eurozona recai sobre a forma 

falha e incompleta como foi elaborado o projeto da UME, que provocou a ampliação das 

divergências estruturais entre os países e, desta forma, impediu um crescimento sustentado e 

convergente dos Estados-membros. O que se observa na zona do euro é um claro 

encaminhamento, por parte das instituições supranacionais de políticas que tendem a favorecer, 

de maneira distinta, os dois grupos de países inseridos no bloco. Assim, as políticas voltadas para 

uma maior integração e, para a redução das disparidades estruturais são deixadas para segundo 

plano. Enquanto uma mudança de postura, por parte dos líderes da UE não ocorre, permanece a 

imensa fragilidade das economias periféricas, em especial, no que diz respeito ao aspecto fiscal, à 

competitividade e à restrição externa. 

A UME deveria, segundo os supostos de Maastricht, tender para a convergência dos 

ciclos econômicos dentre os seus países membros, por meio de externalidades positivas geradas 

pela moeda única, bem como, pela cooperação mútua das economias ali inseridas. Contudo, o 

que de fato se observa, é a ampliação da heterogeneidade existente entre os Estados-membros, 

gestada por diferenciais crescentes de competitividade entre os países centrais e os periféricos, 
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com efeitos drásticos para estes. Isso ocorreu em função de disparidades inflacionárias sobre 

preços e salários relativos, acarretando trajetórias divergentes nos câmbios reais dos países 

centrais (desvalorização) e PIIGS (valorização). As amarras de política monetária, cambial e 

fiscal impostas pela moeda única, dificultam de maneira abrupta a reversão do quadro de perda 

de competitividade gestado. Adicionalmente, tais restrições, impedem o combate a situações 

recessivas, ou de crise (como a atual), impondo aos países periféricos a saída única de submissão 

à vontade do FMI. Se faz então, necessário, um novo direcionamento das políticas supranacionais 

da UME, de forma a se reavivar as perspectivas de sobrevivência da zona do euro. Na ausência 

disso, os países periféricos seguirão tendo de confrontar ajustes recessivos, perdas de 

competitividade e consequências sociais, podendo ocasionar, inclusive, necessidades de 

abandono do Euro. Caso isso aconteça, a Eurozona como um todo perderá credibilidade nos 

mercados mundiais, e a saída de membros poderá significar um retrocesso em uma trajetória que 

demorou décadas para se consolidar. 

A análise aqui exposta indica que a operação da UME levou a profundos 

desequilíbrios entre os países membros que os deixaram vulneráveis ao movimento de sudden 

stop acarretado pela deflagração da "crise dos subprimes". A heterogeneidade do bloco foi 

reforçada pela bipolarização dos países da Eurozona (centrais e periféricos), com seus respectivos 

modelos de crescimento. Tais disparidades levaram à conformação de bolhas de preços de ativos 

nos PIIGS, que entraram em colapso com a crise estadunidense. A crise surgiu nos países da zona 

do euro por meio de processos semelhantes. Booms de crescimento, em especial nos setores 

ligados à construção civil conduziram ao sobreendividamento privado na maioria dos países da 

periferia da zona do euro. Quando ocorreu a reversão do ciclo, os elementos que reforçavam o 

crescimento passaram a atuar como amplificadores da contração econômica. O efeito contágio 

sobre os demais países do bloco se mostrou como uma ameaça real e, desta forma, pacotes de 

resgate econômico foram elaborados no sentido de evitar um desmantelamento da UME. 

Todavia, a contrapartida destes empréstimos, foi um plano de ajustamento estrutural, de caráter 

ortodoxo, o qual restringiu ainda mais o raio de manobra dos países no enfrentamento da crise. O 

modelo de ajuste desenhado para os PIIGS é altamente recessivo e é pautado em fortes políticas 

de austeridade fiscal, por meio da elevação de tributos e do corte de gastos relacionados a 

políticas sociais, com impacto direto sobre a população. Como resultado, a recessão se 

aprofundou e os níveis de desemprego atingiram níveis inimagináveis.  
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À medida em que a crise foi se alastrando e os seus efeitos devastadores foram sendo 

pronunciados, os líderes europeus parecem ter tomado ciência que uma união monetária com as 

características arquitetônicas da atual Eurozona, por si só, mostrava-se instável e incompleta. Daí 

a necessidade de se aprofundar o processo de integração, como forma de garantir maior 

homogeneidade e estabilidade ao bloco, como um todo. Assim, ainda que de forma incipiente, os 

dirigentes da União Europeia parecem apresentar sinais de que concordam em aprofundar o 

projeto de integração europeia e fortalecer o regime de governança econômica, tendo em vista a 

plena realização da UME. Ao meu ver, este elemento se faz fundamental para a manutenção de 

longo prazo da Eurozona. Afinal de contas, o estudo bibliográfico realizado ao longo da 

elaboração deste trabalho aponta para dois encaminhamentos possíveis para o bloco, no pós-crise: 

i) o avanço do processo de integração, no sentido de se reduzirem as disparidades entre os 

Estados-membros e se garantir a estabilidade de longo prazo; ii) a manutenção da 

heterogeneidade intrabloco, a qual deixaria intacto o quadro de instabilidade, mantendo a UME 

numa situação fortemente suscetível a crises e outros problemas de natureza socio-econômica. 

Um terceiro encaminhamento possível seria o abandono do Euro - como proposto por Bresser-

Pereira (2012). Contudo, é muito improvável que isso ocorra, uma vez que tal processo de 

abandono da moeda única representaria um enorme retrocesso, com consequências amplamente 

danosas para os países do bloco. A meu ver, o mais provável é que ocorra uma mescla entre os 

dois encaminhamentos supracitados. Ou seja, parece ser mais cabível que os países europeus 

procurem ampliar gradativamente a integração no âmbito da UME, no sentido de conformar, no 

longo prazo, os Estados Unidos da Europa. No entanto, não é provável que se promova um 

elevado nível de homogeneização acerca das disparidades entre os Estados-membros. Desta 

forma, sem a superação da heteregeneidade, o bloco carece de alternativas para se manter coeso. 

Fica claro, portanto, que uma união monetária só pode funcionar de maneira ótima, 

caso exista um mecanismo coletivo de suporte, coordenação e fiscalização. Tal mecanismo 

coletivo seria possível através de uma plena integração política. Contudo, ainda que os países 

avancem no sentido de ampliar a integração da Eurozona, esse processo não alcançará o desenho 

de total integração colocado. Isso, porque existem barreiras estruturais que vão muito além do 

âmbito econômico (vide anexo). A heterogeneidade do bloco não se restringe a disparidades 

econômicas, muito pelo contrário, coexistem na UME diversas culturas, etnias, regimes políticos, 

mentalidades etc. Assim, tendo em vista, a impossibilidade de se promover uma completa 
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homogeneização entre os países membros da zona do euro, as lacunas existentes no bloco, teriam 

de ser superadas por meio de mecanismos alternativos. A crise da dívida tornou a identificação de 

algumas dessas peças. Cabe aos dirigentes da União Europeia, se aproveitarem desse momento 

propício, como forma de redesenhar o encaminhamento do bloco. Nesse sentido, a criação do 

Mecanismo Europeu de Estabilidade e a pauta de discussões acerca da criação dos Eurobonds já 

representaria um grande avanço no processo de integração. O que foi alcançado, no entanto, 

ainda está muito longe de ser suficiente para garantir o sucesso da UME, no longo prazo. 
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ANEXO 

 
PAÍSES DA 

EUROZONA 
ÁREA 
(KM²) 

RANKING 
TERRITORIAL POPULAÇÃO RANKING 

POPULACIONAL 
Alemanha  357.022   63º   81.147.265   17º  

Áustria  83.871  114º  8.221.646  95º 
Bélgica  30.528  141º  10.444.268  84º 
Chipre  9.251  151º  1.155.403  161º 
Croácia  56.594  127º  4.475.611  125º 

Eslováquia  40.035  131º  5.488.339  114º 
Eslovênia  20.273  155º  1.992.690  148º 
Espanha  505.370  52º  47.370.542  29º 
Estônia  45.228  133º  1.266.375  158º 

Finlandia  338.145  65º  5.266.114  117º 
França  643.801  43º  65.951.611  22º 
Grécia  131.957  97º  10.772.967  82º 

Holanda  41.543  135º  16.805.037  65º 
Irlanda  70.273  120º  4.775.982  120º 
Itália  301.340  72º  61.842.297  24º 

Luxemburgo  2.586  179º  514.862  174º 
Malta  316  208º  411.277  176º 

Portugal  92.090  111º  10.799.270  81º 
Fonte: The World Factbook (CIA) - Dados de 2012 - Elaboração Própria 

 
PAÍSES DA 

EUROZONA RELIGIÃO PREDOMINANTE EXPECTATIVA 
DE VIDA TIPO DE GOVERNO 

Alemanha Protestante (34%) e Católica (34%) 80,32 República Federativa 
Áustria Católica (73,6%) e Protestante (4,7%) 80,04 República Federativa 
Bélgica Católica (75%) 79,78 Monarquia Parlamentar 
Chipre Ortodoxa (78%) e Muçulmana (18%) 78,17 República Democrática 
Croácia Católica (87,8%) e Ortodoxa (4,4%) 76,2 República Parlamentar 

Eslováquia Católica (68,9%) e Protestante (10,8%) 76,24 República Parlamentar 
Eslovênia Católica (57,8%) e Muçulmana (2,4%) 77,66 República Parlamentar 
Espanha Católica (94%) 81,37 Monarquia Parlamentar 
Estônia Protestante (13,6%)  e Ortodoxa (12,8%) 73,82 República Parlamentar 

Finlandia Protestante (82,5%) e Agnóstica (15,1%) 79,55 República Democrática 
França Católica (85%) e Muçulmana (8%) 81,56 República Democrática 
Grécia Ortodoxa (98%) e Muçulmana (1,3%) 80,18 República Parlamentar 

Holanda Católica (30%) e Protestante (20%) 81,01 Monarquia Constitucional 
Irlanda Católica (87,4%) 80,44 República Parlamentar 
Itália Cristã (80%); Ateus e Agnósticos (19%) 81,95 República Parlamentar 

Luxemburgo Católica (87%) 79,88 Monarquia Constitucional 
Malta Católica (98%) 79,98 República Democrática 

Portugal Católica (84,5%) 78,85 República Parlamentar 
Fonte: The World Factbook (CIA) - Dados de 2012 - Elaboração Própria 
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PAÍSES DA EUROZONA PIB (BI DE US$) PIB PER CAPITA 
(US$) 

FORÇA DE 
TRABALHO 

Alemanha  $3.401,00  39700 - 29º  43.930.000  
Áustria  $398,60  43100 - 21º  3.726.000  
Bélgica  $484,70  38500 - 30º  5.190.000  
Chipre  $23,01  27500 - 57º  428.900  
Croácia  $57,10  18100 - 77º  1.702.000  

Eslováquia  $91,92  24600 - 63º  2.724.000  
Eslovênia  $45,62  28700 - 54º  920.200  
Espanha  $1.352,00  31100 - 46º  23.050.000  
Estônia  $21,86  22100 - 66º  695.000  

Finlandia  $250,10  37000 - 37º  2.690.000  
França  $2.609,00  36100 - 38º  29.780.000  
Grécia  $249,20  24900 - 62º  4.950.000  

Holanda  $773,10  42900 - 22º  7.895.000  
Irlanda  $210,40  42600 - 23º  2.154.000  
Itália  $2.014,00  30600 - 47º  26.620.000  

Luxemburgo  $56,74  81100 - 5º  208.200  
Malta  $8,69  27500 - 56º  184.500  

Portugal  $212,70  23800 - 64º  5.495.000  
Fonte: The World Factbook (CIA) - Dados de 2012 - Elaboração Própria 

PAÍSES DA 
EUROZONA 

COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB TAXA DE 
DESEMPREGO 

DÍVIDA 
PÚBLICA Agricultura Indústria Serviços 

Alemanha 0,8% 28,0% 71,2% 5,5% da PEA 81,9% do PIB 
Áustria 1,5% 30,1% 68,4% 4,4% da PEA 73,4% do PIB 
Bélgica 0,8% 22,2% 76,9% 7,6% da PEA 99,6% do PIB 
Chipre 2,3% 15,4% 82,3% 11,9% da PEA 85,8% do PIB 
Croácia 5,0% 25,8% 69,2% 19,1% da PEA 53,7% do PIB 

Eslováquia 3,8% 37,0% 59,2% 13,6% da PEA 52,1% do PIB 
Eslovênia 2,7% 27,7% 69,6% 12% da PEA 47,6% do PIB 
Espanha 3,1% 26,3% 70,7% 25,1% da PEA 84,1% do PIB 
Estônia 2,9% 29,7% 66,4% 10,2% da PEA 5,8% do PIB 

Finlandia 2,8% 25,9% 71,2% 7,8% da PEA 53,1% do PIB 
França 2,0% 18,8% 79,2% 9,8% da PEA 90,3% do PIB 
Grécia 3,4% 16,0% 80,6% 24,3% da PEA 156,9 % do PIB 

Holanda 2,5% 24,9% 72,6% 5,3% da PEA 71,1% do PIB 
Irlanda 1,6% 27,9% 70,5% 14,7% da PEA 117,6% do PIB 
Itália 2,0% 24,2% 73,8% 10,7% da PEA 126,9% do PIB 

Luxemburgo 0,3% 13,5% 86,1% 6,1% da PEA 20,8% do PIB 
Malta 1,5% 13,4% 85,1% 6,4% da PEA 71,3% do PIB 

Portugal 2,5% 22,1% 75,4% 15,7% da PEA 123,6% do PIB 
Fonte: The World Factbook (CIA) - Dados de 2012 - Elaboração Própria 
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PAÍSES DA 
EUROZONA 

VOLUME DE EXPORTAÇÕES 
(2012) 

VOLUME DE IMPORTAÇÕES 
(2012) 

Alemanha  1.46 Trilhões de Dólares - 4º   1.22 Trilhões de Dólares - 4º  
Áustria  160,1 Bilhões de Dólares - 31º   163,2 Bilhões de Dólares - 30º  
Bélgica  302,4 Bilhões de Dólares - 19º   311,1 Bilhões de Dólares - 18º  
Chipre  2,602 Bilhões de Dólares - 135º   6,755 Bilhões de Dólares - 113º  
Croácia  12,6 Bilhões de Dólares - 84º   20,37 Bilhões de Dólares - 74º  

Eslováquia  80,67 Bilhões de Dólares - 45º   75,99 Bilhões de Dólares - 38º  
Eslovênia  27,81 Bilhões de Dólares - 66º   27,95 Bilhões de Dólares - 66º  
Espanha  291,6 Bilhões de Dólares - 22º   323,6 Bilhões de Dólares - 17º  
Estônia  14,46 Bilhões de Dólares - 79º   15,6 Bilhões de Dólares - 84º  

Finlandia  76,46 Bilhões de Dólares - 47º   72,13 Bilhões de Dólares - 40º  
França  567,4 Bilhões de Dólares - 6º   643,4 Bilhões de Dólares - 7º  
Grécia  28,31 Bilhões de Dólares - 65º   53,53 Bilhões de Dólares - 51º  

Holanda  540,3 Bilhões de Dólares - 8º   476,5 Bilhões de Dólares - 11º  
Irlanda  119,3 Bilhões de Dólares - 35º   63,63 Bilhões de Dólares - 45º  
Itália  478,9 Bilhões de Dólares - 10º   453,5 Bilhões de Dólares - 13º  

Luxemburgo  15,93 Bilhões de Dólares - 76º   23,78 Bilhões de Dólares - 70º  
Malta  4,232 Bilhões de Dólares - 117º   5,451 Bilhões de Dólares - 124º  

Portugal  58,24 Bilhões de Dólares - 55º   69,48 Bilhões de Dólares - 43º  
Fonte: The World Factbook (CIA) - Dados de 2012 - Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

PAÍSES DA 
EUROZONA 

PRINCIPAIS DESTINOS DAS 
EXPORTAÇÕES 

PRINCIPAIS ORIGENS DAS 
IMPORTAÇÕES 

Alemanha 
França (10,2%), Reino Unido (7%), 

Holanda (6,9%) 
Holanda (14%), França (7,5%), 
China (6,7%), Bélgica (6,4%) 

Áustria 
Alemanha (31,4%), Itália (7%), 

França (4,7%) 
Alemanha (42,1%), Itália (6,6%), 

Suíça (5,1%) 

Bélgica 
Alemanha (18%), França (16,1%), 

Holanda (13%) 
Holanda (20,9%), Alemanha 

(14,2%), França (10,6%) 

Chipre Grécia (23%), Reino Unido (7,3%) 
Grécia (21,6%), Israel (11,9%), Itália 

(8,3%) 

Croácia 
Itália (14,9%), Bósnia (13,2%), 

Alemanha (10,6%) 
Itália (16,7%), Alemanha (12,9%), 

Rússia (7,6%) 

Eslováquia 
Alemanha (22,3%), Rep. Tcheca 

(14,9%), Polônia (8,8%) 
Alemanha (18,6%), Rep. Tcheca 

(18%), Rússia (9,9%) 

Eslovênia 
Alemanha (20%), Itália (12%), 

Áustria (7,9%) 
Itália (16,5%), Alemanha (16,3%), 

Áustria (10,4%) 

Espanha 
França (16,8%), Alemanha (10,8%), 

Itália (7,7%) 
Alemanha (11,8%), França (11,5%), 

Itália (6,7%) 

Estônia 
Suécia (16,8%), Finlândia (15,3%), 

Rússia (12,7%) 
Finlândia (15,1%), Alemanha 

(10,7%), Suécia (10,7%) 

Finlandia 
Suécia (11,1%), Rússia (9,9%), 

Alemanha (9,3%) 
Rússia (17,7%), Suécia (14,8%), 

Alemanha (13,9%) 

França 
Alemanha (16,7%), Bélgica (7,5%), 

Itália (7,5%) 
Alemanha (19,5%), Bélgica (11,3%), 

Itália (7,6%) 

Grécia 
Turquia (10,9%), Itália (7,8%), 

Alemanha (6,5%) 
Rússia (12,1%), Alemanha (9,5%), 

Itália (8,3%) 

Holanda 
Alemanha (26,5%), Bélgica (13,7%), 

França (8,8%) 
Alemanha (13,8%), China (12%), 

Bélgica (8,4%) 

Irlanda 
EUA (17,9%), Reino Unido (17,3%), 

Bélgica (15,6%) 
Reino Unido (39,8%), EUA (13,2%), 

Alemanha (7,6%) 

Itália 
Alemanha (12,8%), França (11,3%), 

EUA (6,6%) 
Alemanha (15,7%), França (8,9%), 

China (7%) 

Luxemburgo 
Alemanha (21,5%), França (15,5%), 

Bélgica (14,5%) 
Bélgica (30,6%), Alemanha (23,6%), 

França (10,4%) 

Malta 
Alemanha (14,9%), França (12,3%), 

Itália (7,2%) 
Itália (39,2%), Reino Unido (7,3%), 

Alemanha (6,4%) 

Portugal 
Espanha (22,7%), Alemanha 

(12,4%), França (11,9%) 
Espanha (32%), Alemanha (11,5%), 

França (6,7%) 
Fonte: The World Factbook (CIA) - Dados de 2012 - Elaboração Própria 
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PIB EM VALORES CORRENTES - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 2.132,20   € 140,57   € 130,88   € 1.301,87   € 156,62   € 729,26  
2003  € 2.147,50   € 143,47   € 140,83   € 1.341,85   € 172,43   € 783,08  
2004  € 2.195,70   € 149,31   € 150,19   € 1.397,73   € 185,27   € 841,29  
2005  € 2.224,40   € 154,27   € 163,04   € 1.436,38   € 193,05   € 909,30  
2006  € 2.313,90   € 160,86   € 177,73   € 1.493,03   € 208,62   € 985,55  
2007  € 2.428,50   € 169,32   € 188,73   € 1.554,20   € 223,16   € 1.053,16  
2008  € 2.473,80   € 171,98   € 178,88   € 1.575,14   € 233,20   € 1.087,79  
2009  € 2.374,50   € 168,50   € 161,28   € 1.519,70   € 231,08   € 1.048,06  
2010  € 2.496,20   € 172,84   € 156,49   € 1.551,89   € 222,15   € 1.048,88  
2011  € 2.592,60   € 171,04   € 158,99   € 1.578,50   € 208,53   € 1.063,36  
2012  € 2.643,90   € 165,39   € 163,60   € 1.565,92   € 193,75   € 1.051,20  

FONTE: BCE 

 

 
 

  

 
 
 
 

  PIB EM VALORES CONSTANTES - VARIAÇÃO PERCENTUAL ANUAL 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 0,025% 0,764% 5,638% 0,451% 3,439% 2,707% 
2003 -0,387% -0,911% 3,885% -0,047% 5,944% 3,088% 
2004 0,697% 1,560% 4,363% 1,731% 4,368% 3,257% 
2005 0,843% 0,775% 5,876% 0,931% 2,280% 3,588% 
2006 3,891% 1,448% 5,404% 2,199% 5,507% 4,075% 
2007 3,388% 2,365% 5,445% 1,683% 3,536% 3,479% 
2008 0,802% -0,009% -2,109% -1,156% -0,215% 0,893% 
2009 -5,073% -2,908% -5,456% -5,494% -3,137% -3,742% 
2010 4,024% 1,937% -0,766% 1,723% -4,944% -0,322% 
2011 3,096% -1,554% 1,431% 0,374% -7,106% 0,417% 
2012 0,865% -3,168% 0,938% -2,369% -6,383% -1,419% 

FONTE: BCE 
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PIB PER CAPITA - EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 25.850,41   € 13.608,50   € 33.410,96   € 22.842,40   € 14.237,69   € 17.651,60  
2003  € 26.023,99   € 13.785,46   € 35.384,66   € 23.409,39   € 15.645,69   € 18.642,78  
2004  € 26.614,22   € 14.254,61   € 37.129,02   € 24.145,27   € 16.778,27   € 19.706,24  
2005  € 26.974,03   € 14.651,44   € 39.440,01   € 24.569,31   € 17.448,45   € 20.952,44  
2006  € 28.092,99   € 15.218,70   € 41.987,57   € 25.412,55   € 18.816,79   € 22.364,12  
2007  € 29.521,44   € 15.974,87   € 43.130,22   € 26.283,87   € 20.082,80   € 23.469,50  
2008  € 30.124,30   € 16.197,96   € 39.883,53   € 26.420,04   € 20.651,94   € 23.858,45  
2009  € 29.001,53   € 15.855,81   € 35.574,87   € 25.309,24   € 20.401,65   € 22.818,90  
2010  € 30.531,85   € 16.247,36   € 34.356,44   € 25.718,87   € 19.556,72   € 22.765,75  
2011  € 31.702,42   € 16.178,34   € 34.753,26   € 26.036,46   € 18.308,31   € 23.053,68  
2012  € 32.275,55   € 15.688,59   € 35.677,46   € 25.746,45   € 17.147,72   € 22.771,52  

FONTE: BCE 
 

AUMENTO PERCENTUAL ANUAL MÉDIO DOS CUSTOS SALARIAIS 
  Alemanha Espanha Itália França 

1999 0,9% 2,0% 2,5% 2,1% 

2000 2,0% 2,7% 2,8% 2,3% 

2001 1,6% 4,0% 3,0% 2,7% 

2002 1,3% 3,5% 2,4% 3,3% 

2003 1,6% 3,4% 3,3% 2,4% 

2004 0,2% 3,3% 2,8% 3,1% 

2005 0,0% 3,6% 3,4% 3,4% 

FONTE: OCDE - Elaboração Própria 
 

INFLAÇÃO (PREÇOS AO CONSUMIDOR) - VARIAÇÃO PERCENTUAL ANUAL 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 1,355% 3,678% 4,725% 2,610% 3,918% 3,589% 
2003 1,031% 3,258% 3,995% 2,812% 3,440% 3,102% 
2004 1,790% 2,509% 2,300% 2,274% 3,027% 3,053% 
2005 1,920% 2,127% 2,180% 2,206% 3,485% 3,382% 
2006 1,784% 3,043% 2,700% 2,217% 3,313% 3,563% 
2007 2,276% 2,423% 2,873% 2,038% 2,989% 2,844% 
2008 2,754% 2,651% 3,108% 3,500% 4,232% 4,130% 
2009 0,234% -0,903% -1,706% 0,764% 1,349% -0,238% 
2010 1,150% 1,389% -1,572% 1,639% 4,701% 2,043% 
2011 2,482% 3,557% 1,186% 2,902% 3,119% 3,052% 
2012 2,137% 2,777% 1,922% 3,304% 1,037% 2,436% 

FONTE: BCE 



 119 

 
TAXAS NOMINAIS DE JUROS ANUAIS (TÍTULOS DE 10 ANOS) 

  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 
2002 4,783% 5,007% 5,010% 5,036% 5,123% 4,959% 
2003 4,071% 4,178% 4,133% 4,248% 4,268% 4,124% 
2004 4,037% 4,143% 4,077% 4,258% 4,256% 4,103% 
2005 3,353% 3,438% 3,329% 3,556% 3,585% 3,388% 
2006 3,763% 3,915% 3,765% 4,048% 4,070% 3,785% 
2007 4,217% 4,425% 4,306% 4,487% 4,500% 4,308% 
2008 3,984% 4,519% 4,526% 4,681% 4,803% 4,367% 
2009 3,223% 4,212% 5,225% 4,313% 5,174% 3,979% 
2010 2,743% 5,396% 5,739% 4,037% 9,092% 4,251% 
2011 2,608% 10,241% 9,602% 5,424% 15,749% 5,441% 
2012 1,495% 10,548% 6,172% 5,493% 22,498% 5,846% 

FONTE: BCE 
 

DIFERENCIAL DE JUROS NOMINAIS COM A ALEMANHA 
  Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 0,224% 0,227% 0,253% 0,340% 0,177% 
2003 0,107% 0,062% 0,177% 0,197% 0,053% 
2004 0,107% 0,040% 0,222% 0,219% 0,067% 
2005 0,084% -0,024% 0,203% 0,232% 0,034% 
2006 0,153% 0,002% 0,285% 0,307% 0,022% 
2007 0,208% 0,089% 0,270% 0,283% 0,091% 
2008 0,535% 0,542% 0,697% 0,818% 0,383% 
2009 0,989% 2,003% 1,091% 1,952% 0,757% 
2010 2,653% 2,996% 1,293% 6,348% 1,508% 
2011 7,633% 6,993% 2,816% 13,141% 2,833% 
2012 9,053% 4,677% 3,998% 21,003% 4,351% 

FONTE: BCE 
 

TAXAS DE JUROS REAIS ANUALIZADAS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 3,428% 1,329% 0,285% 2,426% 1,205% 1,370% 
2003 3,040% 0,920% 0,138% 1,436% 0,828% 1,022% 
2004 2,247% 1,634% 1,777% 1,984% 1,229% 1,050% 
2005 1,433% 1,311% 1,149% 1,350% 0,100% 0,005% 
2006 1,979% 0,872% 1,065% 1,831% 0,757% 0,222% 
2007 1,941% 2,002% 1,433% 2,449% 1,511% 1,464% 
2008 1,230% 1,868% 1,418% 1,181% 0,571% 0,237% 
2009 2,989% 5,115% 6,931% 3,549% 3,825% 4,217% 
2010 1,593% 4,007% 7,311% 2,398% 4,391% 2,208% 
2011 0,126% 6,684% 8,416% 2,522% 12,630% 2,389% 
2012 -0,642% 7,771% 4,250% 2,189% 21,461% 3,410% 

FONTE: BCE - Elaboração Própria 
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EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS E SERIÇOS - BILHÕES DE EUROS 

  UE (27) Zona do euro (17) Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 
2002  € 3.520,89   € 2.670,40   € 762,28   € 38,84   € 122,63   € 327,11   € 32,23   € 197,94  
2003  € 3.568,86   € 2.693,13   € 779,76   € 40,24   € 117,17   € 327,62   € 33,97   € 206,59  
2004  € 3.759,75   € 2.867,55   € 849,18   € 41,25   € 125,20   € 348,10   € 40,48   € 214,70  
2005  € 4.022,17   € 3.036,86   € 911,29   € 41,97   € 132,53   € 364,16   € 42,45   € 223,75  
2006  € 4.520,20   € 3.381,54   € 1.039,34   € 47,61   € 140,71   € 402,94   € 46,74   € 249,01  
2007  € 4.896,07   € 3.688,35   € 1.137,14   € 53,46   € 152,39   € 438,14   € 51,74   € 276,54  
2008  € 5.054,37   € 3.791,83   € 1.177,98   € 54,44   € 150,18   € 435,73   € 53,97   € 280,44  
2009  € 4.550,20   € 3.402,53   € 1.036,61   € 49,72   € 146,37   € 369,76   € 45,34   € 259,34  
2010  € 4.800,67   € 3.652,04   € 1.161,19   € 52,06   € 157,81   € 401,86   € 46,82   € 278,89  
2011  € 5.328,32   € 4.007,30   € 1.283,74   € 58,04   € 166,79   € 436,84   € 49,58   € 306,87  
2012  € 5.658,59   € 4.263,00   € 1.363,66   € 63,05   € 177,13   € 465,37   € 50,98   € 331,65  

FONTE: EUROSTAT E BANCO MUNDIAL 

  

 
 

      IMPORTAÇÕES DE MERCADORIAS E SERIÇOS - BILHÕES DE EUROS 
  UE (27) Zona do euro (17) Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 3.426,07   € 2.533,97   € 681,25   € 51,31   € 100,17   € 320,55   € 53,77   € 219,23  
2003  € 3.470,66   € 2.560,39   € 701,20   € 50,25   € 94,70   € 326,36   € 55,83   € 228,12  
2004  € 3.624,23   € 2.695,04   € 739,17   € 53,15   € 102,88   € 335,88   € 58,80   € 246,33  
2005  € 3.892,89   € 2.884,32   € 781,29   € 55,52   € 113,46   € 354,20   € 59,16   € 271,25  
2006  € 4.421,44   € 3.245,76   € 898,14   € 61,30   € 123,57   € 401,95   € 69,71   € 310,03  
2007  € 4.847,23   € 3.571,89   € 972,99   € 67,20   € 135,33   € 446,72   € 82,63   € 347,42  
2008  € 4.960,94   € 3.652,65   € 1.008,45   € 69,64   € 133,88   € 438,92   € 85,40   € 335,81  
2009  € 4.529,61   € 3.378,68   € 954,72   € 65,80   € 120,35   € 399,65   € 71,85   € 291,07  
2010  € 4.624,55   € 3.472,95   € 1.002,94   € 64,50   € 128,33   € 415,33   € 66,62   € 295,05  
2011  € 5.094,61   € 3.801,26   € 1.125,96   € 63,53   € 131,87   € 444,78   € 64,88   € 305,38  
2012  € 5.369,34   € 3.983,96   € 1.202,81   € 63,94   € 137,63   € 441,41   € 59,60   € 313,79  

FONTE: EUROSTAT E BANCO MUNDIAL 
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SALDO COMERCIAL - BILHÕES DE EUROS 

  UE (27) Zona do euro (17) Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 
2002  € 94,82   € 136,43   € 81,03   € (12,47)  € 22,46   € 6,56   € (21,54)  € 21,29  
2003  € 98,21   € 132,75   € 78,56   € (10,01)  € 22,47   € 1,26   € (21,86)  € 21,53  
2004  € 135,52   € 172,50   € 110,01   € (11,90)  € 22,32   € 12,22   € (18,32)  € 31,63  
2005  € 129,28   € 152,54   € 130,00   € (13,55)  € 19,07   € 9,96   € (16,71)  € 47,51  
2006  € 98,77   € 135,78   € 141,20   € (13,69)  € 17,13   € 0,99   € (22,97)  € 61,02  
2007  € 48,84   € 116,45   € 164,15   € (13,73)  € 17,06   € (8,58)  € (30,89)  € 70,88  
2008  € 93,44   € 139,19   € 169,53   € (15,19)  € 16,30   € (3,20)  € (31,43)  € 55,37  
2009  € 20,59   € 23,85   € 81,89   € (16,08)  € 26,02   € (29,89)  € (26,51)  € 31,73  
2010  € 176,12   € 179,09   € 158,25   € (12,44)  € 29,48   € (13,47)  € (19,80)  € 16,16  
2011  € 233,71   € 206,04   € 157,78   € (5,49)  € 34,92   € (7,94)  € (15,30)  € (1,49) 
2012  € 289,25   € 279,03   € 160,85   € (0,89)  € 39,50   € 23,96   € (8,63)  € (17,86) 

FONTE: EUROSTAT E BANCO MUNDIAL 
 
 
 

SALDO DE TRANSAÇÕES CORRENTES - MILHÕES DE DÓLARES 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  $40.298,00   $(10.931,00)  $(1.223,00)  $(5.326,00)  $(9.638,00)  $(22.441,00) 
2003  $45.827,00   $(10.438,00)  $(2,00)  $(11.776,00)  $(12.738,00)  $(31.067,00) 
2004  $127.275,00   $(15.457,00)  $(1.078,00)  $(5.778,00)  $(13.325,00)  $(54.897,00) 
2005  $140.261,00   $(19.838,00)  $(7.088,00)  $(15.700,00)  $(18.366,00)  $(83.289,00) 
2006  $181.741,00   $(21.581,00)  $(7.916,00)  $(28.054,00)  $(29.832,00)  $(110.891,00) 
2007  $247.967,00   $(23.445,00)  $(13.876,00)  $(27.296,00)  $(44.686,00)  $(144.281,00) 
2008  $226.105,00   $(31.989,00)  $(14.966,00)  $(66.079,00)  $(51.212,00)  $(154.053,00) 
2009  $197.133,00   $(25.631,00)  $(5.241,00)  $(42.029,00)  $(35.960,00)  $(70.395,00) 
2010  $206.985,00   $(24.241,00)  $2.365,00   $(72.556,00)  $(29.863,00)  $(62.314,00) 
2011  $224.290,00   $(16.673,00)  $2.484,00   $(67.408,00)  $(28.709,00)  $(55.356,00) 
2012  $238.496,00   $(3.289,00)  $10.405,00   $(10.654,00)  $(7.182,00)  $(14.499,00) 

FONTE: EUROSTAT, BCE & FMI 
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SALDO DE TRANSAÇÕES CORRENTES - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 2,001% -8,234% -0,989% -0,433% -6,516% -3,258% 
2003 1,887% -6,433% -0,001% -0,776% -6,533% -3,508% 
2004 4,662% -8,327% -0,577% -0,332% -5,785% -5,248% 
2005 5,062% -10,323% -3,490% -0,877% -7,637% -7,353% 
2006 6,255% -10,685% -3,547% -1,496% -11,388% -8,961% 
2007 7,450% -10,102% -5,364% -1,281% -14,609% -9,995% 
2008 6,210% -12,638% -5,685% -2,850% -14,922% -9,623% 
2009 5,961% -10,921% -2,333% -1,986% -11,173% -4,822% 
2010 6,249% -10,570% 1,139% -3,524% -10,131% -4,477% 
2011 6,218% -7,006% 1,123% -3,069% -9,895% -3,741% 
2012 7,013% -1,546% 4,945% -0,529% -2,882% -1,072% 

FONTE: EUROSTAT, BCE E FMI 
 
 

      SALDO DA CONTA FINANCEIRA - MILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € (38.448,00)  € 9.390,00   € 1.070,00   € 8.512,00   € 10.303,00   € 15.381,00  
2003  € (61.758,00)  € 6.327,00   € (1.372,00)  € 17.319,00   € 9.885,00   € 17.825,00  
2004  € (122.985,00)  € 10.073,00   € 3.800,00   € 13.659,00   € 8.100,00   € 34.851,00  
2005  € (129.634,00)  € 14.004,00   € (489,00)  € 40.574,00   € 12.611,00   € 60.817,00  
2006  € (175.473,00)  € 15.301,00   € 4.770,00   € 42.524,00   € 20.453,00   € 85.625,00  
2007  € (210.150,00)  € 14.454,00   € 12.050,00   € 29.171,00   € 27.570,00   € 101.005,00  
2008  € (173.911,00)  € 19.140,00   € 16.133,00   € 31.393,00   € 29.914,00   € 100.221,00  
2009  € (158.391,00)  € 17.487,00   € (1.061,00)  € 37.338,00   € 24.396,00   € 51.982,00  
2010  € (140.143,00)  € 15.575,00   € 7.276,00   € 86.752,00   € 20.854,00   € 43.330,00  
2011  € (162.610,00)  € 9.766,00   € 6.100,00   € 72.851,00   € 17.764,00   € 28.681,00  
2012  € (234.873,00)  € (1.787,00)  € (2.204,00)  € 7.041,00   € 3.754,00   € (823,00) 

FONTE:EUROSTAT 
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SALDO DA CONTA FINANCEIRA - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 -1,803% 6,680% 0,818% 0,654% 6,579% 2,109% 
2003 -2,876% 4,410% -0,974% 1,291% 5,733% 2,276% 
2004 -5,601% 6,746% 2,530% 0,977% 4,372% 4,143% 
2005 -5,828% 9,078% -0,300% 2,825% 6,533% 6,688% 
2006 -7,583% 9,512% 2,684% 2,848% 9,804% 8,688% 
2007 -8,653% 8,537% 6,385% 1,877% 12,354% 9,591% 
2008 -7,030% 11,129% 9,019% 1,993% 12,828% 9,213% 
2009 -6,670% 10,378% -0,658% 2,457% 10,557% 4,960% 
2010 -5,614% 9,011% 4,650% 5,590% 9,387% 4,131% 
2011 -6,272% 5,710% 3,837% 4,615% 8,519% 2,697% 
2012 -8,884% -1,080% -1,347% 0,450% 1,938% -0,078% 

FONTE: EUROSTAT, BCE E FMI 
 
 

DÍVIDA PÚBLICA BRUTA - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 1.295,28   € 75,46   € 41,89   € 1.371,60   € 159,21   € 383,44  
2003  € 1.383,54   € 79,91   € 43,30   € 1.397,37   € 168,03   € 382,03  
2004  € 1.453,64   € 85,79   € 44,26   € 1.449,61   € 183,16   € 389,14  
2005  € 1.524,02   € 96,47   € 44,44   € 1.518,56   € 195,34   € 392,50  
2006  € 1.571,67   € 102,44   € 43,77   € 1.587,78   € 224,20   € 391,06  
2007  € 1.588,35   € 115,59   € 47,16   € 1.605,13   € 239,36   € 382,31  
2008  € 1.652,50   € 123,11   € 79,58   € 1.670,99   € 262,32   € 436,98  
2009  € 1.769,00   € 139,95   € 104,60   € 1.769,23   € 298,71   € 565,08  
2010  € 2.059,37   € 161,14   € 144,24   € 1.851,22   € 328,59   € 643,14  
2011  € 2.087,04   € 184,70   € 169,26   € 1.906,85   € 355,79   € 734,96  
2012  € 2.167,04   € 203,40   € 191,61   € 1.988,36   € 307,18   € 883,87  

FONTE: FMI 
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DÍVIDA PÚBLICA BRUTA - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 60,748% 53,680% 32,004% 105,355% 101,660% 52,579% 
2003 64,426% 55,700% 30,749% 104,138% 97,445% 48,786% 
2004 66,204% 57,459% 29,465% 103,712% 98,862% 46,255% 
2005 68,514% 62,533% 27,260% 105,721% 101,185% 43,165% 
2006 67,923% 63,685% 24,625% 106,346% 107,469% 39,679% 
2007 65,405% 68,266% 24,988% 103,277% 107,261% 36,301% 
2008 66,800% 71,582% 44,489% 106,085% 112,487% 40,172% 
2009 74,500% 83,051% 64,859% 116,420% 129,264% 53,917% 
2010 82,500% 93,231% 92,175% 119,288% 147,912% 61,316% 
2011 80,500% 107,986% 106,460% 120,801% 170,617% 69,117% 
2012 81,964% 122,985% 117,122% 126,978% 158,546% 84,082% 

FONTE: FMI 

 

 
 

     DÍVIDA PÚBLICA LÍQUIDA - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 955,40   € 67,43   € 33,59   € 1.162,59   € 159,13   € 321,14  
2003  € 1.042,85   € 73,25   € 32,56   € 1.186,62   € 167,96   € 323,94  
2004  € 1.115,94   € 79,30   € 30,50   € 1.230,58   € 182,67   € 324,91  
2005  € 1.189,51   € 89,09   € 26,46   € 1.276,98   € 194,50   € 316,89  
2006  € 1.227,10   € 94,19   € 22,08   € 1.333,72   € 223,80   € 302,11  
2007  € 1.228,25   € 107,79   € 21,52   € 1.350,48   € 238,69   € 281,19  
2008  € 1.239,31   € 115,88   € 41,17   € 1.398,43   € 261,09   € 335,05  
2009  € 1.347,10   € 133,16   € 67,45   € 1.477,05   € 297,80   € 445,33  
2010  € 1.405,26   € 153,49   € 116,62   € 1.539,16   € 326,45   € 522,40  
2011  € 1.432,94   € 166,77   € 150,88   € 1.574,21   € 350,99   € 611,27  
2012  € 1.512,94   € 184,50   € 167,40   € 1.616,16   € 301,05   € 756,14  

FONTE: FMI 
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DÍVIDA PÚBLICA LÍQUIDA - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 44,808% 47,973% 25,664% 89,301% 101,608% 44,036% 
2003 48,561% 51,055% 23,123% 88,432% 97,405% 41,367% 
2004 50,824% 53,109% 20,309% 88,042% 98,600% 38,621% 
2005 53,476% 57,751% 16,231% 88,903% 100,752% 34,850% 
2006 53,032% 58,558% 12,425% 89,329% 107,273% 30,654% 
2007 50,576% 63,658% 11,402% 86,892% 106,960% 26,700% 
2008 50,097% 67,377% 23,014% 88,781% 111,961% 30,801% 
2009 56,732% 79,025% 41,824% 97,194% 128,874% 42,491% 
2010 56,296% 88,807% 74,523% 99,180% 146,948% 49,805% 
2011 55,270% 97,502% 94,900% 99,728% 168,317% 57,485% 
2012 57,224% 111,556% 102,324% 103,208% 155,378% 71,931% 

FONTE: FMI 

 

 
 

     RELAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA LÍQUIDA/PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 0,45 0,48 0,26 0,89 1,02 0,44 
2003 0,49 0,51 0,23 0,88 0,97 0,41 
2004 0,51 0,53 0,20 0,88 0,99 0,39 
2005 0,53 0,58 0,16 0,89 1,01 0,35 
2006 0,53 0,59 0,12 0,89 1,07 0,31 
2007 0,51 0,64 0,11 0,87 1,07 0,27 
2008 0,50 0,67 0,23 0,89 1,12 0,31 
2009 0,57 0,79 0,42 0,97 1,29 0,42 
2010 0,56 0,89 0,75 0,99 1,47 0,50 
2011 0,55 0,98 0,95 1,00 1,68 0,57 
2012 0,57 1,12 1,02 1,03 1,55 0,72 

FONTE: FMI & BANCO MUNDIAL - Elaboração Própria 
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RELAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA LÍQUIDA/EXPORTAÇÕES 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 1,25 1,74 0,27 3,55 4,94 1,62 
2003 1,34 1,82 0,28 3,62 4,94 1,57 
2004 1,31 1,92 0,24 3,54 4,51 1,51 
2005 1,31 2,12 0,20 3,51 4,58 1,42 
2006 1,18 1,98 0,16 3,31 4,79 1,21 
2007 1,08 2,02 0,14 3,08 4,61 1,02 
2008 1,05 2,13 0,27 3,21 4,84 1,19 
2009 1,30 2,68 0,46 3,99 6,57 1,72 
2010 1,21 2,95 0,74 3,83 6,97 1,87 
2011 1,12 2,87 0,90 3,60 7,08 1,99 
2012 1,11 2,93 0,95 3,47 5,91 2,28 

FONTE: FMI & BANCO MUNDIAL - Elaboração Própria       
 
 

DÉFICIT PÚBLICO ANUAL - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € (82,01)  € (4,83)  € (0,70)  € (41,19)  € (7,57)  € (1,72) 
2003  € (89,14)  € (5,37)  € 0,49   € (48,93)  € (9,85)  € (2,90) 
2004  € (82,56)  € (6,03)  € 1,99   € (49,86)  € (13,75)  € (0,94) 
2005  € (74,12)  € (10,01)  € 2,72   € (64,53)  € (10,88)  € 8,63  
2006  € (38,24)  € (6,04)  € 5,15   € (50,93)  € (12,59)  € 23,35  
2007  € 5,54   € (5,44)  € 0,14   € (24,71)  € (15,15)  € 20,25  
2008  € (1,84)  € (6,36)  € (13,16)  € (42,11)  € (23,09)  € (48,87) 
2009  € (73,00)  € (17,14)  € (22,48)  € (81,59)  € (36,05)  € (117,14) 
2010  € (103,59)  € (17,00)  € (48,30)  € (67,23)  € (23,86)  € (101,44) 
2011  € (19,65)  € (7,51)  € (21,26)  € (57,84)  € (19,69)  € (100,40) 
2012  € 4,20   € (8,09)  € (12,66)  € (47,45)  € (12,45)  € (108,47) 

FONTE: FMI 
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DÉFICIT PÚBLICO ANUAL - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 -3,846% -3,433% -0,532% -3,164% -4,835% -0,236% 
2003 -4,151% -3,745% 0,347% -3,646% -5,714% -0,370% 
2004 -3,760% -4,041% 1,327% -3,567% -7,422% -0,112% 
2005 -3,332% -6,489% 1,670% -4,492% -5,635% 0,950% 
2006 -1,653% -3,752% 2,899% -3,411% -6,036% 2,369% 
2007 0,228% -3,212% 0,076% -1,590% -6,789% 1,922% 
2008 -0,074% -3,697% -7,356% -2,673% -9,900% -4,493% 
2009 -3,074% -10,169% -13,941% -5,369% -15,598% -11,177% 
2010 -4,150% -9,834% -30,863% -4,332% -10,740% -9,671% 
2011 -0,758% -4,388% -13,370% -3,664% -9,444% -9,442% 
2012 0,159% -4,892% -7,737% -3,030% -6,426% -10,318% 

FONTE: FMI 

 

 
 

     RECEITA PÚBLICA - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 940,32   € 55,70   € 42,62   € 572,21   € 63,04   € 282,02  
2003  € 951,58   € 58,73   € 46,44   € 596,20   € 67,29   € 297,88  
2004  € 951,04   € 61,79   € 51,63   € 614,44   € 70,58   € 326,10  
2005  € 969,33   € 61,82   € 57,03   € 623,73   € 75,22   € 358,14  
2006  € 1.011,05   € 65,29   € 65,54   € 672,45   € 81,84   € 401,30  
2007  € 1.062,30   € 69,67   € 68,84   € 715,56   € 90,92   € 433,21  
2008  € 1.088,62   € 70,70   € 62,97   € 723,43   € 94,76   € 402,08  
2009  € 1.071,74   € 66,71   € 54,46   € 706,78   € 88,60   € 367,66  
2010  € 1.087,38   € 71,51   € 53,27   € 714,82   € 90,25   € 384,00  
2011  € 1.154,89   € 76,87   € 54,63   € 728,41   € 88,08   € 379,67  
2012  € 1.194,08   € 67,39   € 55,42   € 746,37   € 84,99   € 381,94  

FONTE: NATIONAL STATISTICAL OFFICES 
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RECEITA PÚBLICA - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 44,101% 39,627% 32,563% 43,953% 40,252% 38,672% 
2003 44,311% 40,936% 32,973% 44,431% 39,024% 38,040% 
2004 43,314% 41,383% 34,376% 43,960% 38,098% 38,761% 
2005 43,577% 40,073% 34,981% 43,423% 38,964% 39,386% 
2006 43,695% 40,591% 36,877% 45,039% 39,231% 40,719% 
2007 43,743% 41,149% 36,477% 46,041% 40,740% 41,134% 
2008 44,006% 41,107% 35,200% 45,928% 40,637% 36,963% 
2009 45,135% 39,588% 33,770% 46,508% 38,342% 35,080% 
2010 43,561% 41,373% 34,038% 46,061% 40,624% 36,610% 
2011 44,546% 44,941% 34,361% 46,146% 42,236% 35,705% 
2012 45,164% 40,744% 33,876% 47,664% 43,866% 36,333% 

FONTE: NATIONAL STATISTICAL OFFICES 

 

 
 

     GASTO PÚBLICO - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 1.022,33   € 60,53   € 43,31   € 613,40   € 70,61   € 283,74  
2003  € 1.040,72   € 64,11   € 45,95   € 645,12   € 77,14   € 300,78  
2004  € 1.033,60   € 67,82   € 49,64   € 664,30   € 84,33   € 327,04  
2005  € 1.043,45   € 71,83   € 54,31   € 688,25   € 86,10   € 349,50  
2006  € 1.049,29   € 71,33   € 60,39   € 723,38   € 94,44   € 377,96  
2007  € 1.056,76   € 75,11   € 68,70   € 740,27   € 106,07   € 412,96  
2008  € 1.090,46   € 77,06   € 76,13   € 765,54   € 117,85   € 450,95  
2009  € 1.144,74   € 83,84   € 76,95   € 788,36   € 124,65   € 484,80  
2010  € 1.190,97   € 88,50   € 101,56   € 782,04   € 114,11   € 485,44  
2011  € 1.174,54   € 84,37   € 75,89   € 786,25   € 107,77   € 480,07  
2012  € 1.189,88   € 75,48   € 68,08   € 793,82   € 97,44   € 490,40  

FONTE: NATIONAL STATISTICAL OFFICES 
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GASTO PÚBLICO - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 47,947% 43,059% 33,095% 47,117% 45,088% 38,908% 
2003 48,462% 44,681% 32,626% 48,077% 44,738% 38,410% 
2004 47,074% 45,423% 33,049% 47,527% 45,520% 38,873% 
2005 46,909% 46,562% 33,311% 47,916% 44,598% 38,436% 
2006 45,347% 44,343% 33,979% 48,450% 45,267% 38,350% 
2007 43,515% 44,362% 36,401% 47,630% 47,529% 39,212% 
2008 44,080% 44,804% 42,557% 48,601% 50,537% 41,456% 
2009 48,210% 49,757% 47,712% 51,876% 53,940% 46,257% 
2010 47,711% 51,206% 64,902% 50,393% 51,364% 46,281% 
2011 45,304% 49,330% 47,731% 49,810% 51,680% 45,147% 
2012 45,005% 45,636% 41,613% 50,693% 50,292% 46,652% 

FONTE: NATIONAL STATISTICAL OFFICES 

 

 
 

     INVESTIMENTO TOTAL - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 385,33   € 36,18   € 28,95   € 277,53   € 34,94   € 194,24  
2003  € 383,39   € 33,70   € 32,80   € 280,21   € 42,20   € 214,63  
2004  € 387,12   € 35,81   € 37,07   € 293,45   € 41,70   € 238,10  
2005  € 384,13   € 36,33   € 44,36   € 300,10   € 41,32   € 268,58  
2006  € 419,63   € 37,08   € 49,91   € 325,57   € 51,42   € 304,95  
2007  € 467,75   € 38,65   € 49,40   € 343,73   € 59,63   € 326,24  
2008  € 476,43   € 39,82   € 38,99   € 340,85   € 55,99   € 316,69  
2009  € 390,72   € 34,05   € 24,11   € 286,48   € 42,92   € 251,58  
2010  € 436,54   € 34,87   € 18,19   € 311,17   € 38,95   € 239,27  
2011  € 473,51   € 30,44   € 16,34   € 307,71   € 33,59   € 229,06  
2012  € 455,25   € 26,39   € 16,38   € 275,93   € 26,34   € 206,41  

FONTE: FMI 
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INVESTIMENTO TOTAL -  PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 18,072% 25,741% 22,121% 21,318% 22,308% 26,635% 
2003 17,853% 23,489% 23,293% 20,882% 24,476% 27,408% 
2004 17,631% 23,984% 24,683% 20,995% 22,507% 28,302% 
2005 17,269% 23,547% 27,210% 20,893% 21,405% 29,537% 
2006 18,135% 23,051% 28,084% 21,806% 24,647% 30,942% 
2007 19,261% 22,828% 26,176% 22,116% 26,721% 30,977% 
2008 19,259% 23,152% 21,799% 21,639% 24,012% 29,114% 
2009 16,455% 20,208% 14,950% 18,851% 18,575% 24,004% 
2010 17,488% 20,178% 11,625% 20,051% 17,535% 22,812% 
2011 18,264% 17,798% 10,276% 19,494% 16,109% 21,541% 
2012 17,219% 15,956% 10,015% 17,621% 13,595% 19,636% 

FONTE: FMI 
 
 

TAXA DE DESEMPREGO ANUAL MÉDIA - PERCENTUAL DA PEA 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 8,70% 5,06% 4,45% 8,61% 10,31% 11,48% 
2003 9,78% 6,27% 4,58% 8,45% 9,71% 11,50% 
2004 10,52% 6,65% 4,49% 7,98% 10,49% 10,98% 
2005 11,21% 7,62% 4,39% 7,70% 9,89% 9,15% 
2006 10,19% 7,66% 4,50% 6,79% 8,89% 8,53% 
2007 8,78% 7,99% 4,67% 6,10% 8,29% 8,28% 
2008 7,60% 7,59% 6,40% 6,78% 7,68% 11,30% 
2009 7,74% 9,47% 12,01% 7,81% 9,41% 18,00% 
2010 7,06% 10,80% 13,85% 8,43% 12,53% 20,08% 
2011 5,95% 12,74% 14,63% 8,42% 17,47% 21,65% 
2012 5,46% 15,65% 14,67% 10,63% 24,24% 25,03% 

FONTE: EUROSTAT & FMI 
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TAXA DE DESEMPREGO ANUAL MÉDIA - PERCENTUAL DA PEA ATÉ 25 ANOS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2003 11,6% 17,8% 8,7% 23,6% 26,8% 22,6% 
2004 13,8% 18,9% 8,7% 23,5% 26,9% 22,0% 
2005 15,6% 19,8% 8,6% 24,0% 26,0% 19,7% 
2006 13,8% 20,1% 8,7% 21,6% 25,2% 17,9% 
2007 11,9% 20,4% 9,1% 20,3% 22,9% 18,2% 
2008 10,6% 20,2% 13,3% 21,3% 22,1% 24,6% 
2009 11,2% 24,8% 24,0% 25,4% 25,8% 37,8% 
2010 9,9% 27,7% 27,6% 27,8% 32,9% 41,6% 
2011 8,6% 30,1% 29,1% 29,1% 44,4% 46,4% 
2012 8,1% 37,7% 30,4% 35,3% 55,3% 53,2% 

FONTE: EUROSTAT & FMI       
 
 

POUPANÇA NACIONAL BRUTA - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € 428,05   € 24,22   € 27,68   € 271,88   € 24,73   € 170,57  
2003  € 423,90   € 24,10   € 32,80   € 269,82   € 30,94   € 187,25  
2004  € 489,50   € 23,46   € 36,20   € 288,82   € 30,98   € 193,69  
2005  € 496,75   € 20,41   € 38,67   € 287,52   € 26,58   € 201,62  
2006  € 564,23   € 19,82   € 43,61   € 303,22   € 27,66   € 216,62  
2007  € 649,01   € 21,45   € 39,16   € 323,71   € 27,03   € 221,02  
2008  € 633,28   € 18,15   € 28,82   € 295,95   € 21,20   € 212,00  
2009  € 532,33   € 15,86   € 20,35   € 256,29   € 17,11   € 201,03  
2010  € 592,51   € 16,98   € 19,97   € 256,47   € 16,45   € 192,30  
2011  € 634,63   € 18,08   € 18,12   € 259,28   € 12,96   € 189,27  
2012  € 640,09   € 22,89   € 24,48   € 267,64   € 20,76   € 195,15  

FONTE: FMI 
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POUPANÇA NACIONAL BRUTA - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 20,074% 17,228% 21,131% 20,885% 15,792% 23,377% 
2003 19,740% 16,801% 23,292% 20,106% 17,944% 23,899% 
2004 22,293% 15,717% 24,106% 20,663% 16,722% 23,054% 
2005 22,331% 13,233% 23,720% 20,016% 13,768% 22,184% 
2006 24,390% 12,323% 24,537% 20,309% 13,259% 21,981% 
2007 26,710% 12,665% 20,812% 20,834% 12,112% 20,982% 
2008 25,469% 10,552% 16,114% 18,788% 9,090% 19,491% 
2009 22,416% 9,415% 12,617% 16,866% 7,402% 19,181% 
2010 23,737% 9,826% 12,764% 16,527% 7,404% 18,334% 
2011 24,481% 10,572% 11,399% 16,425% 6,214% 17,799% 
2012 24,232% 13,839% 14,960% 17,092% 10,713% 18,564% 

FONTE: FMI       
 
 
 

POSIÇÃO LÍQUIDA DE INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS (PII) - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 5,1% -54,6% -17,9% -12,4% -52,9% -41,6% 
2003 6,6% -57,5% -20,0% -13,6% -58,9% -45,2% 
2004 10,7% -64,1% -17,9% -15,8% -67,0% -51,9% 
2005 21,0% -66,9% -24,5% -16,8% -77,3% -55,6% 
2006 27,9% -78,8% -5,3% -22,2% -85,4% -65,8% 
2007 26,5% -87,9% -19,5% -24,5% -96,1% -78,1% 
2008 25,4% -96,2% -75,6% -24,1% -76,8% -79,3% 
2009 33,8% -110,3% -92,4% -25,3% -89,6% -93,7% 
2010 34,9% -107,2% -88,0% -23,9% -98,4% -88,8% 
2011 32,6% -104,9% -93,9% -20,7% -86,1% -90,6% 
2012 40,4% -116,7% -108,2% -24,8% -114,5% -91,4% 

FONTE: FMI 
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NECESSIDADE LÍQUIDA DE FINANCIAMENTO PÚBLICO55 - BILHÕES DE EUROS 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002  € (82,01)  € (4,83)  € (0,70)  € (41,19)  € (7,57)  € (1,72) 
2003  € (89,14)  € (5,37)  € 0,49   € (48,93)  € (9,85)  € (2,90) 
2004  € (82,56)  € (6,03)  € 1,99   € (49,86)  € (13,75)  € (0,94) 
2005  € (74,12)  € (10,01)  € 2,72   € (64,53)  € (10,88)  € 8,63  
2006  € (38,24)  € (6,04)  € 5,15   € (50,93)  € (12,59)  € 23,35  
2007  € 5,54   € (5,44)  € 0,14   € (24,71)  € (15,15)  € 20,25  
2008  € (1,84)  € (6,36)  € (13,16)  € (42,11)  € (23,09)  € (48,87) 
2009  € (73,00)  € (17,14)  € (22,48)  € (81,59)  € (36,05)  € (117,14) 
2010  € (103,59)  € (17,00)  € (48,30)  € (67,23)  € (23,86)  € (101,44) 
2011  € (19,65)  € (7,51)  € (21,26)  € (57,84)  € (19,69)  € (100,40) 
2012  € 4,20   € (8,09)  € (12,66)  € (47,45)  € (12,45)  € (108,47) 

FONTE: FMI 

  

 
 

    NECESSIDADE LÍQUIDA DE FINANCIAMENTO PÚBLICO - PERCENTUAL DO PIB 
  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 

2002 -3,846% -3,432% -0,532% -3,164% -4,835% -0,236% 
2003 -4,151% -3,745% 0,348% -3,646% -5,714% -0,370% 
2004 -3,760% -4,041% 1,327% -3,567% -7,422% -0,112% 
2005 -3,332% -6,489% 1,671% -4,492% -5,635% 0,950% 
2006 -1,653% -3,752% 2,899% -3,411% -6,036% 2,369% 
2007 0,228% -3,212% 0,076% -1,590% -6,789% 1,922% 
2008 -0,074% -3,697% -7,357% -2,673% -9,900% -4,493% 
2009 -3,074% -10,169% -13,941% -5,369% -15,598% -11,177% 
2010 -4,150% -9,834% -30,864% -4,332% -10,740% -9,671% 
2011 -0,758% -4,389% -13,370% -3,664% -9,444% -9,442% 
2012 0,159% -4,892% -7,737% -3,030% -6,426% -10,318% 

FONTE: FMI 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
55 Este saldo mede a extensão através da qual o governo está colocando recursos financeiros à disposição de outros setores da 
economia e para não-residentes (net lending), ou utilizando os recursos financeiros gerados por outros setores e por não-residentes 
(net borrowing). Esse balanço pode ser visto como um indicador do impacto financeiro da atividade governamental sobre o 
restante da economia. 
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TAXA EFETIVA DE CÂMBIO REAL (DEFLATOR: CUSTO DA 
UNIDADE DE TRABALHO NA ECONOMIA) 

  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 
2002 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2003 100,76 94,27 89,92 94,28 93,67 92,75 
2004 98,95 93,98 92,58 95,35 94,82 94,08 
2005 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76 
2006 91,94 95,17 97,99 96,71 93,50 97,83 
2007 88,70 94,20 100,24 96,12 93,54 100,25 
2008 88,20 94,91 106,32 98,18 95,37 103,89 
2009 92,70 95,94 100,98 101,02 99,23 103,23 
2010 90,65 94,59 93,60 100,51 98,47 100,69 
2011 91,08 93,46 89,53 100,66 95,57 98,24 
2012 91,32 88,54 86,64 100,58 87,43 92,60 

Fonte: Eurostat - Elaboração Própria 
 
 

TAXA EFETIVA DE CÂMBIO REAL (DEFLATOR: ÍNDICE DE 
PREÇOS AO CONSUMIDOR - HICP) 

  Alemanha Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha 
2002 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2003 101,03 99,83 99,59 100,16 98,54 97,84 
2004 100,46 99,95 99,60 100,14 99,15 98,58 
2005 99,74 99,74 99,74 99,74 99,74 99,74 
2006 99,04 100,28 100,16 99,53 100,40 101,00 
2007 98,69 100,32 100,79 98,97 100,57 101,56 
2008 99,35 100,82 103,87 100,44 102,47 104,08 
2009 102,06 101,15 104,56 103,14 105,48 105,46 
2010 99,76 99,97 99,70 101,82 107,35 104,84 
2011 99,21 100,62 97,97 101,84 107,46 105,03 
2012 97,92 100,29 96,03 102,05 105,27 104,16 

Fonte: Eurostat - Elaboração Própria 
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