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RESUMO 
 

A União Européia se consolidou como um bloco econômico de grande relevância no 

cenário internacional. O surgimento do Euro foi um evento único na história econômica 

mundial, assim, a formação e evolução da União Econômica e Monetária tornou-se um objeto 

de estudo econômico desde as primeiras fases de sua constituição. O caráter antiinflacionário 

do Banco Central Europeu e o alcance dos critérios de convergência pelos países que desejam 

participar do bloco aumentam a importância da convergência nominal e real das economias no 

processo de integração monetária. Assim, este trabalho visa analisar a evolução de preços 

durante os dez primeiros anos da União Monetária, de modo a avaliar se a meta relativa à 

estabilidade de preços, estabelecida no Tratado de Maastricht e defendida pelo Banco Central 

Europeu, foi alcançada após a implantação da moeda única.         
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INTRODUÇÃO 
 
 

A criação da União Econômica e Monetária (UEM) e do Euro foi um evento único na 

história. Nunca antes um grupo de países independentes havia renunciado a suas moedas 

nacionais para formar uma união monetária comum baseada em uma nova unidade de conta e 

sob a liderança de uma autoridade monetária comum. Essa exclusividade no processo torna o 

surgimento do Euro um marco significativo nos processos de integração regional e, 

consequentemente, um objeto inédito para os estudos econômicos. 

A adoção da moeda única foi um dos pilares econômicos dentro de uma trajetória 

maior de convergência e cooperação entre os países europeus no múltiplo processo de 

integração que hoje consubstancia a União Européia. Assim, a realização da UEM reflete 

mais de quarenta anos de estreitamento nos laços econômicos, monetários e políticos na 

Europa, que se iniciou com o Tratado de Roma de 1957. 

Segundo Jonung (2002), a constituição da UEM afeta praticamente todas as áreas da 

política econômica européia: influenciando a alocação dos recursos, a distribuição de renda, a 

estabilidade e o crescimento, as instituições de trabalho formais e informais e os mercados 

financeiros e de produto da Europa.   

Para o alcance de um grau tão elevado de integração fez-se necessário um processo de 

convergência das economias comunitárias, e para tal o Sistema Monetário Europeu (SME) 

teve um papel fundamental. Segundo Dias (1996), seu funcionamento foi decisivo para a 

tendência convergente das economias do bloco, principalmente no que tange à redução das 

taxas de inflação. O equilíbrio do Sistema se baseava na orientação das políticas monetária e 

econômica da Alemanha, representada pelo Bundesbank, que posteriormente constituiu a base 

ideológica do Banco Central Europeu (BCE). 

Diante desse contexto, o trabalho a seguir tem como objetivo principal avaliar o 

desempenho dos índices de inflação durante os dez primeiros anos do Euro. Uma vez que o 

novo Banco Central é marcado por uma tradição antiinflacionária, a análise da evolução desse 

índice e de seu comportamento intrabloco, apresenta-se como uma forma de avaliar o sucesso 

da moeda única nesse período. Assim, o trabalho é composto por três capítulos, organizados 

de modo a permitir um melhor entendimento acerca do assunto por parte do leitor. 

O primeiro capítulo introduz a questão da integração através da apresentação de seus 

diferentes níveis e da abordagem dos principais ganhos e perdas desse processo. É 
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enfatizada também a questão da integração monetária com a apresentação da Teoria das Áreas 

Monetárias Ótimas e dos custos e benefícios para um país em relação à adoção de uma moeda 

única. 

O segundo capítulo apresenta o contexto histórico de evolução da integração européia, 

apresentando os países e acordos envolvidos no processo até o estabelecimento da União 

Monetária. Assim, são abordados o Tratado de Maastricht e o Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, que estabelecem, respectivamente, os quatro critérios de convergência 

necessários para a adoção do Euro e a política orçamentária a ser seguida após a introdução da 

moeda única. 

Por fim, o terceiro capítulo trata da análise da estabilidade de preços em si. A 

avaliação compreende tanto a evolução das taxas de inflação ao longo dos anos, comparando-

a com um grupo de controle formado por países “semelhantes” aos da UEM, quanto à 

convergência das mesmas no contexto intrabloco. 

Após a apresentação da contextualização teórica e histórica e da avaliação da 

estabilidade de preços ao longo dos dez primeiros anos do Euro, são apresentadas as 

conclusões acerca do sucesso do processo e suas expectativas e desafios para os próximos 

anos. 
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CAPÍTULO I – INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação das teorias de integração regional, 

como fundamentação teórica do trabalho, de modo a situar o leitor no contexto da análise dos 

índices de inflação na União Econômica e Monetária. Para tal serão utilizadas as diferentes 

teorias de integração, com maior enfoque para a integração monetária, além da avaliação dos 

custos e dos benefícios da adoção de uma moeda única. 

I.1 - Teoria da Integração 

A presente seção tem como objetivo a apresentação dos diferentes níveis de integração 

que podem ser adotados pelos países, além da apresentação dos ganhos e das perdas 

provenientes desse processo. Pelo fato desses níveis serem cumulativos, onde o nível acima 

utiliza as medidas do anterior e a elas acrescenta outras de modo a estreitar os laços entre os 

países, a análise dessa evolução torna-se importante uma vez que a integração monetária, foco 

do trabalho, se encontra em um nível superior nessa escala. É importante destacar, no entanto, 

que não é obrigatório o cumprimento de todas as fases de integração, uma vez que um bloco 

pode de início apresentar um alto grau de integração.  

I.1.1 – Os diversos níveis de integração 

Dentro da escala mencionada o estágio mais simples é o Acordo de Preferências 

Comerciais. Nesse nível, dois ou mais países negociam entre si margens de preferências1, que 

são descontos no imposto de importação. Nesse caso ocorrem reduções desse imposto apenas 

para um grupo específico de mercadorias. Nesse tipo de acordo os países mantêm 

independência na sua política comercial e o comércio é facilitado somente em relação aos 

produtos determinados no acordo.  

O estágio seguinte é representado pela Área de Livre Comércio. Nesse tipo de acordo, 

as concessões comerciais incluem toda ou grande parte da pauta comercial dos países. Dentro 

da área o imposto de importação é eliminado, no entanto podem estar presentes barreiras não 

                                                
1 Exemplo de aplicação de margem de preferência: quando se tem um imposto de 20%, com margem de 

preferência de 60%, o imposto após o desconto será de 8%. 
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tarifárias. Nas chamadas Áreas de Livre Comércio de segunda geração, são abordados fatores 

adicionais, como a inclusão de serviços e da propriedade intelectual. Nesse estágio, assim 

como no anterior, a autonomia sobre a política comercial é mantida, entretanto, a ampliação 

da relação entre os países torna necessária a adoção de algumas medidas.  

Inicialmente devem ser introduzidos critérios para a determinação da origem dos 

produtos, conhecidos como “regras de origem”. Existem diversas possibilidades de critérios 

para a determinação da origem de um produto, podendo-se citar como exemplos o valor 

adicionado, o salto tarifário e o processo produtivo básico. A partir desses critérios pode-se 

determinar a origem e assim a aplicação ou não das preferências tarifárias. Além disso, esse 

estreitamento das relações comerciais é facilitado quando ocorre o alinhamento das taxas de 

câmbio dos países envolvidos, de modo a evitar situações onde determinados membros da 

área são continuamente beneficiados nas relações comerciais devido à competitividade gerada 

pela desvalorização cambial. 

No nível posterior, a União Aduaneira, além das medidas adotadas nas Áreas de Livre 

Comércio, verifica-se a adesão a barreiras externas comuns e são eliminadas barreiras não 

tarifárias entre os países participantes. Nesse contexto, os países signatários passam a 

estabelecer conjuntamente sua política comercial externa. Desse modo, para permitir um 

maior alinhamento entre os interesses econômicos desses países, torna-se interessante a 

convergência das políticas fiscal e monetária dos mesmos. 

Imediatamente após a União Aduaneira, e significando um grande estreitamento das 

relações entre os países participantes, o Mercado Comum é o próximo nível na definição dos 

graus de integração. Nesse estágio, além das medidas observadas no nível anterior, passa a 

existir livre mobilidade de fatores de produção entre os países componentes do bloco. Para 

que seja possível a formação de um mercado único de fatores, é necessário que haja uma 

compatibilização entre leis e normas, como as trabalhistas, de regulação do capital, de 

regulação da concorrência, entre outras. Desse modo, essa etapa exige uma grande 

interligação entre todos os participantes como afirmam Baumann, Canuto e Gonçalves 

(2004): 

“Um Mercado Comum – por implicar a coordenação de políticas internas 

e externas – demanda a existência de instituições supranacionais que 

permitam gerir esses diversos aspectos de forma homogênea nos diversos 

países.” (p. 107) 
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O estágio seguinte é a União Monetária. Nesse nível as autoridades monetárias dos 

países participantes perdem sua função básica, de emissoras de moeda, sendo substituídas por 

um órgão emissor único. Trata-se de um nível de integração profundo, uma vez que os países 

abrem mão dos ganhos de senhoriagem2 gerados quando da emissão de moeda nacional. 

Nesse contexto, considerando-se que as políticas cambiais e monetárias passam a ser 

controladas pela autoridade monetária regional, as políticas fiscais devem ser convergentes, o 

que diminui a capacidade de ajustes individuais para lidar com disparidades de desempenho e 

renda em diferentes áreas do bloco. Dessa forma, diante das deficiências apontadas, alguns 

autores acreditam na necessidade da criação de uma autoridade fiscal única, a fim de evitar a 

continuidade dessas desigualdades, como pode ser observado no caso de Arestis; et al (2003). 

“Qualquer exigência de uma política fiscal efetiva através da União 

Monetária que possa ser redistributiva ao longo do tempo e do espaço 

aponta na direção do surgimento de uma autoridade fiscal no contexto da 

União Monetária.” (p. 11) 

  Por fim, ao estar constituída a União Monetária e absorvida a contínua perda de 

autonomia das autoridades nacionais em relação à gestão da economia, o último nível de 

integração é a União Política, ou fusão dos Estados Nacionais. Nesse contexto, alguns autores 

acreditam que a União Política garante o sucesso da União Monetária, como é apontado no 

estudo de Arestis; et al (2003). 

“(...) a União Política parece ser um pré-requisito extremamente 

importante para a sobrevivência de uma União Monetária (...) quando a 

União Política não está presente, a convergência econômica é primordial 

para a sobrevivência de uma União Monetária entre pequenos Estados 

independentes.” (p. 9) 

 

I.1.2 – Os ganhos e as perdas de um processo de integração 

 Ao avaliar um processo de integração, a principal análise é em relação à “criação e 

desvio de comércio”. A “criação de comércio” ocorre quando a produção nacional, sendo 

                                                
2 Os ganhos da senhoriagem são obtidos através da diferença entre o valor nominal da moeda e o custo de 

produzi-la. No caso do Banco Central com monopólio de emissão todos esses ganhos são internalizados. (Fonte: 

Novíssimo Dicionário de Economia) 
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realizada a um custo mais elevado, é substituída pela produção de um país parceiro, menos 

custosa. Dessa forma, cria-se um novo fluxo de comércio ou intensifica-se um já existente. O 

“desvio de comércio” ocorre no momento em que, pelo fato de serem impostas barreiras ao 

resto do mundo, o acesso a produtos mais baratos de terceiros é dificultado e esses são 

substituídos por produtos do parceiro, mais caros. 

 Assim, essa avaliação, como afirmado por Baumann, Canuto e Gonçalves (2004) 

mostra a primeira consideração em relação aos ganhos e às perdas de uma integração regional. 

“A ‘criação de comércio’ é benéfica, no sentido de que traz um efeito 

positivo ao volume total de comércio em nível mundial. Já o ‘desvio de 

comércio’ é daninho porque penaliza os consumidores nos países 

participantes da União Aduaneira, e os produtores nos países afetados 

pelo tratamento discriminatório.” (p. 110)   

 Além dos efeitos no comércio, a integração gera outros custos e benefícios. 

Positivamente, além dos ganhos de economias de escala, os processos de integração regional 

podem ser vistos como instrumentos promotores do desenvolvimento econômico. Isso ocorre 

pela redução de rendas não-produtivas presentes devido à falta de concorrência, pela 

diminuição dos custos de transação, pelo aumento da eficiência produtiva facilitando a 

estabilidade dos preços e pela permissão de uma absorção menos custosa do progresso 

tecnológico. 

  Negativamente, acordos de integração podem gerar benefícios para os países-

membros em detrimento do resto do mundo, como a melhora das relações de trocas dentro do 

bloco à custa dos países não participantes e a atração de investimento estrangeiro para os 

países-membros em detrimento de países terceiros. Além disso, dentro do próprio bloco, a 

distribuição dos benefícios da integração não é feita de forma simétrica, podendo ocorrer uma 

concentração em alguns dos países participantes. 

I.2 – Integração Monetária 

 A formação de uma união monetária, no que se refere ao aspecto monetário, exige 

duas medidas principais: o estabelecimento de uma política cambial conjunta e a integração 

do mercado de capitais. A primeira implica a aceitação por parte dos países participantes de 

uma paridade fixa entre as moedas sem qualquer margem de flutuação. A segunda exige que 
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todos os empecilhos à livre movimentação do capital entre os países sejam eliminados, de 

modo que o capital tenha tratamento igualitário independente de sua origem. 

 A discussão acerca da união monetária centra-se na Teoria das Áreas Monetárias 

Ótimas. Essa teoria foi desenvolvida no início da década de 1960, sendo progressivamente 

expandida. Seu objetivo é identificar, sob que circunstâncias, é benéfico para um país ou 

região constituir uma área monetária comum com outros países ou regiões. 

 Uma união monetária pode ser interpretada como um sistema de taxas de câmbio fixas 

inalteráveis entre duas entidades, assim, a questão das áreas monetárias ótimas pode ser vista 

como a identificação de quais áreas devem preferir taxas de câmbio fixas e quais devem 

preferir taxas de câmbio flutuante. O mesmo se aplica à moeda única. Nesse caso, porém, não 

existem taxas de câmbio entre os países, uma vez que todos possuem a mesma moeda. 

 Segundo Baumann, Canuto e Gonçalves (2004) a referência básica é Mundell (1961), 

que considera o critério da mobilidade dos fatores de produção entre os países participantes 

essencial, sendo o critério ótimo para a formação de uma área monetária. Assim, diante de 

choques assimétricos, a constituição de uma zona monetária ainda seria possível com a 

condição de haver uma mobilidade de fatores elevada. 

 Ao longo dessa década, a teoria foi sendo desenvolvida e critérios alternativos foram 

propostos, como o do grau de abertura e de diversificação, de acordo com Baumann, Canuto e 

Gonçalves (2004). Segundo os autores, McKinnon (1963) vê como fundamental a 

consideração do grau de abertura das economias envolvidas no estabelecimento de uma união 

monetária. Para ele, quanto maior o grau de abertura entre um grupo de países, melhores são 

as condições para se formar uma Área Monetária Ótima, já que, quanto mais aberta é uma 

economia, mais vulnerável ela é aos efeitos da inflação e do desemprego gerados por uma 

desvalorização cambial, tornando menos efetivo o ajuste via câmbio.  

 O critério da diversificação da pauta comercial das economias envolvidas foi 

introduzido por Kenen (1969), de acordo com Baumann, Canuto e Gonçalves (2004). 

Segundo o autor, choques assimétricos em determinado produto provocam um impacto menor 

em uma economia diversificada. Logo, quanto mais produtos uma economia exporta, menos 

significantes são esses choques nas compensações das variações de preços de outros produtos. 

Assim, as receitas de exportações e os gastos com importações do país são menos oscilantes, 
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tornando menor a necessidade de ajustes das contas externas e a dependência das variações 

cambiais. 

 Face à Teoria das Áreas Monetárias Ótimas cabe avaliar o que os países devem 

considerar no momento de decidir realizar ou não uma integração monetária, ou seja, seus 

custos e benefícios. O principal benefício econômico da união monetária em relação à 

manutenção de taxas flutuantes é que ela facilita os cálculos econômicos, permitindo que se 

obtenha uma base mais previsível para as decisões em relação às transações internacionais 

entre os parceiros.  

 Dessa forma, o ganho de eficiência monetária seria o que o país ingressante passa a 

economizar ao evitar incertezas, confusões, cálculos e custos de transação, que ocorrem 

quando são adotadas as taxas flutuantes. Dessa forma, o ganho de eficiência é maior quanto 

maiores forem os movimentos de comércio e de fatores entre o país entrante e o resto do 

bloco. A conclusão, portanto, é: 

“Um alto grau de integração econômica entre um país e uma área de taxa 

de câmbio fixa amplia o ganho de eficiência monetária que o país colhe 

quando fixa sua taxa de câmbio em relação às moedas da área.” 

(KRUGMAN; OBSTFELD, 2005, p.460) 

 Em relação aos custos, eles surgem no momento em que o país, ao ingressar em uma 

união monetária, abdica de sua capacidade de utilizar a taxa de câmbio e a política monetária 

para estabilizar o produto e o emprego, já que a primeira passa a ser fixa e inalterável e 

segunda a ser controlada por uma entidade monetária central.  

 Em contextos de instabilidade, a normalidade será mais facilmente restabelecida 

quanto maior for a integração econômica entre os países da união, por dois motivos. 

Primeiramente, quando o país afetado tem grandes ligações comerciais com os outros países 

da zona, uma pequena redução nos seus preços vai gerar um aumento de demanda da zona 

pelos produtos desse país, restabelecendo mais rapidamente a estabilidade. Segundo, no caso 

de os mercados de trabalho e de capital serem bem relacionados, torna-se mais fácil que os 

desempregados e o capital de um país se movam para outro país buscando melhores 

oportunidades, diminuindo a gravidade da crise. Assim, pode-se concluir que: 

“Um grau elevado de integração econômica entre um país e a área de taxa 

de câmbio fixa à qual ele adere reduz a perda de estabilidade econômica 
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devido a perturbações no mercado de produto.” (KRUGMAN; 

OBSTFELD, 2005, p.462) 

 A partir dos critérios apresentados pode-se chegar a uma definição de área monetária 

ótima. Um exemplo é a estabelecida por Krugman e Obstfled (2005): 

“As áreas monetárias ótimas são grupos de regiões com economias 

intimamente relacionadas pelo comércio de produtos e serviços e pela 

mobilidade dos fatores.” (p.463)      

 Como toda teoria, essa também sofre algumas críticas, como a de De Grauwe (1996). 

“O aspecto mais impressionante da teoria das áreas monetárias ótimas é 

que ela é completamente omissa na necessidade da prévia convergência 

das taxas de inflação, taxas de juros, déficits orçamentais ou níveis de 

dívida governamental.” (p. 1) 

 Para o autor, ao desconsiderar a necessidade de convergência entre esses elementos da 

economia, surge a necessidade de uma grande flexibilidade do mercado de fatores e da 

semelhança das estruturas econômicas dos países. Segundo ele, a teoria parte do pressuposto 

de que as diferenças das taxas de inflação refletem os diferentes arranjos institucionais das 

economias em relação à política monetária e que com a formação da união monetária e a 

eliminação das diferenças institucionais os diferenciais de inflação iniciais se tornariam 

irrelevantes.  

I.3 – Custos e Benefícios da Moeda Única 

   A seção a seguir tratará dos custos e benefícios para um país ao decidir ingressar em 

uma união monetária. De modo geral, os custos de adesão a uma zona de moeda única têm 

maior impacto macroeconômico na gestão da economia e os benefícios têm mais efeitos a 

nível microeconômico. A seguir serão apresentados alguns custos e benefícios observados em 

uma união monetária segundo Baumann, Canuto e Gonçalves (2004). 

I.3.1 – Os benefícios de uma união monetária 

 Como mencionado anteriormente, um dos mais importantes benefícios de uma moeda 

única é a redução das incertezas associadas às flutuações entre as paridades das moedas dos 

países que compõem a união monetária. Esse menor risco em relação a variações excessivas 
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das taxas de câmbio possibilita um ambiente de maior estabilidade econômica, estimulando os 

negócios entre os países da área. 

 No nível microeconômico, a diminuição do risco cambial e da necessidade de 

controles administrativos gera uma redução dos custos operacionais das empresas, 

beneficiando principalmente as de pequeno e médio porte, pois são as que mais têm 

dispêndios visando se proteger desses riscos cambiais. Além disso, a eliminação desse 

componente de incerteza tende a gerar uma redução das taxas de juros, o que estimula o 

investimento, permitindo o desenvolvimento das empresas do país. 

 Com a adoção da moeda única há uma redução dos custos de transação, o que gera 

uma tendência de aproximação e transparência dos preços dos bens entre os países, 

favorecendo as decisões dos agentes econômicos. Essa maior transparência contribui para o 

aumento da concorrência, permitindo uma queda da inflação, o que beneficia os 

consumidores. Assim, essa redução da variação nos preços relativos promove um ganho de 

bem-estar social. 

 Em uma zona de moeda única ocorre a eliminação dos controles sobre o movimento 

de capitais dos países-membros e das distorções causadas pelo tratamento desigual do capital 

financeiro, o que permite uma alocação mais eficiente desses recursos nos diferentes países. 

Além disso, o fato dos países adotarem a mesma moeda permite a redução do nível de 

reservas que deve ser acumulado com o objetivo de se proteger de possíveis desequilíbrios 

nas transações. Na união monetária, esse risco passa a ocorrer somente em relação aos países 

não participantes do bloco. 

 No campo da política econômica, a adesão à moeda única oferece a oportunidade de 

tornar o Banco Central mais independente dos governos, uma vez que na união monetária o 

Banco Central é regional, o que dificulta a influência dos interesses políticos nas decisões de 

política econômica. Assim, pode-se garantir mais credibilidade à política monetária e redução 

das expectativas de inflação. 

 Por fim, um último benefício diz respeito à posição da moeda adotada no mercado 

internacional. A unificação pode criar uma moeda mais forte no cenário internacional do que 

a soma das moedas anteriormente utilizadas. Essa moeda, sendo mais utilizada nas trocas 

internacionais, gera benefícios adicionais em termos das transações nacionais no bloco, bem 

como em sua capacidade de influenciar a coordenação das políticas a nível mundial. 
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I.3.2 – Os custos de uma união monetária 

 O principal custo que um país deve enfrentar ao aderir a uma união monetária é a 

redução de seu grau de liberdade. Ao adotar a moeda única, o país perde o controle de sua 

política monetária e, como conseqüência, da taxa de inflação desejável. As preferências por 

diferentes níveis de desemprego, a rigidez no ajuste dos salários e a aceitação das diversas 

taxas de inflação fazem com que países diferentes tenham objetivos econômicos diferentes.  

No caso de países com diferentes níveis de inflação aderirem a uma união monetária, o 

que possuir inflação mais elevada somente se beneficiará da união se a redução da taxa de 

inflação for maior que o aumento da taxa de desemprego. O país com inflação mais baixa 

somente aderirá à moeda única se o novo Banco Central tiver a mesma escolha para a 

combinação inflação/desemprego que teria seu antigo Banco Central.   

Custos também podem surgir devido às diferenças das estruturas econômicas e do grau 

de desenvolvimento dos países, o que provoca diferentes reações a choques de procura e 

oferta. Assim, a liberalização dos movimentos de capitais e da mão-de-obra, que ocorre com a 

formação do bloco, pode provocar a migração de fatores de áreas menos desenvolvidas para 

áreas mais produtivas, em busca de maiores oportunidades, agravando um problema estrutural 

já existente. 

Quando um país tem autonomia sobre sua política monetária, tendo monopólio na 

emissão de moeda e influenciando sua taxa de inflação, o governo tem um ganho quando a 

taxa de inflação não é nula. Esse ganho é chamado imposto inflacionário, e quanto maior a 

inflação, maior é o ganho do governo. Ao adotar a moeda única, o país perde a capacidade de 

emitir moeda e pode ter que aceitar uma taxa de inflação mais baixa, reduzindo seus ganhos 

relativos ao imposto inflacionário. 

Além de perder seu controle sobre a política monetária, um país que adere a uma união 

monetária perde a liberdade para determinar sua política cambial. Essa perda pode ser 

significativamente prejudicial no caso da existência de grandes desequilíbrios comerciais 

entre participantes do bloco e com terceiros países. Sem o poder sobre o câmbio, o país perde 

um importante instrumento de modificação de sua posição relativa, o que gera a necessidade 

de criar mecanismos compensatórios dentro da área, onde os países ajudem a financiar os 

déficits dos outros países participantes.  
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Por fim, cabe mencionar custos derivados das mudanças de moeda, que exigem 

alterações de contratos, financiamentos, testamentos e softwares relacionados a pagamentos. 

Além de custos relacionados ao estabelecimento de um novo Banco Central, desenho e 

impressão de novas notas, estabelecimento e cunho de novas moedas.      
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CAPÍTULO II - A EXPERIÊNCIA EUROPÉIA  

O presente capítulo tem o objetivo de expor o caso da União Européia no contexto das 

integrações monetárias. Nesse capítulo também serão abordados as particularidades européias 

na introdução da moeda única: o Tratado de Maastricht, com os critérios de convergência, e o 

Pacto de Estabilidade e Crescimento. As informações contidas nesse capítulo, além dos 

documentos oficiais, se baseiam em sites oficiais, como o portal da União Européia (Europa) 

e o portal do Banco Central Europeu. 

II.1 – Evolução da Integração Européia  

Durante muitas décadas, a Europa viveu guerras frequentes e sangrentas. A Segunda 

Guerra Mundial promoveu a tomada de consciência de que a cooperação internacional era 

crucial para evitar novos sofrimentos. Diante dessa realidade, em 09 de maio de 1950, o 

ministro francês de negócios estrangeiros, Robert Schuman, propôs que França e Alemanha 

tornassem comuns seus recursos de carvão e de aço, sendo uma organização aberta aos outros 

países da Europa, criando uma Comunidade de interesses pacíficos. Assim, em 1951, seis 

países (França, Alemanha, Bélgica, Itália, Luxemburgo e Holanda), baseados no Plano 

Schuman, decidiram assinar um tratado para ligar suas indústrias de carvão e aço, de uma 

forma tão estreita, que os países envolvidos não voltassem mais a guerrear entre si.  

Alguns anos depois, esses países resolveram ampliar essa integração, alargando a 

cooperação a outros setores econômicos, e em 1957 assinaram o Tratado de Roma, criando a 

Comunidade Econômica Européia e o seu mercado comum. O Mercado Comum Europeu 

tinha como principal objetivo desenvolver o comércio entre os países signatários, permitindo 

a livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços entre seus Estados-membros. Esse 

Tratado foi o embrião da atual União Européia, pois pregava políticas comuns nos segmentos 

de comércio exterior, transportes, concorrência, agrícola e social, além da harmonização entre 

legislações.    
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Desde 1944, o Sistema de Bretton Woods3 buscava a estabilidade monetária a nível 

internacional. No entanto, no fim da década de 1950, o sistema começou a mostrar sinais de 

fragilidade e em 1968/69 a agitação dos mercados provocou a desvalorização de algumas 

importantes moedas européias ameaçando a estabilidade das outras moedas. Neste contexto, o 

relatório Barre, de 1969, propôs uma maior coordenação das políticas econômicas e a 

intensificação da cooperação monetária. 

No mesmo ano, durante a Cimeira de Haia, os chefes de estado e de governo 

decidiram criar a União Econômica e Monetária (UEM) e sob o comando de Pierre Werner, 

primeiro ministro de Luxemburgo, um grupo foi encarregado de elaborar um relatório sobre 

os meios necessários para atingir este objetivo até o ano de 1980.  

O relatório previa, a partir de um plano em três fases, a criação de uma União 

Econômica e Monetária completa em 10 anos, objetivando a liberalização total dos 

movimentos de capitais, a fixação das paridades cambiais e a substituição das moedas 

nacionais por uma moeda única.  

A aceitação do plano pelo Conselho Europeu em 1971 demonstrou a vontade política 

dos países-membros de alcançar essa união. Uma política comum era vista como uma forma 

de fortalecer a Europa no contexto do Sistema Monetário Internacional e uma política de 

taxas de câmbio fixas no interior do continente era considerada essencial para promover a 

interação econômica e o comércio de bens e serviços, além do aumento do fluxo de capitais 

intrabloco. Entretanto, diante da turbulência gerada pelas crises do dólar de 1971 e 1973, a 

maioria dos líderes europeus não quis renunciar completamente à capacidade de orientar a 

política monetária doméstica e por isso o projeto de UEM foi informalmente suspenso.  

Em 1972, foi criado o European Common Margins Arrangement, que consistia num 

mecanismo de flutuação concertada das moedas européias no interior de margens de flutuação 

em relação ao dólar. Nesse acordo foi estabelecido que a margem máxima entre a moeda mais 

forte e a mais fraca seria de 2,25% e esse sistema ficou conhecido como “serpente no túnel”.  

Para garantir o funcionamento deste mecanismo, os Estados-membros criaram em 

1973 o Fundo Europeu de Cooperação Monetária (FECOM), que ficou habilitado a receber 

                                                
3  Sistema que visava à estabilização da economia internacional e das moedas nacionais prejudicadas pela 

Segunda Guerra Mundial gerando a criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Internacional 

de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). (Fonte: Novíssimo Dicionário de Economia) 
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parte das reservas monetárias nacionais. No entanto, uma sequência de eventos internacionais 

incertos provocou a saída de várias moedas desse sistema e, aproximadamente um ano após a 

adoção do mecanismo, os países que continuavam dentro do acordo decidiram deixar suas 

moedas flutuarem conjuntamente em relação ao dólar, evoluindo para “serpente flutuante”. 

Em 1979, por iniciativa da França e da Alemanha, foi criado o Sistema Monetário 

Europeu (SME) baseado no conceito de taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis, imprimindo 

uma maior estabilidade ao mercado ao ligar estreitamente as moedas nacionais. O 

funcionamento se baseava no seguinte princípio: existiam taxas de câmbio centrais baseadas 

na European Currency Account (ECU), unidade de conta européia calculada a partir da média 

ponderada das moedas participantes4. Depois de estabelecidas as taxas centrais, eram 

calculadas taxas bilaterais expressas em ECUs, assim, as flutuações entre as moedas não 

poderiam exceder a margem de mais ou menos 2,25% em relação a essas taxas bilaterais.   

Em curto prazo, o sistema pretendia alcançar por meio de cooperação, a estabilidade 

das taxas de câmbio entre as moedas da comunidade e a estabilidade cambial em relação ao 

exterior, principalmente face ao dólar. No médio/longo prazo, o SME tinha o objetivo de criar 

condições para permitir a convergência das economias de modo a alcançar a integração 

econômica.  

Durante a primeira fase do SME existiu uma grande heterogeneidade nos níveis de 

taxas de inflação, dessa forma, todos buscavam a estabilidade monetária e a inflação mínima. 

Entretanto, havia uma grande sensibilidade quanto ao nível tolerável de inflação e quanto às 

intenções das diferentes autoridades monetárias. Assim, a coexistência dos países nesse 

sistema somente foi possível devido a duas condições: constantes realinhamentos das 

paridades, para preservar a competitividade de cada país, e a existência de controles de 

câmbio.  

Essas práticas podem ser entendidas a partir da argumentação de Dias (1996): 

“Na execução de uma política de convergência, sobretudo a nível da 

inflação, os realinhamentos moderados pretendem evitar desvalorizações 

                                                
4 Para calcular a ECU foram considerados três critérios: a participação no PNB da comunidade, a importância 

relativa de cada país no comércio internacional e a quota do respectivo Banco Central no mecanismo de apoio 

comunitário.  
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sistemáticas, sem contudo bloquear as paridades enquanto não for atingida 

essa convergência.” (p.2) 

 A segunda fase do SME é marcada pela emergência do marco alemão como âncora 

nominal, assim, para evitar os realinhamentos, os demais países deveriam adotar uma taxa de 

inflação próxima da taxa de inflação alemã. Desse modo, os países participantes do 

Mecanismo de Taxas de Câmbio (MTC) foram obrigados a seguir políticas monetárias, 

orçamentárias e de rendimentos rigorosas para alcançar o controle dos custos e a 

convergência de preços. 

 A terceira fase do SME foi marcada por concepções não gradualistas que buscavam, 

por meio da manipulação das políticas cambiais, forçar o processo de convergência. Até o 

fim da década de 1980, a estabilidade foi facilitada por um conjunto de fatores: manutenção 

do controle de capitais em vários países, ausência da libra esterlina do MTC e ambiente 

favorável ao crescimento econômico. No entanto, essa situação não podia ser durável, como 

mostra Dias (1996). 

“O SME é incompatível, em termos de longo prazo, com a manutenção de 

uma tendência de apreciação (depreciação) da taxa de câmbio real, devido 

à perda contínua (acumulação) de reservas cambiais” (p.4)  

A recessão econômica mundial do início da década de 1980 gerou uma onda de 

“europessimismo”. Em 1985, entretanto, a Comissão Européia, presidida por Jacques Delors, 

tomou a iniciativa e lançou um plano, conhecido como Relatório Delors, para unificar os 

mercados nacionais europeus a fim de criar um mercado único e sem fronteiras. Esse 

ambicioso objetivo foi consagrado no Ato Único Europeu, que entrou em vigor em 1987. 

Segundo o relatório, a UEM seria um mercado comum, onde pessoas, bens, serviços e 

capital teriam livre mobilidade, as políticas estruturais e regionais seriam comuns e existiria 

uma coordenação das políticas macroeconômicas. Para alcançar esse objetivo foi estabelecido 

que o processo fosse realizado em três fases.  

A primeira fase do processo teve início em 1990, com a liberalização completa dos 

movimentos de capitais entre todos os Estados-membros. Em 1993 o Tratado da União 

Européia constituiu o verdadeiro início dos preparativos para a UEM. Nesse estágio, buscava-

se uma maior convergência, através da coordenação de políticas econômica e monetária, 

diminuição das desigualdades regionais e estabelecimento de uma área financeira comum. 
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 A segunda etapa teve início em 1994 com a instituição do Instituto Monetário 

Europeu (IME), que tinha as funções de reforçar a cooperação entre os Bancos Centrais e a 

coordenação das políticas monetárias e realizar os preparativos necessários à instituição do 

Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC). Esse sistema foi o responsável pela condução 

da política monetária única a partir do início da terceira fase e por proceder à introdução da 

nova moeda. Dessa forma, a política monetária passaria a ser conduzida pelo Banco Central 

Europeu (BCE), baseado na postura do Bundesbank5, devido a sua grande tradição no 

combate à inflação, o que daria maior credibilidade ao sistema.  

Em 1999 se iniciou a terceira fase do processo, onde as taxas de câmbio foram fixadas 

de forma irreversível com a introdução do Euro na economia européia. A partir de então ele 

começou a ser utilizado para transações financeiras, porém somente em 2002 entraram em 

circulação suas notas e moedas. Nesse momento a União Européia possuía 15 países-

membros, havendo outros 12 países em negociação.  

Os membros eram: Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Holanda, 

presentes desde 1951; Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, que aderiram em 1973; Grécia, 

Espanha e Portugal, que entraram no bloco em 1981 e 1986 e Áustria, Finlândia e Suécia, 

introduzidas em 1995. Outros países, que estavam em negociação, entraram no bloco durante 

os primeiros anos da década de 2000, sendo eles: Bulgária, República Checa, Hungria, 

Polônia, Romênia, Eslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslovênia, Chipre e Malta. Reino 

Unido, Dinamarca e Suécia não possuem planos imediatos de adoção do Euro, já os membros 

mais recentes se encontram em diferentes estágios do processo de introdução da moeda.  

Os países do bloco buscaram a unidade monetária, pois acreditavam que uma moeda 

única provocaria um maior grau de integração do mercado europeu do que somente as taxas 

de câmbio fixas estabelecidas pelo SME. Para isso, durante o processo, foi assinado o Tratado 

de Maastricht, que estabelecia os critérios de convergência que deveriam ser alcançados pelos 

países de modo a permitir sua introdução na zona de moeda única. A necessidade da adoção 

de tais critérios foi justificada por Dias (1996). 

“A União Monetária não pode ter lugar enquanto as economias não 

estiverem convenientemente preparadas, o que implica uma grande 

convergência das economias, uma rigorosa condução de políticas 

econômicas e a eliminação de fatores de debilidade estrutural” (p. 9)   

                                                
5 Banco Central da Alemanha. 
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II.2 - Tratado de Maastricht e os Critérios de Convergência 

O principal passo para o estabelecimento dessa convergência entre as economias foi a 

assinatura do Tratado de Maastricht em fevereiro de 1992. Com esse tratado, o objetivo 

econômico inicial da Comunidade, a realização de um mercado comum, adquiriu uma 

dimensão política, uma vez que nele foram estabelecidas as esferas responsáveis por cada área 

do processo.  

A partir desse momento o bloco passou a considerar os interesses de cada país e de 

cada cidadão como um interesse geral e as políticas e ações comuns tornaram-se uma 

realidade. Assim, os objetivos passaram a envolver toda a Comunidade, como mostra o artigo 

2º do Tratado em questão: 

“Promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento harmonioso e 

equilibrado das atividades econômicas, um crescimento sustentável e não 

inflacionista que respeite o ambiente, um alto grau de convergência dos 

comportamentos das economias, um elevado nível de emprego e de 

proteção social, o aumento do nível e da qualidade de vida, a coesão 

econômica e social e a solidariedade entre os Estados-membros”.  

 Com o intuito de alcançar todos os objetivos pretendidos, o Tratado de Maastricht 

fortaleceu as instituições européias reforçando o papel do Parlamento Europeu. O Parlamento 

Europeu é diretamente eleito pelos cidadãos do bloco para representar os seus interesses, não 

estando organizado por nacionalidade, mas sim em grupos políticos europeus, que 

representam as perspectivas acerca da integração européia. 

 Outro órgão que ganha importância nesse contexto é o Conselho da União Européia, 

composto pelos chefes de estado e de governo dos Estados-membros e o presidente da 

Comissão6. Sua principal função é ser um fórum de discussões políticas relacionadas à 

construção da Europa. No âmbito do Tratado de Maastricht esse órgão é essencial, uma vez 

que é o responsável pelo acompanhamento da evolução econômica de cada Estado, 

verificando a compatibilidade das políticas econômicas com as orientações gerais de modo a 

alcançar a integração européia. 

                                                
6 A Comissão Européia é uma instituição politicamente independente que representa e defende os interesses da 

União Européia de forma global, propondo legislação, política e programas de ação, sendo responsável por 

aplicar as decisões do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia. 



 

25  

 No contexto da criação do mercado comum, o tratado estabeleceu a adoção de uma 

política econômica baseada na estreita coordenação das políticas econômicas dos Estados-

membros, no mercado interno e na definição de objetivos comuns, sendo conduzida de acordo 

com o princípio de uma economia de mercado aberto e de livre concorrência. Assim, são 

estabelecidos alguns princípios no artigo 3º. 

“Essa ação dos Estados-membros e da Comunidade implica a observância 

dos seguintes princípios orientadores: preços estáveis, finanças públicas e 

condições monetárias sólidas e balança de pagamentos sustentável.”  

 Dessa forma, os mecanismos propulsores da integração foram muito além da 

compatibilização das legislações nacionais e dos estatutos dos Bancos Centrais, tendo como 

condição necessária a realização de um elevado grau de convergência sustentada, obedecendo 

a quatro critérios específicos. 

O primeiro, e principal objetivo do futuro Banco Central Europeu, era o alcance de um 

elevado grau de estabilidade dos preços. Esse deveria ser expresso por uma taxa de inflação 

que não excedesse em mais de 1,5%7 a verificada, no máximo, nos três Estados-membros com 

melhores resultados em termos de estabilidade dos preços8.  

O segundo dizia respeito à sustentabilidade das finanças públicas, sendo representada 

pelo alcance de uma situação orçamentária sem déficit excessivo. O cumprimento da 

disciplina orçamentária se baseava em duas metas. A primeira referente à relação entre déficit 

orçamentário programado ou verificado e produto interno bruto (PIB)9, não devendo a mesma 

exceder o valor de 3%10. Eram consideradas exceções casos em que a razão tivesse baixado 

substancial e continuamente, atingindo um nível próximo do valor de referência, e casos em 

que o excesso em relação ao mesmo fosse meramente excepcional e temporário. A segunda, 

relativa à razão dívida pública e PIB, estabelecia que essa não poderia exceder o valor de 

                                                
7 Valor estabelecido no “Protocolo relativo aos critérios de convergência” de 16/12/2004. 
8 A inflação é calculada a partir do índice de preços ao consumidor (IPC). 
9 O PIB de referência é o PIB a preços de mercado, que corresponde ao total dos bens e serviços produzidos 

pelas unidades produtoras residentes. 
10 Valor de referência estabelecido no “Protocolo sobre o procedimento relativo aos déficits excessivos” de 

16/12/2004. 
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60%11, exceto se a mesma apresentasse tendência de redução significativa, aproximando-se 

satisfatoriamente do valor de referência.   

O terceiro critério estabelecia que, durante pelo menos dois anos, as margens normais 

de flutuação previstas no mecanismo de taxas de câmbio do Sistema Monetário Europeu 

deveriam ser observadas.  

O quarto critério estabelecia que o caráter duradouro da convergência alcançada pelo 

Estado membro e da sua participação no mecanismo de taxas de câmbio do Sistema 

Monetário Europeu deveria refletir-se nos níveis das taxas de juros de longo prazo. Assim, 

cada Estado deveria ter registrado uma taxa de juros nominal média12 de longo prazo que não 

excedesse em mais de 2%13 a verificada, no máximo, nos três Estados-membros com 

melhores resultados em termos de estabilidade dos preços.  

Segundo o Tratado, o cumprimento desses critérios tornava o país apto a pertencer a 

UEM. Essa atitude mostra a grande importância que as autoridades monetárias deram à 

convergência nominal, no entanto essa não deve ser o principal objetivo a ser alcançado como 

argumenta Dias (1996): 

“Mas a convergência nominal não pode constituir um fim em si mesmo 

(não obstante a urgência de cumprir os critérios de Maastricht). A 

convergência nominal só é relevante e credível se permitir e impulsionar a 

convergência real.” (p.14) 

A convergência real passa por três pontos. O primeiro trata da aproximação dos 

rendimentos em termos reais, ou seja, a redução dos diferenciais entre os níveis de vida das 

populações. O segundo diz respeito ao domínio do desemprego, visando diminuir os 

diferenciais de desemprego entre os países. O terceiro ponto refere-se à convergência dos 

determinantes da oferta global, exigindo um reequilíbrio das condições macroeconômicas e de 

infra-estrutura de modo a permitir um ambiente dinâmico de atração nos diferentes membros. 

                                                
11 Valor de referência estabelecido no “Protocolo sobre o procedimento relativo aos déficits excessivos” de 

16/12/2004. 
12 As taxas de juro são calculadas com base em obrigações do Estado a longo prazo ou outros títulos semelhantes 
13 Valor estabelecido no “Protocolo relativo aos critérios de convergência” de 16/12/2004. 
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Os critérios de convergência exigidos pelo Tratado de Maastrich não foram avaliados 

de maneira rígida, visando garantir a adesão à moeda única ao maior número de países 

possível. Assim, o processo de transição para a UEM e a aplicação dos critérios de 

convergência são um ponto polêmico, sendo alvo de diversas críticas. Um dos grandes críticos 

do processo é De Grauwe (1996) que questiona exatamente o tamanho da UEM. 

Os critérios de Maastricht foram definidos predominantemente para promover a 

estabilidade de preços. Assim, segundo De Grauwe (1996), antes da união monetária se 

formar, os candidatos deveriam assumir um compromisso com as baixas taxas de inflação, 

devendo promover um processo desinflacionário visando atingir os níveis dos países com 

menores taxas de inflação. No entanto, os países nesse processo de convergência poderiam 

agir oportunisticamente, assumindo o compromisso naquele momento para entrar no bloco e 

uma vez aceito revelar suas verdadeiras preferências.  

De Grauwe (1996) argumenta que a exigência de diminuir a inflação aumenta os 

custos de convergência para os países que possuem tradição inflacionária. O país é forçado a 

reduzir sua inflação antes de entrar na união monetária, mas devido à baixa reputação, os 

agentes não diminuem suas expectativas inflacionárias facilmente. Dessa forma, o governo é 

obrigado a tomar medidas mais incisivas, o que gera grandes aumentos no desemprego, não 

conseguindo alcançar o nível de inflação exigido. Em meio às dúvidas acerca da 

sustentabilidade do processo desinflacionário, surgem crises especulativas, que devido à 

exigência de que o país atrelasse sua moeda às demais do bloco, forçam desvalorizações da 

moeda e novas divergências inflacionárias, devendo o país recomeçar o processo de 

desinflação. Assim, ele conclui que o processo de convergência inflacionária é 

desnecessariamente penoso para os países com uma reputação de alta inflação. 

Ao assumir que o BCE, após a formação da união monetária, adote como suas 

preferências inflacionárias a média das preferências individuais dos participantes, o autor 

conclui que os países com tradição antiinflacionária prefeririam uniões menores. Desse modo, 

afirma que os critérios de convergência não são condições a serem satisfeitas para a formação 

de uma união monetária, mas sim têm a função de limitar a quantidade de países que a 

compõem, excluindo os que possuem altas taxas de inflação.  

A partir dessa avaliação ele produz um paradoxo. Por um lado, a entrada no bloco de 

países com altas taxas de inflação e de déficit público ameaçaria a estabilidade de preços da 

união; por outro lado, estando no bloco seria mais fácil para esses países reduzirem suas taxas 
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de inflação e seus déficits públicos. Assim, pode-se concluir que o principal problema da 

UEM é a forma como o processo de transição foi feito, como defende De Grauwe (1996). 

“A transição para a UEM deveria enfatizar menos os critérios de 

convergência e mais o reforço das futuras instituições monetárias da 

união. Em outras palavras, deveria ser dada mais ênfase em assegurar que 

o futuro Banco Central Europeu remetesse o seu mandato a alcançar a 

estabilidade de preços” (p.26)   

II.3 – Pacto de Estabilidade e Crescimento 

O objetivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), de 1997, era prevenir a 

ocorrência de um déficit orçamentário excessivo na área do Euro após a entrada na terceira 

fase da UEM. 

Considerando que o Tratado de Maastricht apenas previa critérios quantitativos para a 

adoção da moeda única, não contendo qualquer definição de uma política orçamentária a 

executar após a passagem para o Euro, a adoção do pacto foi considerada necessária pelos 

Estados-membros. Assim, o PEC inscreve-se na lógica do tratado e prolonga suas 

disposições. 

A convergência para finanças públicas saudáveis é indispensável para se obter uma 

UEM estável em longo prazo. O controle insuficiente das políticas orçamentárias pode gerar 

impactos negativos no objetivo final, a estabilidade de preços. Embora o endividamento 

público não tenha incidência direta sobre a formação dos preços, poderá conduzir as 

autoridades a adotar políticas monetárias menos rigorosas, levando-as à contratação de novos 

empréstimos que podem ter impactos inflacionários. A divergência entre combinações de 

orientação de políticas monetárias restritivas e políticas orçamentárias expansionistas pode 

gerar problemas de equilíbrio interno, em relação à estabilidade de preços, e equilíbrio 

externo, quanto à estabilidade do valor da moeda. 

Dessa forma, o pacto destina-se a assegurar uma gestão sólida das finanças públicas na 

área do Euro, a fim de evitar que uma política orçamentária frouxa de um Estado membro 

prejudique os outros Estados por via das taxas de juros, bem como a confiança na estabilidade 

econômica do bloco. O seu objetivo é assegurar uma convergência robusta e sustentável das 

economias dos Estados-membros. 
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Formalmente, o PEC é composto por uma resolução do Conselho Europeu e dois 

regulamentos do Conselho, ambos de 1997, que estabelecem as modalidades técnicas da 

resolução, como o controle das situações orçamentárias, coordenação das políticas 

econômicas e aplicação do procedimento relativo aos déficits excessivos. Sua proposta 

comporta duas vertentes: a preventiva e a corretiva. 

A primeira tem como base a prevenção, visando assegurar a disciplina orçamentária 

necessária para o bom funcionamento da UEM. Para isso, os Estados-membros têm de 

apresentar programas anuais de estabilidade (convergência), nos quais mostram como 

pretendem atingir ou manter situações orçamentais sólidas em médio prazo, proporcionando 

uma base essencial para a estabilidade dos preços e um crescimento sustentável forte, que 

conduza à criação de emprego. 

O Conselho acompanha a execução dos programas de estabilidade ou convergência 

com base nas informações fornecidas pelos Estados-membros e nas avaliações da Comissão. 

Caso constate uma discrepância significativa em relação ao objetivo orçamentário de médio 

prazo ou em relação à trajetória de ajustamento que deve conduzir à realização deste objetivo, 

o mesmo dirige uma recomendação ao Estado membro, convidando-o a tomar as medidas de 

ajustamento necessárias para impedir a ocorrência de um déficit excessivo. Instrumento 

conhecido como “alerta precoce”. 

A segunda vertente tem por objetivo o esclarecimento e a aceleração do procedimento 

relativo aos déficits excessivos, de modo a evitá-los, ou caso ocorram, sejam corrigidos 

rapidamente. Assim, essa vertente rege o procedimento relativo aos déficits excessivos (PDE), 

que ocorrem quando o limite de 3% do PIB previsto no Tratado de Maastricht é superado.  

A Comissão avalia e o Conselho decide se existe ou não um déficit excessivo. Nessa 

avaliação são considerados diversos fatores, como a evolução da posição econômica do país 

em médio prazo e seu potencial de crescimento, as condições conjunturais e a evolução da 

situação orçamentária em médio prazo. Caso seja concluído que existe uma situação de déficit 

excessivo, são feitas recomendações ao Estado membro para que o corrija, dando-lhe um 

período de tempo para cumprir essa tarefa.  

Caso o Estado membro não siga as recomendações feitas, é desencadeada a fase 

seguinte do processo que pode culminar na aplicação de sanções. Inicialmente as sanções 
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assumem a forma de um depósito não remunerado junto à Comunidade e após dois anos, se o 

déficit persistir, a verba é convertida em multa.  

O Pacto de Estabilidade e Crescimento desperta um debate acerca de sua rigidez e 

eficiência. Alguns autores defendem que o mesmo deve ser interpretado de forma flexível, 

uma vez que não cumpriria seu objetivo final, enquanto outros acreditam que o pacto deve ser 

interpretado de forma rígida, argumentando que a forma que ele é constituído gera incentivos 

para que os países cumpram as regras estabelecidas. Vila Maior (2004) apresenta as razões 

para essas duas interpretações. 

Os motivos para a defesa da interpretação flexível podem ser resumidos em quatro 

pontos. Primeiramente, pelo fato de as regras serem muito rígidas, acredita-se que possa 

surgir uma solidariedade entre os Estados-membros que os leve a perdoar o déficit excessivo, 

dificultando a formação da maioria necessária para aprovar as sanções. Em segundo lugar, a 

rigidez das regras incentiva os governos nacionais a criarem estratagemas contábeis para 

alcançar os limites de déficit orçamentário. O terceiro ponto indica que as hipóteses de 

violação do PEC são tanto maiores quanto mais forem os casos de choques assimétricos entre 

os Estados-membros. O último argumento diz respeito à fragilidade institucional do PEC, já 

que as mesmas pessoas que aplicam a política orçamentária nacional são as responsáveis pelo 

desrespeito às regras. 

A interpretação rígida do pacto também pode ser explicada a partir de quatro motivos. 

O primeiro argumento defende que os governos nacionais deixam de agir racionalmente, se 

souberem anteriormente, que na primeira oportunidade, todos aceitam não aplicar as multas 

previstas, o que faria com que os países nem ao menos tentassem cumprir as regras. O 

segundo ponto refere-se ao fato de que os países que conseguiram cumprir as regras de 

disciplina orçamental estariam se prejudicando, caso tolerassem a indisciplina orçamentária 

dos outros Estados. Em terceiro lugar, o sistema de alerta da vertente preventiva incentiva o 

Estado membro a se esforçar para alcançar a meta estipulada, caso contrário se sentiria 

rebaixado em relação aos demais países, uma vez que estaria sob constante vigilância do 

Conselho. Por fim, o último argumento diz respeito ao controle jurisdicional ao qual o PEC é 

submetido, uma vez que é um direito derivado da União Européia.  

As diferentes interpretações põem em cheque o real papel do pacto e o modo como ele 

é considerado por cada Estado membro. Todos os argumentos apresentados podem ser 

facilmente aplicados à realidade dos países, no entanto, pode-se perceber que alguns Estados, 
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comumente os mais ricos, podem não ser influenciados por decisões movidas por garantia de 

reputação e imagem. Assim, a ambiguidade observada nas atitudes de alguns Estados leva a 

questionamentos acerca da seriedade dos Estados-membros em relação ao processo de 

convergência europeu. 

II.4 – Resultados do Tratado de Maastricht 

Com o objetivo de avaliar o progresso do cumprimento dos critérios de convergência 

as autoridades monetárias européias realizam periodicamente os chamados Relatórios de 

Convergência. Nesses são analisados os progressos de cada país na busca pelos quatro 

critérios. Desde o estabelecimento do Tratado de Maastricht foram elaborados dez relatórios, 

ao observá-los é possível concluir a eficiência ou não do alcance dos países às metas 

estabelecidas em 1992.  

O primeiro relatório, intitulado Progressos para a Convergência, do Instituto 

Monetário Europeu, de 1996, mostra que as autoridades dos países sabiam que não 

conseguiriam alcançar a convergência rapidamente, sendo necessária muita vontade política 

para isso. Essa primeira avaliação abrangeu quinze países: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, 

França, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Finlândia, Suécia, Grécia, Espanha, Itália, 

Portugal e Reino Unido.  

Nessa ocasião foi concluído que os critérios relativos à inflação e à taxa de juros eram 

os mais próximos de ser alcançados pelos países, tendo vários deles já atingido, em termos 

práticos, a estabilidade de preços. Em relação às taxas de câmbio, as análises sugeriam uma 

tendência à estabilidade, no entanto mais lenta que as metas mencionadas anteriormente. Por 

fim, naquele momento, a maior dificuldade era em relação às finanças públicas, uma vez que 

a maioria dos países ainda não havia alcançado uma situação considerada sustentável em 

médio prazo. 

No relatório de 1998, realizado pelo Instituto Monetário Europeu, verificou-se uma 

grande melhoria em termos de convergência na União. Essa melhora é refletida na adesão de 

onze países à Zona do Euro em 1999. A partir do ano 2000, os relatórios passaram a ser 

realizados pelo Banco Central Europeu, já estabelecido. Nesse ano apenas quatro países dos 

inicialmente avaliados não estavam fazendo parte da zona do Euro: Dinamarca, Reino Unido, 

Suécia e Grécia. Os dois primeiros, por terem demonstrado interesse em não participar da 
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terceira fase do processo de convergência, não foram avaliados. Assim o relatório somente 

abrangeu os dois últimos.  

Segundo o relatório de maio de 2000, a Grécia tinha atingido as metas necessárias em 

relação à estabilidade, taxas de câmbio e taxas de juros de longo prazo, sendo seu maior 

desafio, o critério das finanças públicas. Em relação à Suécia, todos os critérios já tinham sido 

atingidos, com exceção do relativo às taxas de câmbio, uma vez que o país não participava do 

Mecanismo de Taxas de Câmbio (MTC). No entanto, o país não possuía nenhuma cláusula 

que lhe permitisse não participar da terceira fase do UEM, devendo, por isso, se esforçar para 

cumprir todos os critérios de convergência. 

O relatório de 2002, produzido pelo Banco Central Europeu, dizia respeito somente à 

Suécia, que mantinha uma situação estável em relação aos critérios de convergência, uma vez 

que ainda não fazia parte do MTC. Em 2004, foram introduzidos novos países na análise, 

assim, além da Suécia, o relatório incluiu: República Checa, Estônia, Chipre, Letônia, 

Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia e Eslováquia. 

Ao avaliar esses dez novos países foi observado que, em relação à estabilidade de 

preços e às taxas de juros de longo prazo, apesar de ter sido observada uma considerável 

evolução pela maior parte dos Estados-membros, nos últimos meses a tendência era de uma 

leve reversão. No entanto, considerando o critério das finanças públicas e das taxas de 

câmbio, o progresso mostrava-se lento e somente três desses países pertenciam ao MTC. Em 

relação à Suécia, sua situação continuou estável. 

No ano de 2006 foram produzidos dois relatórios, um em maio, somente avaliando 

Lituânia e Eslovênia, e outro em dezembro, avaliando os outros nove países. No primeiro 

relatório foi observada uma grande evolução da Eslovênia, que atingiu as metas dos últimos 

dois critérios, estabilidade de preços e taxas de câmbio, entrando na Zona do Euro em 2007. 

Já a Lituânia, apesar de participar do MTC, não alcançou grandes evoluções em sua taxa de 

câmbio. 

Ao avaliar o relatório de dezembro de 2006 pode-se observar progresso por parte de 

vários países na direção da convergência econômica, apesar de ter havido alguns recuos. Em 

relação à estabilidade de preços houve um aumento dos países que atingiram esse critério, o 

mesmo ocorrendo em relação ao critério das finanças públicas, apesar de ter sido concluída a 

necessidade de uma maior consolidação orçamentária na maioria dos países analisados. Ao 
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analisar os critérios de taxas de câmbio e taxas de juros de longo prazo foi observada uma 

evolução, com a participação de cinco países no MTC.    

O relatório de 2007, produzido em maio, analisou apenas dois países, Chipre e Malta, 

a pedido dos mesmos. Em relação ao Chipre, além de manter ou melhorar a meta dos três 

critérios já alcançados, o país atingiu o critério relativo às taxas de câmbio e segundo o 

relatório, desde a adesão ao MTC, o país vinha prosseguindo em uma política cambial estável 

face ao Euro. Ao analisar Malta, foi observada a manutenção da taxa de juros de longo prazo 

dentro da meta, além do cumprimento dos demais critérios. Em relação ao critério das taxas 

de câmbio pôde-se observar uma manutenção da taxa de câmbio da moeda maltesa na taxa 

central face ao Euro. Assim, de acordo com os dados apresentados, os dois países estavam 

aptos a entrar na Zona do Euro, o que ocorreu em 1 de janeiro de 2008.    

No relatório de 2008 foram avaliados os mesmo países de 2006, além de Bulgária e 

Romênia, totalizando dez países. No entanto, foi dada maior ênfase à Eslováquia, que 

pretendia adotar o Euro a partir de 2009. Nesse relatório, alguns países alcançaram progressos 

em termos de convergência econômica, porém foram percebidos grandes desafios em muitos 

países, principalmente em relação à inflação crescente.  

Durante a avaliação, as maiores dificuldades se encontraram na estabilidade de preços, 

alcançada somente em três dos dez países avaliados. Em relação ao desempenho orçamentário 

e às taxas de juros de longo prazo foram observadas melhoras consideráveis, sendo detectada 

alguma evolução no que tange às taxas de câmbio, com quatro países participando do MTC. A 

Eslováquia conseguiu cumprir todos os critérios e ingressou na Zona do Euro em 2009. 

O último relatório, produzido em maio de 2010, não apresenta grandes evoluções, ao 

contrário, demonstra um afastamento por parte dos países avaliados das metas propostas, 

muitos deles influenciados pelo cenário de crise econômica registrada no fim de 2008 e início 

de 2009. Em relação à estabilidade de preços e à taxa de juros de longo prazo, apenas três e 

dois países, respectivamente, conseguiram atingir as metas. Quanto à situação orçamentária, 

foi observada uma forte deterioração refletindo as condições macroeconômicas. Por fim, ao 

avaliar o critério das taxas de câmbio, não foi observada nenhuma nova adesão ao MTC, 

sistema abalado por tensões no período, com mercados muito voláteis nos países 

participantes. A exceção se encontra na Estônia, que alcançando os critérios remanescentes, 

adotou o Euro a partir de 1° de janeiro de 2011. 



 

34  

A tabela 1 permite o melhor acompanhamento dos países em relação ao alcance dos 

critérios de convergência. 

Tabela 1 – Ano de cumprimento dos critérios de convergência 
Estabilidade de 

preços
Finanças 
públicas

Taxas de 
câmbio

Taxas de juros de 
longo prazo

Portugal 1998 1998 1998 1998

Espanha 1998 1998 1998 1998

França 1996 1998 1998 1996

Bélgica 1996 1998 1996 1996

Luxemburgo 1996 1995 1996 1996

Alemanha 1996 1998 1996 1996

Itália 1998 1998 1998 1998

Holanda 1996 1998 1996 1996

Irlanda 1996 1995 1998 1996

Áustria 1996 1998 1996 1996

Finlândia 1996 1998 1998 1996

Grécia 1999 2000 2000 2000

Eslovênia 2006 2003 2006 2004

Chipre 2006 2006 2007 2004

Malta 2007 2007 2007 2004

Eslováquia 2008 2008 2008 2004

Estônia 2010 2003 2008 2010

República Checa 2004 2008 ** 2004

Letônia ** 2003 2008 2004

Lituânia ** 2003 2008 2004

Hungria ** ** ** **

Polônia 2006 2006 ** 2006

Bulgária ** 2008 ** 2008

Romênia ** ** ** **

Suécia 1996 1998 ** 1996

Dinamarca* 1996 1995 1998 1996
Reino Unido* 1998 1998 ** 1996

Fonte: Elaboração própria a partir dos Relatórios de Convergência do Instituto Monetário 
Europeu e do Banco Central Europeu                                                                                                                                              
* Não foram mais avaliados a partir de 1999 por terem uma cláusula especial que não os 
obriga a participar da Terceira fase da UEM.                                                                                                             
** Metas ainda não alcançadas ou, no caso dos países antes mencionados (*), não avaliadas.

 
 

Após acompanhar os resultados obtidos pelos países da União Européia na busca pelo 

cumprimento do Tratado de Maastricht, o presente trabalho focará em um desses critérios, a 

estabilidade de preços, critério esse que se mostrou bastante instável na avaliação, sendo 

inicialmente considerado o de mais fácil cumprimento e posteriormente uma das maiores 

dificuldades para os países que pretendem adotar o Euro.  
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE PREÇOS  

O presente capítulo trata da avaliação empírica da estabilidade de preços na União 

Econômica e Monetária, durante os dez primeiros anos do Euro (1999-2008). O objetivo 

principal é avaliar a trajetória da evolução dos preços dos países que pertencem à Zona do 

Euro, comparando-a com os demais países da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a fim de verificar se, de fato, essa estabilidade foi 

atingida. Foram escolhidos os países da OCDE para tal comparação por serem considerados 

“similares” aos países que pertencem à UEM. 

III.1 – Visão Geral  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma 

organização internacional e intergovernamental que agrupa os países mais industrializados da 

economia do mercado. Nela, os representantes dos países-membros se reúnem para trocar 

informações e definir políticas com o objetivo de maximizar o crescimento econômico e o 

desenvolvimento de seus países. 

Atualmente ela é formada por 34 países, sendo eles: Alemanha, Austrália, Áustria, 

Bélgica, Canadá, Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados 

Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, 

Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Suécia, Suíça e Turquia.  

Com exceção de Chipre e Malta, 15 países da UEM estão presentes na OCDE. No 

entanto, para realizar a análise proposta, esses dois países serão adicionados ao grupo de 

comparação como pertencentes à UEM, uma vez que adotaram o Euro em 2008. Como 

Eslováquia e Estônia aderiram ao Euro em 2009 e 2011, respectivamente, eles estarão na 

análise como países pertencentes ao grupo de controle da OCDE, mas não pertencentes à 

Zona do Euro. 

A tabela abaixo apresenta a evolução de 20 anos de inflação, medida pelo Índice de 

Preços ao Consumidor, dos 36 países analisados. Os dados são apresentados na forma de 

taxas médias dos intervalos de 5 anos compreendidos entre 1989 e 2008, sendo os 
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países divididos em dois grupos: os pertencentes à UEM e os pertencentes ao grupo de 

controle (demais países da OCDE). 

Tabela 2 – Vinte anos de inflação: Taxas médias de cinco anos de inflação (%) 
UEM ou Grupo de 

Controle? 1989 - 1993 1994 - 1998 1999 - 2003 2004 - 2008

Alemanha UEM (desde 1999) 3,6 1,7 1,3 2,0

Áustria UEM (desde 1999) 3,4 1,9 1,8 2,2

Bélgica UEM (desde 1999) 3,0 1,7 1,9 2,6

Chipre UEM (desde 2008) 4,9 3,2 2,9 2,9

Eslovênia UEM (desde 2007) 811,0 9,9 7,3 3,6

Espanha UEM (desde 1999) 6,0 3,4 3,1 3,4

Finlândia UEM (desde 1999) 4,3 1,1 1,9 1,9

França UEM (desde 1999) 2,9 1,5 1,6 2,0

Grécia UEM (desde 2001) 16,8 7,7 3,3 3,3

Holanda UEM (desde 1999) 2,5 2,2 2,8 1,6

Irlanda UEM (desde 1999) 3,0 2,1 4,1 3,5

Itália UEM (desde 1999) 5,7 3,4 2,4 2,3

Luxemburgo UEM (desde 1999) 3,4 1,6 2,2 2,6

Malta UEM (desde 2008) 2,4 3,2 2,2 2,8

Portugal UEM (desde 1999) 10,5 3,5 3,3 2,6

Austrália Grupo de Controle 4,2 2,1 3,2 3,0

Canadá Grupo de Controle 3,7 1,3 2,4 2,1

Chile Grupo de Controle 18,4 6,9 2,7 4,7

Coréia do Sul Grupo de Controle 6,9 5,5 2,7 3,2

Dinamarca Grupo de Controle 2,7 2,1 2,5 2,0

Eslováquia Grupo de Controle* 17,0 8,4 8,4 4,4

Estados Unidos Grupo de Controle 4,1 2,4 2,5 3,2

Estônia Grupo de Controle* - 17,7 3,6 5,7

Hungria Grupo de Controle 25,1 20,7 7,8 5,7

Islândia Grupo de Controle 10,2 1,8 4,4 6,3

Israel Grupo de Controle 15,8 9,6 2,8 1,6

Japão Grupo de Controle 2,3 0,6 -0,6 0,3

México Grupo de Controle 18,9 22,6 8,4 4,3

Noruega Grupo de Controle 3,3 2,0 2,4 1,8

Nova Zelândia Grupo de Controle 3,3 2,1 1,9 3,0

Polônia Grupo de Controle 191,8 21,6 5,1 2,7

Reino Unido Grupo de Controle 5,7 3,0 2,2 3,5

República Checa Grupo de Controle - 9,4 2,5 3,3

Suécia Grupo de Controle 6,6 1,1 1,6 1,6

Suiça Grupo de Controle 4,4 0,8 0,9 1,2

Turquia Grupo de Controle 65,2 89,0 48,9 10,1

58,9 3,2 2,8 2,6

21,6 11,0 5,5 3,5

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial e do Global Rates                                        

Média UEM

Média Grupo de Controle

* Países que aderiram ao Euro após o período analisado  
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Analisando os dados apresentados, pode-se observar que houve, de modo geral, uma 

queda da taxa de inflação dos países avaliados ao longo desses 20 anos. Nos dois grupos, os 

países nunca apresentaram taxas tão baixas quanto as observadas no período equivalente aos 

primeiros dez anos do Euro. Ao avaliar suas médias, pode-se perceber que os países da UEM 

apresentaram resultados mais satisfatórios em termos de inflação que os países do grupo de 

controle.  

III.2 – Avaliação da Estabilidade de Preços na UEM 

Dentre os critérios de convergência, o da estabilidade de preços pode ser considerado 

um dos mais importantes, uma vez que o Banco Central Europeu, ao herdar o caráter 

antiinflacionário do Bundesbank, tem como principal objetivo a estabilidade de preços. No 

entanto, o objetivo a ser alcançado não se tratava de simplesmente diminuir as taxas de 

inflação dos países, mas sim torná-las bem similares, quase idênticas. Uma forma de avaliar o 

quão similares são as taxas de inflação desses países é analisar a dispersão desses dados.  

O gráfico 1 mostra a evolução do desvio padrão das taxas de inflação durante as três 

fases da União Econômica e Monetária. Ao analisá-lo, pode-se observar uma queda na 

dispersão durante o período analisado. Cabe destacar, que a queda mais acentuada se deu nas 

duas primeiras fases da UEM, época em que foram introduzidas as maiores mudanças visando 

alcançar a meta estabelecida no Tratado de Maastricht. Como pode ser observado na tabela 1 

no capítulo anterior, esse foi o período de maior alcance dessa meta pelos países candidatos. 

Gráfico 1– Desvio padrão das taxas de inflação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial e do Global Rates    
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O gráfico 1 pode ser interpretado de duas formas. A primeira seria que as taxas de 

inflação estão realmente convergindo dentro da Zona do Euro. Alternativamente, essa 

interpretação poderia ser somente consequência de um artefato estatístico, uma vez que 

quando as taxas de inflação caem, as diferenças absolutas também caem. Assim, uma maneira 

de evitar essa dúvida seria utilizar outra forma de medida de dispersão, como o coeficiente de 

variação.   

 

Gráfico 2 – Coeficiente de variação das taxas de inflação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial e do Global Rates    

 

O coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média. No gráfico 1 

percebe-se que o desvio padrão está diminuindo, assim, para o coeficiente de variação cair, a 

média também deve estar em queda. Desse modo, ao avaliar o gráfico 2 percebe-se que as 

taxas de inflação dos países da UEM não só estão convergindo, como também estão 

diminuindo.   

A partir da análise apresentada poder-se-ia concluir que o BCE estaria alcançando seu 

objetivo de estabilidade de preços, e segundo Mongelli & Wyplosz (2008), a União Monetária 

obteve um bom desempenho nos dez primeiros anos, uma vez que a inflação diminuiu 

bastante e se mostrou estável. No entanto, os autores acreditam que o crédito disso não 

deveria ser todo do Banco Central Europeu.  

Grande parte da primeira década do Euro coincidiu com o período conhecido como 

Great Moderation, período iniciado em meados dos anos 1980, marcado pela baixa 
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volatilidade da produção em diversos países do mundo. Esse fenômeno é comumente 

justificado pela diminuição do tamanho dos choques exógenos ou pela melhora na habilidade 

de absorvê-los. Assim, tendo sido muito próximas as performances dos países nesse período, 

os autores concluem que o BCE teve uma boa atuação nessa fase, mas não melhor que a de 

outros Bancos Centrais.   

III.3 – Resultados da UEM 

Um dos maiores questionamentos, que se fez ao fim dos dez anos do Euro, foi a 

respeito do sucesso da União Monetária. O professor Caselli (2008), da London School of 

Economics, foi um desses questionadores. Para ele, qualificar a UEM como um sucesso 

depende, inicialmente, de como se define sucesso. Segundo o professor, o sucesso deve ser 

avaliado em termos da melhoria do bem-estar em relação a um cenário em que a UEM não 

tivesse acontecido. 

Obviamente é impossível fazer essa análise, assim, a comparação mais próxima a ser 

feita seria entre os membros e os não-membros da UEM. Como quase todos os membros da 

UEM participam da OCDE, o grupo de controle será formado pelo resto dos países da 

organização. Como muitos economistas consideram que a inflação afeta indiretamente o bem-

estar de uma população, o dado de comparação da evolução do bem-estar será a inflação per 

se. 

Gráfico 3 – Taxas médias de inflação (%) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial e do Global Rates    
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O gráfico 3 mostra que, apesar das taxas médias de inflação dos países da UEM serem 

ligeiramente menores, em relação à redução da inflação os demais países da OCDE tiveram 

maior sucesso. No início do período analisado, a inflação era mais baixa nos países da UEM, 

e o que se pode observar é que, com a passagem do tempo, ela se manteve no mesmo patamar. 

Assim, ao fazer essa comparação percebe-se que a UEM, ao criar o Banco Central Europeu, 

tirou a função das instituições nacionais, que vinham fazendo um bom trabalho, e 

provavelmente teriam continuado obtendo sucesso, como se pode observar pela experiência 

dos demais países da OCDE.   

Dessa forma, ao comparar a UEM com o grupo de controle, não é consistente afirmar 

que a UEM tenha levado aos cidadãos de seus países-membros melhorias tão superiores 

quando comparadas às obtidas pelos países “semelhantes”. Assim, ao considerar a análise 

realizada, pode-se chegar à mesma conclusão de Caselli (2008): 

“Dada a semelhança de desempenho entre UEM e o grupo de controle fora 

da UEM, dizer que a UEM trouxe ganhos de bem-estar significa dizer que 

os países da UEM teriam demonstrado um desempenho pior que o resto da 

OCDE caso a UEM não tivesse sido introduzida.”(p.62)    

Também se deve levar em consideração na análise, o cenário macroeconômico da 

formação da União Econômico e Monetária. Segundo Caselli (2008), os primeiros dez anos 

da UEM foram marcados por um período sem precedentes de estabilidade macroeconômica. 

Assim, graças ao período conhecido como Great Moderation, qualquer acordo monetário 

entre os países europeus teria obtido sucesso. 
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CONCLUSÃO 

A experiência da integração monetária na Europa é a tentativa mais audaciosa na 

história de obter as vantagens do uso de uma moeda única em um grupo amplo de Estados. 

Seu sucesso promoveria a integração tanto política quanto econômica da Europa, porém, seu 

fracasso, faria a tentativa da unificação política européia regredir. Apesar do Euro já ter 

completado dez anos de existência, por se tratar de uma proposta bastante ambiciosa, esse 

período pode não ser suficiente para avaliar um possível sucesso ou fracasso. 

No que tange ao alcance da estabilidade de preços pura e simplesmente, essa meta 

pode ser considerada bem sucedida, uma vez que foram observadas as taxas de inflação mais 

baixas dos últimos 20 anos. No entanto, ao considerar o processo de forma mais ampla, 

avaliando o cenário que se apresentou, percebe-se que muitos dos resultados obtidos foram 

fruto de um ambiente econômico positivo, e que provavelmente, outras tentativas de adoção 

de moeda única também teriam sido bem sucedidas. Dessa forma, pode-se concluir que 

durante esse período a UEM não havia sido testada. 

Diante desse contexto, a crise financeira mundial iniciada em meados de 2008 e que 

ainda tem efeitos até os dias de hoje, pode ser considerado o grande desafio para a UEM e 

para o BCE. Em um cenário de choques assimétricos e grande instabilidade do sistema, o 

primeiro passo para mostrar o sucesso da União Monetária é o foco na estabilidade de preços 

em médio prazo e na independência do Banco Central Europeu. 

Além disso, ao observar as consequências que o cenário internacional provocou em 

diversos países da UEM, outra questão que se torna essencial para buscar uma integração de 

sucesso, é a avaliação do tamanho do bloco. A adesão à UEM tem ajudado alguns países a 

proteger sua estabilidade macroeconômica em meio à crise financeira mundial. Portanto, não 

é surpreendente que muitos países queiram entrar na Zona do Euro de uma maneira mais ágil 

e fácil. No entanto, não deve haver atalhos, pois a introdução rápida do Euro não resolverá os 

problemas estruturais do país candidato e ainda pode enfraquecer a UEM. Ajustes estruturais 

e convergência real e nominal são necessários para a adoção do Euro, assim como de qualquer  

outra moeda única.
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