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A União Europeia(UE) é uma união econômica e política
entre 28 países:
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia,
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia,
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália,
Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal,
República Tcheca, Romênia, Suécia.
Sendo a Alemanha, França, Itália, Espanha e Países
Baixos(Holanda) os mais ricos respectivamente.
E do outro lado da moeda a Hungria, Polônia, Letônia,
Romênia e Bulgária são os mais pobres respectivamente.

UNIÃO EUROPEIA
A União Europeia foi criada em 1960 e ficou
conhecida como “Europa dos 6” os membros
fundadores foram Alemanha, França, Itália e o BE
NE LUX (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) , o bloco
foi criado para contrapor a influência NorteAmericana sobre o continente europeu, isso juntou
rivais históricos como França e Alemanha, que
foram inimigos na 1° GM e 2° GM e várias outras
guerras. O Reino Unido entrou depois.
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O Reino Unido foi admitido no bloco em 1973 junto com
Irlanda, e Dinamarca devido a sua importância energética no
contexto da 1° crise do petróleo, o Reino Unido fica muito
próximo ao mar do norte, que tem muito petróleo
O Reino Unido sempre foi muito cético em relação as
propostas da União Europeia pois era muito próximo aos
Estados Unidos, e não fazia sentido ser aliado dos EUA e
entrar em um bloco que quer contrapor a influência norteamericana.
Em 1986 foi criado o fundo de desenvolvimento regional, para
ajudar os países mais pobres.
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A União Europeia, quando criada ainda existia a URSS, por isso era
inimaginável a presença de repúblicas soviéticas como Lituânia,
Letônia e Estônia no bloco europeu, bem... Em 2004 o inimaginável
ocorreu.
Considerando que a adesão ocorreu em 2004 já não era tão
inimaginável a adesão desses países e de outros que eram de
influência socialistas, e foi exatamente isso que ocorreu, com a
adesão de Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Hungria, República
Tcheca, Eslovênia e Eslováquia, esses países eram de grande
influência soviética(alguns até eram soviéticos) e por mais que a
URSS já havia caído foi uma perda muito grande para a Rússia que
perdeu quase 10 áreas de influência, já que o país herdou muito da
União Soviética.
Também junto com esses países entraram malta e chipre.
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Você provavelmente viu nos jornais ano passado que o Reino
Unido havia anunciado a saída da União Europeia, mas você
sabe porque?
O BREXIT ocorreu pois foi convocado um referendo a pedido
do partido aliado ao primeiro-ministro David Cameron, onde
eles afirmavam que a UE retirava a soberania do Reino
Unido. A saída do bloco europeu teve 51% de votos, o
processo teve início em 2017 e deve seguir até 2019.
A maior das consequências foi a renuncia do primeiroministro.
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Na Europa a baixa fecundidade é um
problema muito grande como mostra o
gráfico acima.
Se nasce menos gente, tem menos gente
na PEA futuramente, logo temos menos
dinheiro para os aposentados que é a parte
da população que mais cresce, mas porque
nasce menos pessoas na Europa?
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PREVIDÊNCIA
A Europa é o continente mais desenvolvido do
mundo, logo a qualidade de vida lá é melhor, porém
para conseguir ser tão desenvolvida teve que se
urbanizar e essa urbanização fez com que as
pessoas tivessem menos filhos já que a vida se
tornou mais cara, e isso ocasiona também um
déficit na previdência já que as pessoas vivem mais
porém nasce menos gente para poder contribuir
futuramente para o sistema previdenciário.
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Muita gente quer fazer parte da UE uma delas é a Turquia,
mas porque a Turquia não é aceita na União Europeia?
Por 4 motivos básicos:
- Alto poderio militar.
- Teria a maior população do Bloco, logo ela iria entrar e já
seria a com maior representatividade no parlamento europeu,
e a Alemanha, França e Itália não querem perder sua
soberania.
- País Muçulmano, e nós sabemos como a Europa é
xenofóbica.
- Faz fronteira com a Síria, logo quem entrasse na Turquia
tinha acesso a grande parte da Europa(na UE “não existem
fronteiras”).
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A Ucrânia quer entrar na União Europeia, porém a Rússia
não deixa, porque?
Por esses três motivos básicos;
- É uma área de influência Russa, e ela já perdeu muitas
áreas de influência pra União Europeia.
- Importância econômica e estratégica pra Rússia, pois a
Ucrânia possui o solo mais fértil do mundo, e também
passam dutos russos de petróleo por ela, logo se a Ucrânia
se juntasse a UE a Rússia teria que pagar royalties a
Ucrânia.
- Importância energética para a UE logo não seria vantagem
a Rússia perder uma área sua importante para um “inimigo”.

UNIÃO EUROPEIA: ESTÁGIOS DE
INTEGRAÇÃO
Para fazer parte da União Europeia você não precisa só ser
aprovado pelo parlamento europeu, você deve passar por
estágios de integração tais como:
- ALC(Área de livre comércio), consiste na diminuição de
tarifas alfandegárias para facilitar a importação e exportação.
- Adoção da TEC( Tarifa externa comum) consiste nas
mesmas taxas alfandegárias para todos os países.
- Adoção das “4 liberdades”(Capitais, Serviços, Mercadorias e
Pessoas)
- União Monetária(Tratado de MAASTRICH), adoção do Euro
como moeda.

UNIÃO EUROPEIA: VANTAGENS E
DESVANTAGENS DO EURO
O Euro hoje em dia é a moeda oficial da maioria dos países da
União Europeia, os países que usam o euro como moeda são
conhecidos como zona do euro, há exceções como Suécia e Reino
Unido(que saiu recentemente mas não chegou a trocar a libra
esterlina pelo euro). Mas é claro tudo tem suas vantagens e
desvantagens:
VANTAGENS
- Contrapor o Dólar como moeda de referências internacionais.
- Agilizar o comércio entre os integrantes da zona do euro.
DESVANTAGENS
- Risco Sistêmico de propagação de crises financeiras.
- “Abrir mão” de suas moedas nacionais(símbolos nacionais).
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