
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

BRUNO EGYDIO EITELWEIN CARRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS IMPACTOS SOCIAIS DA CRISE NAS SOCIEDADES EUROPEIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

BRUNO EGYDIO EITELWEIN CARRANO 

 

 

 

 

OS IMPACTOS SOCIAIS DA CRISE NAS SOCIEDADES EUROPEIAS 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Econômicas, Setor de Ciências 
Sociais Aplicadas, Universidade Federal do 
Paraná, como requisito parcial à obtenção 
do grau de Bacharel em Ciências 
Econômicas. 
 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Angela Welters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016  



 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

BRUNO EGYDIO EITELWEIN CARRANO 

 

 

 

OS IMPACTOS SOCIAIS DA CRISE NAS SOCIEDADES EUROPEIAS 

 

Monografia aprovada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em 

Economia, no Curso de Ciências Econômicas, Setor de Sociais Aplicadas, da 

Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora: 

 
 
 
 

________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Angela Welters 

Orientadora - Departamento de Economia, UFPR 
 
 
 

________________________________________ 
Prof. Dr. Fernando Motta Correia 

Departamento de Economia, UFPR 
 
 
 

________________________________________ 
Prof. Dr. Demian Castro 

Departamento de Economia, UFPR 
 
 

 

 

 

 

 

Curitiba,12 de dezembro de 2016. 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho à minha família, 

minha noiva, meus professores e a todos 

aqueles que de alguma forma 

contribuíram com a minha educação.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bees will not work except in darkness; 

Thought will not work except in Silence; 

neither will Virtue work except in secrecy. 

 

M. Maeterlinck (1896, p. 4) 



 

 

RESUMO 

 

A despeito de uma atualidade onde crise e estagnação financeira estão em 
evidência, pouco se discute a respeito dos vieses negativos que tomam corpo na 
União Europeia e Zona do Euro. Este trabalho traz à tona o debate acerca dos 
impactos socioeconômicos e expectativas geradas pela crise da dívida pública 
europeia. Trata-se de um estudo exploratório que no primeiro momento busca 
demonstrar de forma breve os principais motivadores da recessão que ocorre desde 
2008 e os mecanismos adotados pelas entidades europeias com a finalidade de 
administrar a crise. Dando seguimento ao objetivo do estudo, são analisados 
diferentes indicadores de crescimento e situação socioeconômica dos últimos anos, 
investigando o comportamento geral do bloco e suas nações mais afetadas.  Mais 
especificamente, o exame desses dados secundários objetiva apontar os resultados 
das medidas adotadas como vias de superação da crise, a evolução até os dias 
mais atuais e refletir sobre as perspectivas de futuro.  O contexto sugere que a UE 
perfez pequena melhora nos dois anos mais recentes, porém a reação às medidas 
austeras é morosa e pouco perceptível. 

 
Palavras-chave: União Europeia – Crise Econômica e Financeira - Crescimento 



 

 

ABSTRACT 
 

Despite the current situation where crisis and financial stagnation are in 
evidence, there is little discussion about the negative biases that take shape in the 
European Union and the Eurozone. This paper raises the debate about the 
socioeconomic impacts and expectations generated by the European debt crisis. In 
the first moment this exploratory study seeks to demonstrate briefly the main drivers 
of the recession that began in 2008 and the mechanisms adopted by the European 
entities in order to manage the crisis. Following the objective of the study, different 
indicators of growth and socioeconomic situation of the last years are analyzed, 
investigating the general behavior of the economic block and its most affected 
nations. More specifically, the examination of these secondary data aims to indicate 
the results of the measures adopted as ways to overcome the crisis, the evolution to 
the most current days and to reflect on future prospects. The context suggests that 
the European Union has made a small improvement in the two most recent years, 
but the reaction to austerity measures is slow and barely perceptible. 
 

Key-words: European Union – Economic Crisis – Growth  
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1. INTRODUÇÃO  

 

As consequências da crise da União Europeia ainda são muito 

discutidas, não existindo unanimidade nas opiniões a respeito do futuro da 

situação econômica do bloco. Muitos dos líderes nacionais europeus sugerem 

que o pior da crise já passou, no entanto, para grande parte dos economistas – 

no aspecto social e político - a crise está longe do seu fim. 

Muito embora as perspectivas econômicas da crise sejam bastante 

discutidas, seus rebatimentos no âmbito social não têm tido o mesmo destaque. 

Os países membros da UE foram assombrados nos últimos anos por aumentos 

no desemprego, desigualdade e pobreza e buscam gradualmente uma melhora. 

Diante deste contexto, o objetivo do presente projeto é investigar a 

influência deste período de recessão no desenvolvimento da sociedade europeia, 

refletir sobre o futuro da situação econômico-social, utilizando-se para isto de 

diferentes variáveis socioeconômicas: crescimento, desemprego, desigualdade e 

pobreza, pré-crise e posteriores a 2008, que possam identificar as principais 

alterações que ocorreram nestas nações. 

O trabalho está assim estruturado: na primeira parte faz-se um breve 

resgate da crise e suas características. Na segunda, uma avaliação dos impactos 

sociais através da análise das estatísticas econômicas e sociais dos países do 

bloco. 

A partir dessa análise serão elaboradas as conclusões. 
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2. CAUSAS E RESPOSTAS À CRISE  

 

Desde o seu início em 2008, a recessão derrubou governos e acarretou 

em forte alteração nas taxas de inflação, aumento do desemprego e pobreza, 

afetando particularmente a população mais jovem e colocando em discussão o 

sistema econômico da Zona do Euro que até então era tratado com indiferença.  

De acordo com os mais recentes relatórios da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a economia europeia está 

se recuperando gradualmente e futuras ações políticas serão requeridas para 

endereçar os legados mal resolvidos da crise econômica, os quais pesam sobre 

o crescimento e geram novas preocupações (OCDE, 2016). A OCDE informa 

ainda que o crescimento está se fortificando gradualmente, o desemprego em 

muitas destas nações é alto, o investimento encontra-se abaixo dos níveis pré-

crise e o aumento do crédito ainda é lento. 

 

Europe has put the worst of the crisis behind it, but there is still much more 
to do to support a full robust recovery that benefits all Europeans. GDP 
growth in Europe is projected to remain sluggish, investment is still weak 
(especially in the euro area countries hardest-hit by the crisis), 
unemployment remains high in many countries and inflation is too low.1 
(GURRÍA, 2016, p.1) 
 

A crise não só gerou efeitos adversos nas economias dos países mais 

atingidos: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha – pejorativamente 

denominados pela mídia como PIIGS2 - mas também gerou aumento nas taxas 

de desemprego de outros países da União Europeia, como a França, por 

exemplo (que tinha taxa de desemprego de 7,4% em 2008 e evoluiu para 9,9% 

em 2015, conforme dados do Banco Mundial divulgados em 2016) e teve impacto 

político significativo nos governos de 8 dos 17 países da Zona do Euro, levando a 

                                            
1 A Europa pôs o pior da crise para trás, mas ainda há muito mais a fazer para apoiar uma 
recuperação robusta e completa que beneficie todos os europeus. O crescimento do PIB na Europa 
deverá continuar lento, o investimento ainda é fraco (especialmente nos países da área do euro mais 
atingidos pela crise), o desemprego permanece elevado em muitos países e a inflação é muito baixa. 
(GURRÍA, 2016, tradução do autor) 
2 O acrônimo foi inicialmente utilizado pela imprensa de língua inglesa em 2008, em veículos como 
The Economist, The Times, Newsweek e Financial Times e em inglês significa "porcos", fazendo 
alusão ao desempenho econômico ruim destes países. 



13 

 

mudanças de poder na Grécia, Irlanda, Itália, Portugal, Espanha, Eslovênia, 

Eslováquia e Holanda.  

Para a Comissão Europeia, nos estados membros mais afetados pela 

crise, as perspectivas de pobreza são uma séria fonte de preocupação e o 

prolongado período de instabilidade e estagnação veio com um forte aumento na 

pobreza na UE, mencionaram Matteo Duiella e Alessandro Turrini (2014), 

pesquisadores da comissão que representa os interesses da UE no seu conjunto 

e assegura a correta aplicação do direito europeu pelos países membros. 

Wyplosz (2015, p.198) afirma “five years later, growth is miserable and is 

forecasted to remain miserable as far as the forecasters’ can see”3. 

Ainda pessimista a Europa dá passos em busca da retomada do 

crescimento, entretanto os resultados são lentos e têm surtido impactos sociais 

preocupantes. 

 

2.1. AS RAÍZES DA CRISE E O INÍCIO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 

 A União Europeia é uma união política e econômica de escala internacional, 

hoje composta por um grupo de 284 países membros. Foi originada como 

cooperação econômica, na década de 1950, para promover a paz e unidade no 

período pós II Guerra Mundial. Inicialmente formada por Bélgica, França, Itália, 

Luxemburgo, Holanda e Alemanha, somente em 1993 formou-se a União Europeia 

como conhecemos atualmente e ofereceu aos cidadãos europeus um visto, para que 

se fosse possível transitar dentre os países membros livremente, órgão legislativo e 

judiciário em comum e também os mesmos direitos de voto (UE, 2016). 

No contexto de entusiasmo com o neoliberalismo, em 1999 entrou em vigor a 

moeda comum, o Euro. A moeda, no entanto, não foi adotada por todas as nações 

europeias, sendo utilizada por somente 19 dos 28 países da União. Este conjunto de 

                                            
3 Cinco anos mais tarde, o crescimento é miserável e prevê-se que se permaneça miserável até onde 
os analistas conseguem enxergar (WYPLOSZ, 2015, p.198, tradução do autor) 
4 Os 28 países que compõem a União Europeia são Alemanha; Áustria; Bélgica; Bulgária; Chipre; 
Croácia; Dinamarca; Eslováquia; Eslovênia; Espanha; Estônia; Finlândia; França; Grécia; Holanda; 
Hungria; Irlanda; Itália; Letônia; Lituânia; Luxemburgo; Malta; Polônia; Portugal; Reino Unido; 
República Checa; Romênia e Suécia. Com a decisão da saída do Reino Unido do bloco passarão a 
ser 27 países. 
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países foi denominado Zona do Euro. Sem o controle do Estado, a entidade que 

regula a política monetária é o Banco Central Europeu (MAMEDE, 2007).  

Com o estourar da crise imobiliária estadunidense e posteriormente a da 

dívida pública da Europa, o neoliberalismo e a sua hipótese que defende a não 

participação do estado na economia e a total liberdade de comércio, garantindo o 

crescimento econômico e desenvolvimento social das nações, começaram a ser 

questionados. “Em suma, a crise financeira de 2008 foi o resultado do modus 

operandi do ‘capitalismo neoliberal’ implantado no final da década de 1970” 

(OREIRO, 2011, p.1). 

A Zona do Euro teoricamente foi baseada na união de países semelhantes 

economicamente, porém, a crise demonstrou que na prática a situação era 

completamente diferente. Desde o início do bloco até o despontar da crise, nunca 

havia sido necessário intervir drasticamente na economia dos países integrantes, 

mas isso se inverteu consideravelmente por volta de 2010 e as especulações de 

uma grande crise acabaram instigando ainda mais a recessão, afetando os países 

mais vulneráveis do bloco (CORSETTI, 2015).  

 Ainda de acordo com Corsetti (2015), a ajuda que foi dada a esses países 

teve como consequência a implantação de políticas de austeridade que, dentre 

outros resultados, reduzem e prejudicam a qualidade de trabalho e vida da 

população. No nascimento do Euro ficou claro que as instituições fiscais, financeiras 

e monetárias necessárias para uma união monetária sustentável na Europa não 

foram suficientemente desenvolvidas.  

 

Actually, the euro was launched with a dangerously void institutional core: 
 The regulation, supervision, and resolution of financial 

intermediaries were extremely fragmented along national lines, with 
no common pool of resources to address crises. 

 The no-bail out clause was stated formally, without defining any of 
the institutions responsible for regulating cross-border fiscal 
insurance, ring fencing, and backstop, without which a restructuring 
is costly at national and systemic level. 

 The rule was not remotely credible. Without any common policy 
framework to manage national fiscal policy, nothing ensured the 
appropriate cyclical stance at Eurozone level. 

Most importantly, there was no clear vision on which minimum standards 
of political and institutional cohesion among independent states would 
be required for the viability of the project.5 (CORSETTI, 2015) 

                                            
5 Na verdade, o euro foi lançado com um núcleo institucional perigosamente vazio: 
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A origem da União Econômica e Monetária – UEM objetiva a formação de um 

instrumento institucional que potencialize a capacidade para o alcance de 

finalidades. Com o intuito de melhorar a vida dos cidadãos residentes nos estados 

membro. Isto significa a adoção coordenada de políticas econômicas entre os 

estados membros, e também de políticas orçamentárias – por meio da estipulação 

de limites máximos para a dívida e o déficit público e da adoção de uma política 

monetária independente única aplicada pelo Banco Central Europeu. Na prática, 

porém, verifica-se que a vertente interna da UEM se desenhou, desde os primórdios, 

de forma assimétrica. Cada país da Zona do Euro ainda tinha suas políticas fiscais 

intactas para tomar as suas próprias decisões. Assim, não foi estabelecida uma 

união econômica real, porque os Estados-Membros mantiveram a sua competência 

para desenvolver e implementar sua própria política econômica. Os poderes da UE 

têm sido limitados a aplicar um pouco de disciplina financeira e orçamental, 

especialmente a proibição de déficits públicos excessivos, e implementar fracos 

mecanismos de coordenação e supervisão destas políticas econômicas nacionais. 

(ESCUDERO, 2011). 

Escudero (2011) afirma que se pode falar sobre a existência de um governo 

monetário da Zona do Euro, desempenhado pelo BCE, mas não foi estabelecido um 

governo econômico, e sim uma fraca regulação da política macroeconômica. 

A interpretação é de que o Euro na realidade causou grandes desigualdades 

entre os países do bloco, porém isso foi mascarado até os primeiros sinais surgirem, 

por volta de 2007. Cada nação buscou os seus interesses individuais, abandonando 

o consenso de bloco e buscando colocar as suas economias nacionais em primeiro 

plano. Alguns países mascararam suas situações ficais e começaram a implementar 

medidas de austeridade, mas foi em 2008 que o mundo tomou conhecimento da real 

                                                                                                                                        

• A regulamentação, supervisão e resolução dos intermediários financeiros encontravam-se 
extremamente fragmentadas ao nível nacional, não existindo um conjunto comum de recursos para 
fazer face às crises. 
• A cláusula de não-fiança foi declarada formalmente, sem definir nenhuma das instituições 
responsáveis pela regulamentação do seguro fiscal transfronteiriço, vedação e bloqueio, sem as 
quais uma reestruturação é onerosa a nível nacional e sistémico. 
• A regra não era remotamente credível. Sem um quadro político comum para gerir a política 
orçamental nacional, nada assegurava uma posição cíclica apropriada a nível da Zona do Euro. 
Mais importante ainda, não havia uma visão clara sobre quais padrões mínimos de coesão política e 
institucional entre estados independentes seriam necessários para a viabilidade do projeto 
(CORSETTI, 2015, tradução do autor). 
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situação do endividamento público dos países europeus. Para fazer a União 

Monetária funcionar os Estados-Membros precisariam renunciar mais à soberania 

nacional do que eles inicialmente acordaram, mas a crise fez com que os cidadãos 

europeus ficassem ainda menos propensos a aceitar abrir mão da soberania de 

suas nações (FRANKEL, 2015). A União Econômica e Monetária europeia não 

dispunha de um mecanismo que poderia parar desenvolvimentos econômicos 

divergentes entre os países, resultando em altas dívidas externas e superávits 

externos (de GRAUWE, 2015). 

 

The European monetary union lacked a mechanism that could stop 
divergent economic developments between countries. Some countries 
experienced a boom, others a recession. Some countries improved their 
competitiveness, others experienced a worsening. These divergent 
developments led to large imbalances, which were crystallized in the fact 
that some countries built up external deficits and other external surpluses.6 
(de GRAUWE, 2015, p. 24) 

 

Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha falharam em cumprir os requisitos do 

Tratado de Maastricht, assinado em 1992. Richard Baldwin e Francesco Giavazzi 

(2015) explicam que foi o Tratado de Maastricht que atribuiu a política monetária do 

BCE. O Banco foi estruturado politicamente independente e instruído a manter a 

estabilidade dos preços. Segundo eles isso funcionou, porém foi a política fiscal que 

falhou. Muitos alertaram que uma união monetária sem uma união fiscal seria 

problemática, uma vez que os membros da Zona do Euro poderiam contrair dívidas 

insustentáveis que elevariam a pressão sobre o BCE ou os outros membros a 

cobrirem a dívida de um membro do insolvente para evitar a precipitação da falência 

de soberania. 

 

The Maastricht Treaty assigned monetary policy to the ECB. The Bank was 
made politically independent and instructed to maintain price stability. This 
worked. Fiscal policy was a different matter. Many warned that a monetary 
union without a fiscal union would be problematic as Euro Zone members 
might run up unsustainable debts that would either lead to pressure on the 
ECB to inflate it away, or to pressure on members to bailout an insolvent 

                                            
6 A União Monetária Europeia não dispunha de um mecanismo que pudesse impedir a evolução 
divergente da economia entre os países. Alguns países experimentaram um boom, outros uma 
recessão. Alguns países melhoraram sua competitividade, outros experimentaram um agravamento. 
Estes desenvolvimentos divergentes conduziram a grandes desequilíbrios, que se cristalizaram no 
fato de alguns países terem acumulado déficit externos e outros excedentes externos (de GRAUWE, 
2015, tradução do autor). 
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member to avoid the fallout from a sovereign default.7 (BALDWIN e 
GIAVAZZI, 2015) 
 

Eles esclarecem também que a união fiscal era vista como politicamente 

irrealista, por isso foi atribuída aos governos das nações membros. Três 

salvaguardas foram postas em prática por meio do tratado afim de evitar problemas: 

 

• O Pacto de Estabilidade e Crescimento foi realizado para manter os déficits 

abaixo de 3% do PIB e os níveis de dívida externa abaixo, ou pelo menos 

próximos, à 60% do PIB; 

• A independência do BCE para proteger contra as pressões políticas para 

inflar dívidas e o BCE foi explicitamente proibido de financiar déficits dos 

membros; e 

• A cláusula de não-resgate, para proteger contra a pressão dos membros 

insolventes da Zona do Euro.  

 

O crescimento da dívida pública de países como Grécia, Portugal, Irlanda e 

Espanha foi o estopim para o período de recessão que estamos analisando. A 

explicação convencional e popular no norte da Europa é de que os países do Sul e a 

Irlanda quebraram as regras fiscais da União Econômica e Monetária.  

A crise foi desencadeada em dezembro de 2009 pela revelação de um novo 

governo grego, que o déficit orçamentário era maior do que o dobro do reportado 

anteriormente. O fato de que a dívida nacional da Grécia já estava em 113% do PIB 

provocou uma crise de confiança nos mercados de obrigações internacionais que 

logo se espalhou além da Grécia, elevando o custo dos empréstimos para os 

governos irlandeses, espanhóis, portugueses e italianos - os países que eram 

reconhecidos por terem as economias e contas nacionais fracas (HALL, 2013). 

A dívida externa média da UE manteve-se muito próxima do limite de 60% do 

PIB estabelecido pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento até o início de 2008, 

atingindo 80% em 2014. 
                                            
7 O Tratado de Maastricht atribuiu a política monetária ao BCE. O Banco foi feito politicamente 
independente e instruído a manter a estabilidade de preços. Isso funcionou. A política fiscal era uma 
questão diferente. Muitos alertaram que uma união monetária sem uma união fiscal seria 
problemática como membros da Zona do Euro poderiam atingir dívidas insustentáveis que levariam 
tanto a pressão sobre o BCE para inflar-lo, ou para pressionar os membros para resgatar um membro 
insolvente para evitar as consequências de um padrão soberano (BALDWIN e GIAVAZZI, 2015, 
tradução do autor). 
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GRÁFICO 1 – DÍVIDA PÚBLICA COMO PERCENTUAL DO PIB | 2007 – 2014 

 
FONTE: Eurostat (2016). Autoria própria. 

 

 Porém, como é possível observar no GRÁFICO 1, Grécia e Itália já vinham 

mantendo patamares acima de 100% do PIB antes do início da crise em 2008, 

enquanto Portugal, França e Irlanda começaram a ter grandes oscilações nos 

percentuais a partir de 2008. 

 
GRÁFICO 2 – DÍVIDA PÚBLICA COMO PERCENTUAL DO PIB – PRÉ-CRISE EM 2007 

 
FONTE: Google Public Data – Eurostat (2016). 

 

No ano de 2007 a dívida pública dos países europeus ainda estava dentro 

dos patamares esperados. A dívida externa média da UE era de 57,9% do PIB 

(EUROSTAT, 2016) e com exceção da Grécia e da Itália, o restante dos países 

ainda tinha sua dívida externa sobre controle. 
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GRÁFICO 3 – DÍVIDA PÚBLICA COMO PERCENTUAL DO PIB – PÓS-CRISE EM 2014 

 

FONTE: Google Public Data – Eurostat (2016). 

 

No auge da recessão - em 2014 - a média da dívida externa europeia foi de 

86,8% do PIB (EUROSTAT, 2016), enquanto a Grécia e a Itália atingiram 180,1% e 

132,5%, respectivamente. Portugal teve um incremento da dívida externa com 

relação ao PIB de cerca de 62% entre os anos de 2007 e 2014. 

A Europa foi drasticamente afetada pelo estouro da crise imobiliária 

estadunidense - com exceção da Grécia que, com o objetivo de dissimular sua 

verdadeira situação econômica, escondeu do resto do mundo que já era insolvente 

antes mesmo da crise iniciar - devido aos altos investimentos de bancos europeus 

no mercado imobiliário americano. Era de se esperar que grandes bancos e 

empresas estivessem entre os prejudicados pela crise, porém, ironicamente e 

colocando em cheque as políticas neoliberais, esta foi uma das principais causas do 

endividamento dos países europeus, pois os governos foram obrigados a custear e 

financiar estas instituições para que não viessem à falência e arrastassem o mundo 

inteiro para instabilidade. Essa relação econômica ocasionou uma grande contração 

de liquidez na Zona do Euro que está diretamente relacionada com a crise europeia, 

pois, além desse problema, o velho-continente estava sofrendo com outros 

fantasmas como a elevação dos preços de bens e serviços e a pressão inflacionária 

(TORRES, 2013).  

O problema da liquidez é explicado com clareza por de Grauwe (2015), o qual 

afirma que após a criação do Euro, uma força estabilizadora fundamental que existia 

no nível dos Estados-Membros foi tirada desses países. De repente, os países 

membros da união monetária tiveram que assumir dívida em uma moeda sobre a 

qual não tinham controle. Como resultado, os governos destes países já não podiam 
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garantir que o dinheiro estaria sempre disponível para retardar a dívida pública. 

Antes da entrada na união monetária, estes países poderiam, como países 

independentes, forçar os seus bancos centrais para fornecer liquidez em tempos de 

crise. 

O que não foi pensado quando a Zona Euro foi desenhada é que esta falta de 

garantia prestada pelos governos destes países poderia desencadear crises de 

liquidez (uma parada súbita), que iria degenerar em problemas de solvência. Isto é, 

exatamente o que ocorreu em países como a Irlanda, Espanha e Portugal. Quando 

os investidores perderam a confiança nesses países, eles abruptamente venderam 

os títulos do governo, empurrando as taxas de juros a níveis insustentavelmente 

altos e os euros obtidos a partir destas vendas foram investidos em países seguros 

como a Alemanha. 

Antes do Euro, países como a Grécia não só tinham que pagar altas taxas de 

juros para realizar empréstimos, mas eles também não podiam emprestar grandes 

valores. Estes países eram classificados por riscos maiores e os financiadores não 

tinham confiança para empréstimos de valores significantemente mais altos. A partir 

da instituição da Zona do Euro os países menores obtiveram acesso ao crédito 

como nunca antes. No entanto, com o início desta crise de liquidez houve uma perda 

maciça de liquidez dos países problemáticos, tornando impossível para os governos 

desses países financiar a rolagem de sua dívida a taxas de juros razoáveis.  

A perda na liquidez e a dificuldade na rolagem da dívida desencadearam 

outro fenômeno importante, os governos dos países mais afetados tiveram que lutar 

por dinheiro, para poder pagar por todos os novos postos de trabalho e benefícios 

que haviam criado às custas de altas dívidas externas e foram forçados a programas 

de austeridade rápidos, cortando gastos e aumentando impostos. A profunda 

recessão foi o resultado. Esta, por sua vez, reduziu as receitas do governo ainda 

mais, forçando estes países a intensificar os programas de austeridade. Sob a 

pressão dos mercados financeiros e dos países credores, as políticas fiscais 

tornaram-se pró-cíclicas e empurraram estes países ainda mais em um ciclo 

deflacionário. 

Richard Baldwin e Francesco Giavazzi explicam a situação que foi gerada na 

Grécia:  

In response, Greece slashed spending and raised taxes. But this backfired; 
it set off an austerity cycle. Since the austerity involved mostly tax rises, the 
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belt tightening fanned a recession which reduce tax revenues and raised 
social spending, thus dragging the nation ever closer to the precipice of 
unsustainability. Credit agencies repeatedly downgraded Greek government 
debt and its borrowing cost rapidly rose from 1.5% to 5%.8 (BALDWIN e 
GIAVAZZI, 2015, p. 38) 
 

O mundo financeiro, de modo geral, começou a sofrer com incômodos que 

interromperam a boa onda de fluidez e contribuíram para aumentar o endividamento 

público, que antes desse desfecho já não andava tão bem nos países europeus.  

 

2.2. AS MEDIDAS DE AUSTERIDADE 

 

Entre as medidas de austeridade que podem ser implementadas por 
governos estão o aumento de impostos e cortes orçamentários. O objetivo é 
reduzir o déficit de um país, ou seja, o excesso de despesas em relação à 
receita anual dos cofres públicos. (BBC BRASIL, 2012) 

 
As medidas de austeridade se tornaram altamente impopulares com o público 

europeu, uma vez que de forma geral têm como resultado cortes em serviços 

públicos, aumento da idade de aposentadorias e reduções salariais para 

aposentados e funcionários públicos. Sendo responsável pela restrição nos gastos e 

consequentemente pelos impactos sociais negativos que veremos em seguida. 

Não cabe aqui analisar a fundo as políticas de austeridade e as suas 

sequelas em cada nação europeia individualmente. Vale lembrar que cada país 

adotou medidas de austeridade diferentes e tem estruturas produtivas diferentes, por 

consequência disso as economias desses países tem reagido diferentemente em 

cada circunstância, no entanto, a crítica geral é que tais medidas afetam 

drasticamente o crescimento. 

 

 […]  we believe that a reform process based on a pillar of fiscal austerity 
alone risks becoming self-defeating, as domestic demand falls in line with 

                                            
8 Em resposta, a Grécia reduziu os gastos e aumentou os impostos. Mas isso não deu certo e 
desencadeou um ciclo de austeridade. Como a austeridade envolveu principalmente aumentos de 
impostos, o aperto do cinto abriu uma recessão que reduziu as receitas fiscais e aumentou os gastos 
sociais, arrastando assim a nação cada vez mais perto do precipício de insustentabilidade. As 
agências de crédito repetidamente rebaixaram a dívida pública grega e seu custo de empréstimos 
subiu rapidamente de 1,5% para 5% (BALDWIN  e GIAVAZZI, 2015, tradução do autor).  
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consumers' rising concerns about job security and disposable incomes, 
eroding national tax revenues. 9 (STANDARD & POOR’S, 2012) 

  

Para Hugh Frazer e Eric Marlier (2012), algumas medidas de austeridade 

como cortes em serviços públicos de saúde, educação, assistência social e à 

família, afetaram desproporcionalmente a faixa mais pobre da sociedade, ou seja, 

aqueles que não podem compensar estes serviços. 

 

As austerity measures, cuts to important public services have been, 
however, a feature of European societies severely affected by the crisis – 
and these cuts disproportionately affect poorer people who are not in a 
position to compensate for them.10 (MAYER et al apud FRAZER; MARLIER, 
2012, p.15) 

 

O professor Mark Bly descreve a política de austeridade como “absurdo 

perigoso” e diz ainda que ela resulta nas pessoas mais pobres, que dependem de 

serviços públicos, pagando as ações de pessoas abastadas que não são afetadas 

em nada semelhante por meio das medidas de cortes nos orçamentos públicos 

(MAYER et al apud BLY, 2013, p. 12). 

 

Austerity advocates predicted that spending cuts would bring quick 
dividends in the form of rising confidence, and that there would be few, if 
any, adverse effects on growth and jobs; but they were wrong.11 
(KRUGMAN, 2011) 

 

Conforme descrito por Philipp Bagus (2012) do Instituto Ludwig von Mises 

(2012) “Vários políticos e comentaristas, como Paul Krugman, alegam que o 

problema atual da Europa é a austeridade. Mais especificamente, alegam que os 

gastos dos governos europeus estão insuficientes.” 

 

O argumento padrão é o seguinte: em decorrência das reduções nos gastos 
governamentais, a demanda na economia torna-se insuficiente.  Isso leva a 
um aumento no desemprego.  O desemprego piora a situação porque gera 

                                            
9 A austeridade por si só corre o risco de ser autodestrutiva, com a redução da demanda interna em 
linha com o aumento da preocupação do consumidor em relação aos empregos e aos salários, 
erodindo assim a geração de impostos. (STANDARD & POOR’S, 2012, tradução do autor) 
10 Como medidas de austeridade, os cortes nos serviços públicos importantes têm sido, contudo, uma 
característica das sociedades europeias gravemente afetadas pela crise - e estes cortes afetam 
desproporcionalmente as pessoas mais pobres que não estão em posição de compensá-las 
(MAYER et al apud FRAZER e MARLIER, 2012, tradução do autor). 
11 Os defensores da austeridade previam que os cortes nos gastos trariam resultados rápidos sob a 
forma de aumento da confiança e que haveria poucos, ou nenhum, efeitos adversos no crescimento e 
no emprego; mas eles estavam errados. (KRUGMAN, 2011, tradução do autor) 
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uma queda ainda maior na demanda agregada, o que, por sua vez, provoca 
uma queda nas receitas governamentais e um consequente aumento em 
seus déficits orçamentários. Ato contínuo, os governos europeus, 
pressionados pela infatigável Alemanha, aprofundam seus cortes de gastos, 
reduzindo novamente a demanda agregada da economia ao demitir 
funcionários públicos e cortar gastos assistencialistas. Isso, por sua vez, 
reduz ainda mais a demanda agregada, gerando uma infindável espiral 
baixista de desemprego e miséria. (BAGUS, 2012) 

 

Segundo Paul Krugman (2015) - em coluna redigida ao jornal The Guardian - 

para a Grécia, por exemplo, teria sido melhor dispor de uma moeda própria, o que 

permitiria superar esta crise de forma menos dolorosa mediante a desvalorização 

monetária. "Se a desvalorização da moeda tivesse sido uma opção, então teria sido 

necessária muito menos austeridade", assegura. 

A austeridade acabou por ser, não apenas incrivelmente dolorosa, mas 

também completamente inútil, porque não foi acompanhada de um alívio maciço da 

dívida (KRUGMAN, 2015). 

Nas palavras de Joseph Stiglitz (2016): “I think austerity is dangerous. It’s not 

only not needed, I think it’s really hurting the countries of Europe. Austerity has 

almost never worked.”12. 

Stiglitz (2016) ainda sustenta que toda recessão chega ao fim, porém o 

sucesso da recuperação não deve ser medido pelo simples fato de que a 

recuperação ocorreu, mas pela rapidez com que ela ocorre e a extensão dos danos 

causados pela queda. Nestes termos, a austeridade tem sido um desastre total e 

absoluto que se tornou cada vez mais aparente nas economias da União Europeia, 

que mais uma vez enfrentam a estagnação, com desemprego persistente em níveis 

recordes e PIB per capita (PPC) permanecendo abaixo dos níveis pré-recessão. 

Mesmo nas economias de melhor desempenho, como a Alemanha, o crescimento 

desde a crise de 2008 foi tão lento que, em qualquer outra circunstância, seria 

considerado miserável. 

Consultando os dados disponibilizados pelo Banco Mundial foi elaborada a 

TABELA 1. 

Ao analisar a TABELA 1, em consonância com as observações de Stiglitz, 

nota-se que o PIB per capita PPC da Grécia, Portugal, Espanha, Itália e França 

                                            
12 Eu acho que austeridade é perigosa. Não é tão somente desnecessária, como eu acho que está 
realmente prejudicando os países da Europa. Austeridade praticamente nunca funcionou. (STIGLITZ, 
2016, tradução do autor) 



 

decresce a partir de 2010 e em 2015 atinge patamares inferiores ao período pré

crise, no ano de 2007. 
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PIB per capita PPC médio da UE sofre uma abrupta queda em 2009, 

quando ocorrem os primeiros impactos da crise, e gradualmente tem uma pequena 

recuperação nos anos subsequentes, enquanto os números da Zona do Euro, 

encerram 2015 inferiores aos do período pré-crise. 

 

– PIB PER-CAPITA (PPC) EM DÓLARES – 2007 E 2015

FONTE: Banco Mundial (2016). Autoria própria. 

 

GRÁFICO 4 é possível observar que a Grécia foi o país que 

impacto no seu PIB per capita PPC, partindo de 32.699 

fechando 2015 com 24.617, indicando uma queda de aproximadamente 25% da 

Portugal Espanha Itália UE Total França
Reino 
Unido

27.732 34.825 38.106 34.944 37.639 38.278 

26.690 32.814 33.857 35.385 37.306 38.658 
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renda por habitante durante o período da recessão. O segundo valor que chama 

da Itália, que em 2007 tinha 38.106 e encerrou 2015 com 33.857

dólares por habitante ao ano. 

O GRÁFICO 5 mostra as taxas de crescimento anual (%) do PI

da Zona do Euro, da Grécia, país da UE que atingiu a menor taxa de 

0,23%) e da Irlanda, que teve a maior taxa no mesmo ano

Esses países tinham altas taxas de crescimento em 2007, antes dos

primeiros sinais da crise. Interessante observar também neste gráfico que as taxas 

da União Europeia têm sido mais elevadas do que as da Zona do Euro

ouve uma ligeira melhoria em 2013 na UE como um todo

aumentou 0,1%, já na Zona do Euro o PIB contraiu-se 0,4%

associado as maiores taxas de crescimento da Irlanda, que não faz pa

à forte participação do Reino Unido na UE, que teve redução 

significativa no crescimento em 2009 (-4,19%), porém demonstrou boa recuperação 

nos anos subsequentes, (2,85% em 2014 e 2,33% em 2015, de acordo com dados 

divulgados pelo Banco Mundial). 

GRÁFICO 5 – TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB (%) – 2007 A 2015

FONTE: Banco Mundial (2016). Autoria própria. 
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Reconhece-se que, durante a crise atual, os gastos sociais foram reduzidos 

mais do que em recessões passadas, devido em grande parte às políticas de 

austeridade adotadas na persecução da consolidação orçamentária fiscal e das 

reformas estruturais. Infelizmente, as políticas adotadas (com cortes muito 

significativos no bem-estar e nos serviços públicos, agora repetidos por muitos anos 

e, em grande parte, sem avaliação dos seus impactos em longo prazo), estão, em 

muitos casos, transformando problemas temporários em danos de longo prazo para 

um grande número de pessoas - embora os impactos não tenham sido distribuídos 

igualmente entre as diferentes faixas da sociedade. A desaceleração econômica 

prolongada conduziu a um agravamento da situação financeira das famílias 

(MAYER, 2015, p. 74). 

Os cortes nos gastos do governo culminaram no agravamento da situação 

financeira das famílias e o aumento do desemprego, analisados nas seções 

subsequentes. 
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3. IMPACTOS SOCIAIS 

3.1. DESEMPREGO 

 

A situação do mercado de trabalho da UE piorou consideravelmente desde o 

início da crise. Mesmo que tenha havido sinais de crescimento, ainda não se 

verificou aumento significativo dos postos de trabalho (MAYER, 2015, p. 72). 

 

The relentless rise in unemployment, particularly youth unemployment in the 
majority of the eurozone member countries over the last three years is one 
of the most dramatic consequences of the protracted crisis in the euro area.  
Finding measures to mitigate this problem and prevent the deepening of the 
unemployment crisis has become a major undertaking in Europe.13 
(GUERRIERI, 2016, p.51) 
 

A BBC News (2013) atribuiu o aumento do desemprego às medidas de 

austeridade que levaram a cortes nos gastos do governo, o que envolveu as 

reduções de empregos no setor público. Além da perda de confiança, que acarretou 

na redução de investimentos, desaquecendo o mercado e reduzindo os postos de 

trabalho na indústria e comércio. 

De acordo com a Comissão Europeia, de um nível de aproximadamente 7% 

em 2008, a taxa de desemprego da UE registrou aumentos rápidos em duas fases 

distintas, em primeiro lugar em 2009, logo na sequência da crise financeira e depois 

em 2011, uma vez que o crescimento do PIB desacelerou e tornou-se negativo 

novamente em meio a obrigações de mercado (MATTEO; TURRINI, 2014, p. 03). 

Dentre os países pertencentes à OCDE, os maiores aumentos na taxa de 

desemprego desde o início da crise ocorreram na Grécia e na Espanha (mais de 18 

pontos percentuais) seguidos de Irlanda, Itália, Eslovênia e Portugal (cinco a dez 

pontos percentuais). Esses contrastam com outros países membros, como a 

Alemanha, onde as taxas de desemprego agora estão menores do que no início da 

crise (MAYER et al apud OCDE, 2013, p. 82). 

 

 

                                            
13 O aumento implacável do desemprego, em especial o desemprego dos jovens, na maioria dos 
países membros da Zona do Euro nos últimos três anos, é uma das consequências mais dramáticas 
da crise prolongada na Zona do Euro. Encontrar medidas para atenuar este problema e evitar o 
aprofundamento da crise do desemprego tornou-se uma grande empreitada na Europa. (GUERRIERI, 
2016, p.51, tradução do autor) 
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GRÁFICO 6 – TAXA DE DESEMPREGO (%) – TOTAL DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE 
ATIVA 

 
FONTE: Banco Mundial (2016). Autoria própria. 

 

O GRÁFICO 6 demonstra a evolução da taxa de desemprego desde 2006 e 

durante a crise. Alguns países tiveram uma pequena recuperação nos anos mais 

recentes, como é possível visualizar: a Irlanda, Portugal, Espanha, Reino Unido. A 

Alemanha curiosamente atingiu uma taxa próxima de 5% em 2014, inferior à taxa de 

desemprego registrada antes dos primeiros sinais de recessão em meados de 2008. 

A Grécia é o país com o maior impacto negativo e sua taxa de desemprego que era 

de 7,6% em 2008 atingiu 26% nos últimos anos. Fato também muito interessante é 

que a média da UE teve uma pequena melhora de 2012 a 2014, reduzindo o 

desemprego em 1%, o oposto do que observamos na Zona do Euro, que desde 

2008 vem sofrendo pioras nas suas taxas. Isso confirma a afirmação de Grauwe 

(2015), que diz que a Zona do Euro fracassou de forma desastrosa em não cumprir 

as promessas feitas no início da união, isto é, que a união monetária conduziria a 

mais crescimento econômico e emprego. O oposto ocorreu, visto que os países 

membros da união monetária experimentaram, em média, menos crescimento e 

mais desemprego do que os países da UE que decidiram ficar fora da Zona do Euro. 
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GRÁFICO 7 – TAXA DE DESEMPREGO (%) NOS PAÍSES DA UNIÃO EUROPÉIA EM 2014 
TOTAL DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA

FONTE: Banco Mundial (2016).
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GRÁFICO 8 – DESEMPREGO DE LONGO

 
FONTE: Banco Mundial (2016).

 

O Comitê de Proteção Social (2014) europeu indicou que majoritariamente, 

nas economias de pior desempenho, o desemprego é representado por uma 

população que se encontra 

denominado de desemprego de longo prazo. 

2014 esta situação por meio das taxas percentuais do desemprego de longo prazo 

sobre a taxa de desemprego total. A União Europeia registra um total de 45% dos 

desempregados nesta situação, enquanto a Zona do Euro 

                                        
14 Embora tenha havido sinais de crescimento na Europa, ainda não se verificou um aumento 
significativo dos postos de trabalho e
grande desafio, tanto em termos humanos como sociais, e em termos de crescimento inclusivo. 
Infelizmente, é improvável que uma redução gradual do desemprego seja suficiente para inverter a 
tendência crescente dos níveis de po
está se desenvolvendo. (MAYER et al apud Social Protection Committee, 2015, p.72, tradução do 
autor) 
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(73,5%), Eslováquia (66,8%) e a Itália (60,8%) são os países que apresentam os 

maiores percentuais de população desempregada a mais de um ano. 

Outra questão apontada no relatório da Caritas Europa (MAYER et al, 2015), 

está relacionada com a qualidade dos postos de trabalho disponíveis. Desde o início 

da crise, o emprego de muitas pessoas é menos seguro, com o emprego temporário 

crescendo enquanto o emprego permanente diminui.  

Porém, uma das consequências mais dramáticas e preocupantes da crise é o 

desemprego dos jovens, que acarreta grandes sequelas para economia e para a 

sociedade. 

Segundo a Comissão Europeia, o desemprego e a inatividade de longa 

duração ameaçam “uma geração inteira”, com quase um quarto dos jovens 

economicamente ativos na Europa desempregados (23,5%, em abril de 2013), com 

aqueles com níveis educacionais mais baixos particularmente afetados (MAYER et 

al apud CE, 2014, p. 13). 

Além disso, o subaproveitamento dessa mão de obra representa uma crise 

social que a Europa não pode permitir que continue. Isso tem um impacto profundo 

nas sociedades e na economia e a menos que a tendência atual seja rapidamente 

invertida, os níveis atuais de desemprego dos jovens ameaçam comprometer as 

perspectivas de emprego dessa população a longo prazo, com graves implicações 

para o crescimento e a coesão social no futuro (COMISSÃO EUROPEIA, 2013, p. 2). 

O desemprego no início da carreira dos jovens pode trazer desânimo e 

prejudicar as perspectivas futuras. Essa situação acarreta em um crescimento da 

pobreza e potencial conflito social, podendo afetar índices de violência e até mesmo 

as taxas de natalidade.  

Ao analisar a TABELA 2, nota-se que em 2014, a Alemanha foi o país da 

União Europeia que apresentou o menor nível de desemprego dos jovens em 

relação à população economicamente ativa (7,6%). Já a Itália (44,1%), Croácia 

(45,9%), Grécia (53,9%) e Espanha (57,9%), apresentaram os maiores níveis de 

desemprego. Os níveis destes países são, aproximadamente, duas vezes maiores 

que o nível geral de desemprego dos jovens da União Europeia (25,1%). 

É interessante observar por meio destas estatísticas de 2014 que em uma 

amostra de 10 jovens dos países membros da Zona do Euro, possivelmente 3 

estariam desempregados, pois a união monetária apresenta uma taxa de 27,5%. 
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TABELA 2 – DESEMPREGO DOS JOVENS (15 – 24 ANOS) NA UE REFERENTE À POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE ATIVA (%) 

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Espanha 18,50 18,90 25,40 38,50 42,50 47,10 54,30 57,10 57,90 
Grécia 24,80 22,50 22,00 25,50 32,40 44,10 54,70 58,00 53,90 
Croácia 28,90 24,30 22,30 25,70 33,50 36,60 44,10 50,30 45,90 
Itália 21,60 20,30 21,20 25,50 27,80 29,10 35,20 39,70 44,10 
Portugal 16,40 16,60 16,60 20,00 22,30 30,00 37,60 37,80 36,80 
Chipre 9,30 9,60 8,40 13,20 16,00 21,40 26,80 36,90 35,70 
Eslováquia 26,70 20,20 18,90 27,50 33,70 33,10 33,90 33,50 31,10 
Zona do Euro 17,42 15,91 16,49 21,24 22,39 22,91 25,81 26,94 27,58 
Bulgária 19,30 15,20 12,70 16,00 22,90 25,20 28,20 29,70 25,90 
Irlanda 8,50 9,10 12,80 24,40 28,00 29,10 30,40 26,70 25,80 
UE 18,51 16,46 16,28 20,82 22,16 22,79 25,03 25,72 25,12 
Romênia 21,50 20,20 18,60 21,00 22,30 23,90 22,80 23,80 25,10 
Polônia 29,40 21,50 17,00 20,50 23,40 25,50 26,40 27,20 24,00 
França 21,30 18,90 18,40 22,90 22,60 21,90 23,80 23,70 23,90 
Bélgica 20,40 19,00 17,90 21,90 22,50 18,60 19,70 23,10 23,60 
Suécia 21,50 19,70 20,60 25,30 25,20 23,20 24,20 23,80 22,80 
Lituânia 9,80 8,20 13,30 29,20 35,20 32,00 26,20 21,90 21,50 
Hungria 19,20 18,20 19,70 26,40 26,60 26,00 27,90 27,00 21,00 
Eslovênia 14,10 10,10 10,60 13,80 14,60 15,80 20,60 22,80 20,80 
Letônia 12,20 10,80 13,10 33,90 34,90 31,00 28,30 23,10 19,30 
Finlândia 17,60 15,70 15,70 20,40 20,40 18,90 17,80 19,60 19,20 
Estônia 12,00 10,20 12,10 27,90 33,30 22,60 21,00 18,70 17,00 
República 
Checa 17,50 10,80 9,80 16,80 18,50 17,90 19,60 18,90 16,70 
Reino Unido 14,00 14,50 14,50 19,10 19,60 20,10 21,40 20,30 16,70 
Luxemburgo 16,20 15,30 17,80 17,10 14,50 16,80 18,50 19,20 16,00 
Malta 15,90 13,80 11,90 14,30 13,20 14,00 14,30 14,10 13,60 
Dinamarca 7,70 7,50 7,90 11,90 14,10 14,30 14,10 13,00 12,40 
Holanda 6,60 5,90 5,40 6,60 8,80 7,50 9,50 11,00 11,10 
Áustria 8,90 8,60 7,90 10,00 8,80 8,20 8,70 9,10 9,20 
Alemanha 13,50 11,60 10,40 10,90 9,70 8,40 8,10 7,80 7,60 

FONTE: Banco Mundial (2016). Autoria própria. 

 

Nas palavras da The Economist (2012): “The crisis will be over when 

unemployment is falling, fast and steadily, around the periphery. And not one minute 

before.”15 

O agravante do desemprego é o crescimento da pobreza e da desigualdade, 

impactos que são observados na próxima seção.  
                                            
15 A crise terminará quando o desemprego estiver reduzindo, rápido e constante, em torno da 
periferia. E nem um minuto antes. (THE ECONOMIST, 2012, tradução do autor) 
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3.2. POBREZA E DESIGUALDADE 

 A crise de 2008 e o prolongado período de instabilidade e estagnação 

seguinte trouxe o aumento da pobreza em toda a UE. Nos Estados-Membros mais 

severamente atingidos pela crise as perspectivas para as partes mais vulneráveis da 

população são uma fonte de grande preocupação (DUIELLA; TURRINI, 2014, p. 1). 

Como observamos anteriormente, as nações europeias têm apresentado 

elevados níveis de desemprego e apesar da sutil melhora nos últimos dois anos as 

promessas para o futuro não são boas. Esses índices têm graves implicações na 

situação de pobreza, que será analisada a partir daqui.  

Conforme expressado pela Comissão Europeia (2014) a pobreza é um 

conceito multidimensional relativo, não só à falta de renda e riqueza em uma 

sociedade, mas também a forma como os recursos são distribuídos e em que 

medida os membros de uma sociedade têm acesso igualitariamente aos bens 

públicos, serviços e interações sociais (exclusão social).  

Normalmente a forma mais utilizada para mensurar a pobreza é 

estabelecendo uma linha de pobreza, que divide pobres e não-pobres. O PIB per 

capita é a variável central para esta análise. Considerando que essa variável já foi 

abordada e foi observado que grande parte dos países europeus têm atingido 

indicadores inferiores aos anteriores à crise, serão analisadas outras variáveis, mais 

subjetivas, de desigualdade e pobreza relativa e absoluta, como o índice de GINI, 

IDH e os indicadores criados pelo Eurostat, escritório de estatística da UE, como o 

Severe material deprivation rate16 e o percentual de pessoas em risco de pobreza ou 

exclusão social17. 

                                            
16 O Severe material deprivation rate, ou Taxa de privação material grave (tradução do autor) é um 
indicador criado pelo Eurostat que expressa a incapacidade de arcar com quatro da lista de nove 
itens considerada pela maioria das pessoas como mais desejáveis ou mesmo necessários para levar 
uma vida adequada. O indicador faz distinção entre as pessoas que não podem pagar um 
determinado bem ou serviço, e aqueles que não têm esse bem ou serviço por outra razão, por 
exemplo, porque não quer ou não precisa dele. A lista é a seguinte: pagar o aluguel, hipoteca ou 
contas da residência; manter a casa propriamente aquecida; potencial para enfrentar despesas 
inesperadas; para comer carne ou proteínas regularmente; poder sair de férias por período de uma 
semana; ter uma televisão; uma máquina de lavar roupa; um carro; um telefone. 
17 Este indicador corresponde à soma das pessoas que estão: em risco de pobreza ou privação 
material grave ou que vivem em agregados familiares com muito baixa intensidade de trabalho. As 
pessoas são contadas somente uma vez, mesmo que estejam presentes em vários sub-indicadores. 
As pessoas em risco de pobreza são aquelas com renda disponível equivalente abaixo do limiar de 
risco de pobreza, que é de 60% do renda media nacional disponível (após transferências sociais). As 
pessoas que vivem em agregados familiares com muito baixa intensidade de trabalho são aquelas 
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aproximadamente 3,22%, passando a 35,89% em 2012 e tendo atingido 36,10% em 

2011. O caso da França também se destaca, visto que, apesar de não estar no 

grupo de países mais afetados pela crise, os patamares de desigualdade se 

ampliam de forma bastante significativa. Contudo, a maior desigualdade ocorre na 

Grécia, que atingiu um índice de 36,68% em 2012, partindo de 35,41 pontos 

percentuais em 2006 e passando por uma leve redução para 33,82% em 2009.  

Os países economicamente mais estáveis – Reino Unido e Alemanha – 

tiveram melhora entre os seus índices pré-crise e posteriores ao início da crise. Não 

foi possível estabelecer uma média para a UE devido à ausência de dados de 

alguns países em determinados anos. 

 

Accessing healthcare, education or childcare has become increasingly 
difficult for people experiencing poverty or social inclusion in many countries 
for a variety of reasons. Due to budgetary constraints, many countries have 
introduced or increased user fees, which make these services unaffordable 
for persons with a low disposable income (especially if other benefits are 
inexistent). Other services have been cut, staff members reduced or other 
capacities (e.g. infrastructure) curtailed, which have increased transport 
costs and waiting times for people to access these services. Additionally, 
groups that have experienced a reduction in earnings in combination with 
cuts in social benefits have been left with even less disposable income and 
cannot afford (due to e.g. user fees, transport costs) some of the services 
that were previously accessible. (CARITAS, 2016, p. 31).18 
 

O desenvolvimento do IDH ocorreu para enfatizar que as pessoas e as suas 

capacidades devem ser o último critério para avaliar o desenvolvimento de um país, 

e não somente o crescimento econômico (Nações Unidas, 2015). 

 

[…] the United Nations Human Development Index (UN-HDI) is perhaps the 
best-known alternative of GDP to measure human development. […] it has 
been a main aim of those proposing the United Nations Human 
Development Index to go beyond monetary aspects in measuring human 

                                            
18 O acesso aos cuidados de saúde, à educação ou à assistência à infância tornou-se cada vez mais 
difícil para as pessoas em situação de pobreza ou de inclusão social em muitos países por uma série 
de razões. Devido a restrições orçamentais, muitos países introduziram ou aumentaram as taxas de 
utilização, que tornam estes serviços inacessíveis para pessoas com uma renda disponível baixa 
(especialmente se outros benefícios são inexistentes). Outros serviços foram cortados, os 
funcionários reduzidos ou outras capacidades (por exemplo, infraestrutura) reduzidas, o que 
aumentou os custos de transporte e os tempos de espera para que as pessoas acessassem estes 
serviços. Além disso, os grupos que sofreram uma redução na renda em combinação com cortes nos 
benefícios sociais têm sido deixados com menos renda disponível e não podem pagar (devido, por 
exemplo, às taxas de utilização, custos de transporte) alguns dos serviços anteriormente acessíveis 
(CARITAS, 2016, p. 31, tradução do autor). 
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GRÁFICO 10 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
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Ao analisar o GRÁFICO 10 é possível observar que todos os países 

representados tiveram gradual melhora no índice desde 2010 até 2014, com 

exceção da Grécia (de 0,867 para 0,865). No entanto, vale ressaltar que 

no IDH geralmente são observados em longo prazo, considerando que este utiliza 

variáveis que não serão alteradas em curto prazo como, por exemplo, a longevidade 

da população, além de que, os índices mais altos apresentam maior 

alterações, o que pode explicar a não ocorrência de drásticas 

anos. Entre 2005 e 2010 não foram divulgados os índices pelas Nações Unidas e 

foram feitas mudanças para a nova meto

considerada em 2010. 

A Zona do Euro elevou em 1,3 pontos percentuais o seu percentual da 

população total em situaç

                                        
19 [...] o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (IDH
mais conhecida ao PIB para medir o desenvolvimento humano. [.
objetivos daqueles que propõem o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas ir além 
dos aspectos monetários na medição do desenvolvimento humano desde a sua introdução em 1990
(COMISSÃO EUROPEIA, 2014, p. 23
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FONTE: Nações Unidas (2016). Autoria própria. 
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IDH geralmente são observados em longo prazo, considerando que este utiliza 

variáveis que não serão alteradas em curto prazo como, por exemplo, a longevidade 

de que, os índices mais altos apresentam maior 

alterações, o que pode explicar a não ocorrência de drásticas mudanças nos últimos 

Entre 2005 e 2010 não foram divulgados os índices pelas Nações Unidas e 

foram feitas mudanças para a nova metodologia de cálculo que passou a ser 

A Zona do Euro elevou em 1,3 pontos percentuais o seu percentual da 

população total em situação de privação material grave entre 2007 e 2015, atingindo 

                                            

Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (IDH-ONU) é talvez a alternativa 
PIB para medir o desenvolvimento humano. [...] tem sido um dos principais 

tivos daqueles que propõem o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas ir além 
dos aspectos monetários na medição do desenvolvimento humano desde a sua introdução em 1990
COMISSÃO EUROPEIA, 2014, p. 23, tradução do autor) 

Irlanda
Reino 
Unido

França Espanha

0,908 0,906 0,881 0,867

0,909 0,901 0,884 0,870

0,910 0,901 0,886 0,874

0,912 0,902 0,887 0,874

0,916 0,907 0,888 0,876

36 

COMISSÃO EUROPEIA, 

DE 2010 A 2014 

 

Ao analisar o GRÁFICO 10 é possível observar que todos os países 
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o percentual de 6,9%. Já o bloco de 28 países teve uma melhora no seu índice, 

reduzindo de 9,2% para 8%, porém, ao analisar os países mais afetados pela 

recessão obtém-se uma perspectiva diferente. A Grécia foi severamente afetada, 

aumentando o percentual dessa população de 11,5% em 2007 para 22,2% em 2015 

(cerca de 11% de variação), enquanto a Itália apresentou incremento de 4,5%, 

passando de 7% a 11,5% em 2015. O Reino Unido, que até então não havia 

apresentado grande piora em outros indicadores e tinha o menor índice dos países 

listados na TABELA 3 em 2007, demonstrou um aumento gradual da população em 

situação de privação material grave, que chegou a atingir 8,3% em 2013 e encerrou 

2015 com 6,1%. 

 
TABELA 3 – PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EM CONDIÇÃO DE PRIVAÇÃO MATERIAL GRAVE – 

DE 2007 A 2015 

País/Ano 2007 2009 2011 2013 2015 

Grécia 11,5 11,0 15,2 20,3 22,2 
Itália 7,0 7,3 11,1 12,3 11,5 
Portugal 9,6 9,1 8,3 10,9 9,6 
Irlanda 4,5 6,1 7,8 9,9 * 
União Europeia 9,2 8,2 8,8 9,6 8,0 
Zona do Euro 5,6 6,0 6,9 7,5 6,9 
Espanha 3,5 4,5 4,5 6,2 6,4 
Reino Unido 4,2 3,3 5,1 8,3 6,1 
França 4,7 5,6 5,2 4,9 4,5 
Alemanha 4,8 5,4 5,3 5,4 4,4 

*Dado não disponível para Irlanda em 2015. 

FONTE: Eurostat (2016). Autoria própria. 

 

Conforme publicação da Eurostat (2016) os dados de 2015 foram afetados 

principalmente pela capacidade de arcar com: despesas financeiras inesperadas; 

uma refeição com carne, frango ou peixe (ou equivalente vegetariano) a cada dois 

dias; e uma semana de férias longe de casa. Esses itens, para os quais as taxas de 

privação são mais elevadas, são também aqueles que não são itens duráveis 

(investimentos), mas são cobertos em grande parte pela renda monetária disponível 

para as despesas domésticas. Estes indicadores refletem claramente as mudanças 

na renda da população. 

A análise deste indicador e da sua evolução fica facilitada no GRÁFICO 11.  

Por intermédio do gráfico elaborado com os dados disponibilizados pela Eurostat 

(2016), fica claro que a Grécia está em situação muito mais preocupante que os 



 

outros países e também 

chegou a atingir aproximadamente 14% em 2012 e tem se recuperado 

gradativamente.  

Ao mesmo tempo, França e Alemanha conseguiram manter os seus 

patamares de antes de 2008, chegando at

GRÁFICO 11 – % DA POPULAÇÃO TOTAL EM CONDIÇÃO DE PRIVAÇÃO MATERIAL GRAVE
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consecutivos aos primeiros sinais de retração na economia europeia. 

de grande preocupação e demonstra como as economias destes países reagiram 

mal à implantação das primeiras medidas de austeridade em 2010

que, por exemplo, no ano de 2012 a Itália e a Irlanda atingiram os maiores 

percentuais de população em risco historicamente registrados

Por intermédio do GRÁFICO 12 é possível analisa
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que a Itália, mesmo ainda tendo uma taxa bem elevada, 

chegou a atingir aproximadamente 14% em 2012 e tem se recuperado 

Ao mesmo tempo, França e Alemanha conseguiram manter os seus 
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*Dado não disponível para Irlanda em 2015.
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alcançar 30% em 2012 e a Espanha 29,2% em 2014. A Grécia totalizou 3

2015, com uma modesta melhora em relação ao ano anterior (36%)

que contrastam com os de 2007 e 2008, na faixa 
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situação de risco. O aumento de 1% da população vulnerável a pobreza na Zona do 

Euro entre 2006 e 2015 significa que em torno de 3 milhões de novas pess
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2014 18,5% 20,6%
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37,0%

*Dado não disponível para Irlanda em 2015. 

FONTE: Eurostat (2016). Autoria própria.  

 

Em 2007 Portugal e Irlanda apresentavam percentuais de população em risco 

de pobreza ou exclusão social muito próximos aos de países mais prósperos, como 

na faixa de 23%. A crise da dívida pública impactou radicalmente 

esses números, que passaram a crescer vertiginosamente, levando 

alcançar 30% em 2012 e a Espanha 29,2% em 2014. A Grécia totalizou 3

2015, com uma modesta melhora em relação ao ano anterior (36%)

que contrastam com os de 2007 e 2008, na faixa de 28% (incremento de 8%). Ou 

seja, em 2015, aproximadamente 4 em cada 10 pessoas neste país estavam em 

O aumento de 1% da população vulnerável a pobreza na Zona do 

Euro entre 2006 e 2015 significa que em torno de 3 milhões de novas pess

passaram a compor esse indicador. 

O Comitê de Proteção Social da Europa (2013) descreve esses números 

como altamente preocupantes para alguns Estados-Membros

À medida que a crise persiste e a situação da renda

continuamente, a profundidade ou gravidade da pobreza tornou-se um dos principais 

MAYER et al apud COMITÊ DE PROTEÇÃO SOCIAL

Alemanh Zona do 
Euro

Reino 
Unido

Portugal Irlanda Espanha

22,0% 23,7% 25,0% 23,3% 24,0%

21,8% 22,6% 25,0% 23,1% 23,3%

21,6% 23,2% 26,0% 23,7% 23,8%

21,6% 22,0% 24,9% 25,7% 24,7%

21,9% 23,2% 25,3% 27,3% 26,1%

22,8% 22,7% 24,4% 29,4% 26,7%

23,2% 24,1% 25,3% 30,0% 27,2%

23,1% 24,8% 27,5% 29,5% 27,3%

23,5% 24,1% 27,5% 27,6% 29,2%

23,0% 23,5% 26,6% 28,6%*
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Em 2007 Portugal e Irlanda apresentavam percentuais de população em risco 

mais prósperos, como 

na faixa de 23%. A crise da dívida pública impactou radicalmente 

ssaram a crescer vertiginosamente, levando a Irlanda a 

alcançar 30% em 2012 e a Espanha 29,2% em 2014. A Grécia totalizou 35,7% em 

2015, com uma modesta melhora em relação ao ano anterior (36%), números estes 

de 28% (incremento de 8%). Ou 

seja, em 2015, aproximadamente 4 em cada 10 pessoas neste país estavam em 

O aumento de 1% da população vulnerável a pobreza na Zona do 

Euro entre 2006 e 2015 significa que em torno de 3 milhões de novas pessoas 

descreve esses números 

Membros, sustentando o 

da renda das pessoas piora 

se um dos principais 

COMITÊ DE PROTEÇÃO SOCIAL, 2015, p.15). 

Espanha Itália Grécia

24,0% 25,9% 29,3%

23,3% 26,0% 28,3%

23,8% 25,5% 28,1%

24,7% 24,9% 27,6%

26,1% 25,0% 27,7%

26,7% 28,1% 31,0%

27,2% 29,9% 34,6%

27,3% 28,5% 35,7%

29,2% 28,3% 36,0%

28,6% 28,7% 35,7%
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4. CONCLUSÃO 

 

 O objetivo desta monografia foi trazer à tona os impactos socioeconômicos e 

expectativas geradas pela crise da dívida pública europeia, através da análise de 

indicadores econômicos e sociais levantados ao longo dos anos mais recentes. A 

partir de uma breve revisão bibliográfica sobre as medidas de austeridade 

implementadas após os primeiros sinais de recessão, bem como da avaliação de 

indicadores como os de crescimento econômico e desemprego, objetivou-se 

estabelecer um cenário sobre as condições sociais no continente, inferindo sobre os 

riscos de pobreza ou exclusão social.  

 A união econômica e monetária é formada por disparidades entre os países 

membros, que compreendem diferentes estruturas produtivas, níveis de 

discrepância social, cultural e política e enfrentam diferentes desafios econômicos. 

Todavia, essas nações vêm sendo assombradas pela estagnação econômica e têm 

adotado políticas austeras comuns na tentativa da recuperação do crescimento e 

hegemonia. Buscou-se analisar o bloco econômico como um todo e não foram 

analisados os impactos específicos dessas medidas de austeridade em cada país 

especificamente, no entanto, grande parte dos estudiosos afirma que essas 

providências vêm sendo prejudiciais aos cidadãos europeus e seus resultados são 

lentos até mesmo nas economias de melhor desempenho. 

 Dado o exposto, foram buscadas nos indicadores evidências desse fracasso 

das medidas austeras. Verificou-se, por exemplo, que o PIB per capita PPC médio 

da UE sofreu uma abrupta queda nos anos seguintes à 2008 e gradualmente teve 

uma medíocre recuperação nos anos mais recentes, enquanto os números da Zona 

do Euro encerraram 2015 inferiores aos do período pré-crise. Além disso, a taxa de 

crescimento do PIB médio da Zona do Euro em 2015 representou metade da taxa 

registrada antes da crise.  

É interessante explorar nos dados que a Zona do Euro tem desempenhado 

pior em relação a UE. Os países membros da união monetária experimentaram, em 

média, menos crescimento e mais desemprego do que os países da UE que 

decidiram ficar fora da Zona do Euro. Isso demonstra que no período avaliado, a 

Zona do Euro teve insucesso na promessa de que a união monetária conduziria a 

mais crescimento econômico e emprego.  
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As taxas de desemprego são alarmantes. Espanha e Grécia, por exemplo, 

têm cerca de um quarto da população economicamente ativa em situação de 

desemprego, sendo que 74% dessa população na Grécia enfrenta desemprego de 

longo prazo. Grande parte dos países do bloco ainda têm apresentado taxas de 

desemprego cerca de um terço maiores que antes da crise e sinais muito pequenos 

de recuperação. O desemprego dos jovens também é crítico, visto que atingiu o 

nível de 25% na União Europeia em 2015. Em virtude disto a perspectiva não é boa, 

pois o desemprego dos jovens leva ao desânimo e prejudica as perspectivas futuras, 

acarretando em um crescimento da pobreza e potenciais conflitos sociais. 

Drásticos aumentos também são observados no indicador do percentual da 

população em risco de pobreza ou exclusão social, o que leva a crer que os países 

reagiram mal à implantação das primeiras medidas de austeridade e não terão boa 

recuperação em curto prazo. 

   Não há unanimidade nas opiniões a respeito do futuro da situação econômica 

do bloco, e apesar da crise ser um tema bastante debatido, não existem muitos 

estudos sobre os seus impactos sociais, lacuna que este trabalho buscou preencher 

de forma preliminar. Ademais, é complicado mensurar quanto desses indicadores 

negativos está associado às raízes da crise e quanto é proveniente dos cortes de 

gastos realizados como medida austera, além do agravante da crise migratória. 

Portanto, para concluir com certeza a respeito desse conjunto de dados é 

necessário um estudo mais aprofundado. Contudo, reputa-se que tais associações 

que foram realizadas nesse trabalho são suficientes para averiguar que a Europa foi 

extremadamente abalada pela recessão e que as promessas em curto prazo não 

são prósperas. 
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