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RESUMO 

A presente monografia tem como foco a análise dos impactos da crise de 2008 no 

mercado de trabalho das economias que se encontram na periferia da Zona Euro. O 

trabalho conta com uma revisão de literatura que permite abordar as influências 

ideológicas no Bloco Europeu como um todo, o processo de flexibilização do mercado 

de trabalho e especificidades dos países. Também é utilizado o levantamento de 

dados, baseado no Eurostat, caracterizando o desemprego, o nível de endividamento 

dos países, os tipos de contrato de trabalho que são utilizados na periferia e o risco 

de pobreza em que seus trabalhadores se encontram.  

PALAVRAS-CHAVE: Crise de 2008; Mercado de trabalho; Periferia da Zona Euro. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

This monograph focuses on the analysis of the 2008’s Crisis impacts on the labor 

market of the economies that are on the Euro Zone periphery. The work counts on a 

literature review that allows addressing the ideological influences in the European Bloc 

as a whole, the flexibilization process of the labor market and some country 

specificities. The data collection based on Eurostat is also used, characterizing 

unemployment, the level of indebtedness of the countries, the types of employment 

contracts that are used in the periphery and the risk of poverty that their workers are 

in.  

KEYWORDS: 2008 Crisis; Labor market; Periphery of the Euro Zone. 

  



 
 

 

 

LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS 

TABELA 1.1 - Taxa de Desemprego, em % da PEA.................................................. 15 

TABELA 1.2 - Trabalho temporário, % do número total de empregados.................... 16 

TABELA 1.3 - Trabalho parcial, % do número total de empregados.......................... 18 

TABELA 2 - Nível de endividamento externo (% PIB): Países da Zona Euro 

Selecionados 2007 – 2016......................................................................................... 26 

GRÁFICO 1 - Comportamento das taxas de desemprego e endividamento externo na 

Alemanha (2007 - 2012)............................................................................................. 29 

TABELA 3.1 - Taxa de Desemprego, Espanha, Grécia e Portugal:  2007 a 2017..... 35 

TABELA 3.2 – Participação do Trabalho parcial no número total de empregados, 

Espanha, Grécia e Portugal: 2007 – 2017.................................................................. 38 

TABELA 3.3 – Participação do Emprego parcial involuntário no trabalho parcial total, 

Espanha, Grécia e Portugal: 2007 a 2017.................................................................. 39 

TABELA 3.4 Participação do Trabalho temporário no número total de empregados, 

Espanha, Grécia e Portugal: 2007 – 2017.................................................................. 40 

TABELA 3.5 - Percentagem dos trabalhadores em risco de pobreza, Espanha, Grécia 

e Portugal: 2007-2017................................................................................................ 41 

TABELA 3.6 - Despesa com proteção social, Espanha, Grécia e Portugal: 2007-

2017........................................................................................................................... 42 

 

  



 
 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8 

CAPÍTULO 1 – A PRÉ CRISE NA ZONA EURO: A INFLUÊNCIA NEOLIBERAL E 

SEUS IMPACTOS NO MERCADO DE TRABALHO ................................................ 11 

CAPÍTULO 2 – A CRISE DE 2008 E AS POLÍTICAS DE AJUSTE ADOTADAS .... 21 

2.1 O processo de endividamento nos países periféricos ......................................... 21 

2.2 Políticas de resposta a crise ................................................................................ 26 

2.2.1 Políticas fiscais ................................................................................................. 31 

CAPÍTULO 3 – O MERCADO DE TRABALHO DA PERIFERIA EUROPEIA NO PÓS 

CRISE ....................................................................................................................... 34 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 43 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 46 

 

 

 

  



8 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

As políticas keynesianas, usadas pelos Estados Unidos como saída para a 

crise de 1929, foram adotadas pelos países centrais até a década de 1970, quando 

emergiu o problema da estagnação. A partir de então, tais políticas não tiveram êxito 

no fomento ao aumento continuado do produto e do emprego de modo que o mundo 

se viu num ambiente de crise novamente. Esse cenário se tornou propício para o início 

da difusão de reformas neoliberais em caráter global, em que recursos públicos 

contribuíram diretamente na expansão dos sistemas empresariais na concorrência 

externa. Consequentemente, essa relação privado-público proporcionou a liberdade 

necessária para que as empresas tomassem ações mais agressivas de competição, 

voltando seu desempenho para a criação de valor no âmbito financeiro. 

A atuação do Estado, em tempos de crise, possibilitou um agravamento dos 

problemas citados anteriormente, haja vista que a ação estatal se orientou no sentido 

de retirar as “amarras” da expansão do capital, promovendo desregulamentação da 

economia nos âmbitos monetário, financeiro, comercial e do mercado de trabalho.  

Intervenção pública tem a possibilidade de fomentar o emprego através da 

expansão da demanda efetiva, aumentando os gastos do governo. Assim como a 

política monetária keynesiana, num contexto de regulamentação da economia teve 

ligação direta no desenvolvimento de novos postos de emprego. Entretanto, a 

orientação que se adota na União Europeia de privilegiar os mecanismos de mercado. 

resultaram numa queda na parcela da população empregada, estreitando a circulação 

de capital, o que causa queda na arrecadação do governo, dificultando a implantação 

de políticas de combate à crise. 

Nos anos 1990, a Europa adota estratégias de criação de emprego via 

flexibilização do mercado de trabalho, como adoção de postos de emprego com 

jornadas de trabalho reduzidas, moderação salarial e diminuição de políticas sociais 

de amparo. Após 2000, o objetivo almejado era a criação de mais emprego, porém 

acentuam-se as políticas de flexibilização e de manutenção da livre concorrência.  

Em um período de crescimento econômico mundial entre 2003 e 2007, a bolha 

especulativa no mercado imobiliário norte-americano, com a valorização do capital 

fictício, se deu via crédito hipotecário, elevando a captação de empréstimos bancários. 

Portanto, esse tipo de financiamento permitiu, além do aumento no nível de 

endividamento dos tomadores de empréstimos, um aumento dos preços dos imóveis, 
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evidenciando assim seu caráter auto expansivo, “uma vez que a elevação dos preços 

dos imóveis permitia a ampliação dos empréstimos para novas compras de imóveis, 

que voltavam a elevar os preços dos imóveis, e assim por diante” (CARCANHOLO, 

2010, p. 8). 

O estouro da bolha já dava seus primeiros sinais em 2004, no momento em que 

os EUA aumentam as taxas de juros, causando uma elevação nos custos de 

financiamento dos débitos. A partir daí, em 2006, houve uma queda na taxa de 

crescimento do crédito, aumentando a inadimplência no pagamento das hipotecas 

que, por sua vez, implica em uma acentuação na queda do crédito e nos preços dos 

imóveis.  

Detonada a crise, o seu processo de expansão e contágio se dá pelo fato de 

que, ao aumentar a inadimplência, os credores passam a sofrer também com 

problemas de liquidez e solvência, uma vez que os ativos que eles tinham a receber 

são desvalorizados e, portanto, seus compromissos financeiros podem não ter mais 

garantia de pagamento. Os credores são obrigados a vender (parte de) seus ativos 

em troca de dinheiro para, com este, saldar suas obrigações. Esse movimento de 

venda de ativos provoca a redução dos seus preços e reforça a pressão pela alta da 

taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras, agravando ainda mais crise. 

(CARCANHOLO, 2010, P.8). 

A partir de 2008 a crise alcança a Europa, em particular as economias da 

periferia europeia, apresentando crescimento nas taxas de desemprego e no 

endividamento dos países. As ideias neoliberais são novamente trazidas e vendidas 

como solução, atuando diretamente no processo de flexibilização do mercado de 

trabalho como meio de saída para a crise. Portanto, o presente trabalho busca a 

análise sobre os efeitos dessa crise no mercado de trabalho na periferia do euro. Para 

isso, o capítulo 1 caracteriza as tendências presentes no mercado de trabalho europeu 

antes da eclosão da crise de 2008. Para tal, destaca-se a influência do neoliberalismo 

na construção do Bloco Europeu e sua influência na reorganização do mercado de 

trabalho da região. Posteriormente, mostra-se um levantamento de dados sobre o 

desemprego e os tipos de contrato de trabalho presentes na flexibilização do mercado 

laboral. 

No capítulo 2, analisam-se elementos da crise da zona euro. Para isso, além 

dos dados sobre o nível de endividamento dos países centrais (Alemanha e França) 
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e periféricos (Espanha, Grécia e Portugal), está presente a posição da Alemanha 

nesse processo de endividamento e políticas adotadas para combater a crise. No 

capítulo 3, caracterização da evolução do mercado de trabalho dos países da periferia 

da zona euro através da caracterização dos dados sobre desemprego e os tipos de 

contratos trabalhistas, conta com a análise sobre a flexibilização do mercado de 

trabalho, onde se ressalta, também, a diminuição das remunerações e suas 

consequências. Por fim, tece-se algumas considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 – A PRÉ CRISE NA ZONA EURO: A INFLUÊNCIA NEOLIBERAL E 

SEUS IMPACTOS NO MERCADO DE TRABALHO 

Para compreender a trajetória do mercado de trabalho europeu, faz-se 

necessário destacar que o modelo atual da economia global se originou ainda nos 

anos 70, em que os Estados passaram a ter suas políticas orçamentais e de preços 

guiadas pelo mercado e instituições internacionais. A política cambial segue o mesmo 

caminho, resultado da livre circulação de capitais e mercadorias e, principalmente, a 

dominância financeira em nível internacional – apenas alguns países conseguem 

administrar o valor de sua moeda. E, as políticas industriais são praticamente 

excluídas em meio a concorrência mundial, visto que passa ao padrão de 

deslocamento produtivo, em busca dos sonhados custos mínimo e maximização do 

lucro. (MOTA et al, 2010) 

Em meio a essas mudanças, os mercados de trabalho são atingidos por meio 

da desestruturação das instituições que buscavam garantir condições de trabalho. A 

partir de então, a política pública tem como objetivo a flexibilização do mercado de 

trabalho. Nas palavras do autor:  

(...)Todas as estratégias conducentes a essa situação foram utilizadas: a 
quase imposição de uma imobilidade relativa de mão de obra, criando, por 
essa via, as condições para que a situação laboral seja deliberadamente de 
matriz nacional, isto é, que a desregulação nos mercados de trabalho seja 
feita ao ritmo possível de cada estado; o desmantelamento da regulação 
social existente na Europa do Leste; a neutralização sucessiva do peso dos 
sindicatos; o apoio à entrada da China na Organização Mundial do Comércio, 
que, conjuntamente com a ex-União Soviética e a Índia, veio dobrar o volume 
de mão de obra à escala mundial; o facilitar das deslocalizações produtivas e 
da criação de zonas econômicas especiais, o que acelerou mecanismos de 
pressão salarial, quer através da concorrência entre trabalhadores de 
diferentes países na produção do mesmo bem e na mesma multinacional, 
quer também pela concorrência entre territórios como forma de inserção na 
divisão internacional dos processos produtivos (...). (MOTA et al, 2010, p. 84) 

A Europa tem como marco de entrada nesse modelo global o programa do 

mercado único europeu, com seu início em 1986. A condição principal para cumprir 

os objetivos da Comunidade Econômica Europeia era a livre concorrência, e para isso 

almejava-se a livre circulação de mercadorias, trabalho e capital. Essa política de 

concorrência comunitária influenciou a atividade produtiva da União Europeia a ponto 

de neutralizar políticas industriais de caráter intervencionista. Foi o mercado único 

europeu que permitiu a adesão do modelo da economia mundial no âmbito 

microeconômico, enquanto essa transição na esfera macroeconômica se concretizou 
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com a união monetária europeia, institucionalizada no Tratado da União Europeia de 

1992 e formada em 1999. (MOTA et al, 2010) 

Essas estratégias trazem consigo um caráter neoliberal anterior ainda a década 

de 70. Já em 1957, no Tratado de Roma, montava-se um projeto de construção da 

Europa, baseado no concorrencialismo – um regime de economia aberta e 

concorrência livre. Afirmava-se que a Comunidade Europeia deveria garantir que essa 

concorrência não fosse abalada e, que a mesma deveria adotar algumas ações para 

isso, sendo essas: deveria existir uma evolução nas condições de concorrência ao 

ponto de estimular a força competitiva das empresas; proibição de práticas, acordos 

e associações entre empresas, que colocassem em risco o comércio entre os Estados 

membros e a concorrência dentro do mercado comum; e, também eram proibidos 

monopólios, tanto privados quanto públicos, e auxílios do Estado às empresas, caso 

ameacem a livre concorrência. (DARDOT; LAVAL, 2016) 

Foi com plena consciência que parte das autoridades políticas e dos 
economistas de inspiração liberal, em especial na França e na Itália, 
encorajaram essa construção, a qual eles viam como a implementação dos 
princípios do concorrencialismo (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 253). 

Importante destacar aqui que a imposição do modelo neoliberal no bloco 

europeu, feito pelas autoridades europeias, favoreceu o modelo alemão, visto que 

esse se beneficiaria nacionalmente através da unificação da Europa. O autor também 

ressalta que o patronato alemão se livra das negociações a nível nacional, quando 

passa a acontecer a nível intra bloco, a Alemanha via o mercado comum europeu 

como o caminho para a integrar sua economia em um “sistema de livre troca mundial”. 

(DARDOT; LAVAL, 2016) 

Sobre acreditar que a eficiência econômica seria atingida através da livre 

concorrência, a União segue fiel ao programa neoliberal de antes. A partir de 1980 há 

o controle nas condições de concorrência no setor privado, buscando combater os 

monopólios do setor de telecomunicações, que eram liderados por empresas estatais. 

Já em 1988, a União buscava destruir todos os monopólios estatais, com o discurso 

do combate aos defeitos na concorrência. Dentre os setores estavam os de energia, 

transporte e seguros. (DARDOT; LAVAL, 2016) 

Os maiores princípios neoliberais que se encontram na composição da Europa 

como um bloco são: a independência do Banco Central Europeu; as políticas para o 

funcionamento e manutenção da livre concorrência; a flexibilização do mercado de 

trabalho e a desconstrução do Estado do bem estar social, tornando em 
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responsabilidade individual a educação, poupança e proteção social. A conduta 

neoliberal que a Europa deveria aderir foi formulada na Estratégia de Lisboa1 em 2000, 

com a narrativa de impedir possíveis distorções na economia e no progresso social, 

como políticas de distribuição e proteção aos trabalhadores, defendia-se que a 

segurança do trabalhador seria o emprego, não auxílios sociais. (DARDOT; LAVAL, 

2016) 

A Comissão também supervisiona as ajudas do Estado e os aportes de 
capitais públicos que, em certos casos, podem ser interpretados como 
subvenções; é ela também que os autoriza, concedendo derrogações. Isso é 
uma espécie de “política industrial” que é ao mesmo tempo uma não política, 
porque é determinada de acordo com regras, não de acordo com fins, como 
faz a política norte-americana – que, desse ponto de vista, é muito mais 
“utilitarista”, isto é, menos formalista (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 265). 

Se os auxílios aos trabalhadores provenientes do Estado são proibidos, os 

subsídios às empresas são livres, por uma redução de impostos por exemplo, afim de 

estimular a entrada de investidores provenientes dos países intra bloco. Sobre essa 

nova etapa do concorrencialismo, a Irlanda tomou a frente e os demais países 

europeus seguiram seus passos, privilegiando a integração econômica. Os autores 

destacam que as transformações na gestão do capitalismo a partir dos anos 1970, 

levaram a mudanças no neoliberalismo adotado na Europa, causando a inversão na 

definição da legislação europeia, em que antes se estabelecia através dessa a ordem 

da concorrência, agora a livre concorrência deve ditar a legislação. (DARDOT; LAVAL, 

2016) 

Seguindo a evolução da integração europeia oriunda da concorrência, a 

migração e mudanças de residência dos trabalhadores aparecem como estratégia, o 

que permitiria a estabilização da concorrência entre as nações e “(...) chegar a uma 

harmonização não mais prévia à troca, mas posterior a ela, uma harmonização que 

provém não de cima, mas de baixo, pelo livre jogo dos mercados” (DARDOT, LAVAL; 

2016, p. 267)2.  Essa harmonização de políticas deveria ocorrer por igual entre os 

países membros e nos seguintes compromissos: serviços públicos, sistema tributário, 

seguridade social, legislação comercial e financeira e nos direitos trabalhistas. Junto 

a essas condições, a nova geração neoliberal, buscando combater o que chamavam 

de “cartel de Estados de bem-estar”, solicitava que a Comissão Europeia definisse 

                                                           
1 Posteriormente substituída pela Europa 2020, a Estratégia de Lisboa é um plano de desenvolvimento 
estratégico da União Europeia. 
2 Importante ressaltar que mesmo a livre mobilidade mão de obra sendo prevista na legislação da União 
Europeia, inclusive via direito a moradia nos países membros, também está presente o direito de 
negação a entrada de trabalhadores de outros países, via ordem, segurança ou saúde pública. 
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regras mais claras de modo a possibilitar que os agentes econômicos pudessem ir e 

vir livremente entre os países membros, fortalecendo a livre concorrência3. 

 Do ponto de vista do mercado de trabalho, o projeto de integração 

concorrencial se traduz, também, na busca pela flexibilidade, isto é, na facilidade com 

que trabalhadores e empregadores se adaptam a alterações tanto na estrutura do país 

quanto na sua conjuntura. Além dos tipos de contratos em que há alteração nas horas 

trabalhadas (temporário e parcial), que são tratados no presente e demais capítulos, 

existem três tipos de flexibilidade com o tempo da jornada de trabalho mantida fixa. 

São elas: alocativa, salarial e a do fator de produção. (CARUSI, 2011) 

Frente a choques exógenos, na flexibilidade alocativa as firmas teriam que dar 

conta de remanejar os trabalhadores, por vezes entre diferentes setores, de modo a 

impedir possíveis diferenciais de produtividade nacional, é de certa forma pouco 

viável, tanto por motivos peculiares individuais quanto regionais. Já na flexibilidade 

salarial, os salários são proporcionais ao nível de produtividade marginal, durante uma 

má fase da economia os empresários podem diminuir seus impactos pela diminuição 

custos com salários através da queda da produtividade e, consequentemente, de sua 

remuneração. E, por último, a flexibilização do fator de produção é baseada na 

possibilidade da realocação de trabalhadores em diferentes funções, dependendo 

diretamente da qualidade da mão de obra. (CARUSI, 2011) 

A rigidez das políticas orçamentárias, que será tratado posteriormente, tem 

como contrapartida a flexibilidade do mercado de trabalho, que se deu pela criação 

da Estratégia Europeia para o Emprego (EEE) em 1997. O referido programa se 

estrutura através de orientações sobre políticas de emprego nos países membros, 

onde a União Europeia tem a posição de acompanhar e controlar a aplicação dessas 

políticas de flexibilização, em que seu objetivo principal é a criação de trabalhadores 

e mercados de trabalho, suscetíveis a mudanças econômicas tanto na região quanto 

em escala global. Para isso, as políticas de emprego buscaram, por exemplo, a 

moderação salarial para a geração de emprego e, visto como empecilho para o 

funcionamento flexível do mercado laboral, a diminuição ou corte do seguro 

desemprego e das contribuições para a segurança social. (MOTA et al, 2010) 

                                                           
3 São encontradas barreiras solidas à livre circulação de trabalhadores, segundo Millet (2015), além do 
fator linguístico e as diferenças de qualificação na mão de obra em cada país, antes da migração na 
busca de emprego, os trabalhadores levam em consideração razões que por muitas vezes os mantem 
nos países de origem, como a qualidade de vida em outros países, a proximidade da família e amigos 
e o fato de entender o próprio país como seu lar.  
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Em 2000, na Estratégia de Lisboa4, foi tomado como objetivo até 2010 a criação 

de um espaço econômico mais dinâmico e competitivo, de modo a criar mais 

empregos. Para atingir tal finalidade, reiterou-se o processo de integração econômica 

dos mercados, excluindo “obstáculos” à livre concorrência e à circulação de bens, 

serviços, pessoas e capitais. Ou seja, mudanças no lado da oferta da economia para 

proporcionar a flexibilidade dos mercados de trabalho e uma maior integração entre 

os mercados financeiros, “criaram-se, assim, as condições para a existência de 

concorrência salarial, fiscal e social entre os Estados-membros que tem levado à 

degradação das condições de trabalho e emprego e à redução da possibilidade de 

receitas fiscais nacionais”. (MOTA et al, p. 86, 2010) 

Em meio a estas condições e imposições, o reflexo no mercado de trabalho da 

periferia europeia, seja na taxa de desemprego, trabalho parcial e temporário5, são 

mostrados nas tabelas a seguir. Na Espanha, a taxa de desemprego total entre 1996 

e 2006 passou de 19,9% para 8,5%; enquanto a taxa entre os homens saiu de 15,8% 

para 6,4%, entre as mulheres foi de 26,6% para 12%. Pode-se observar a evolução 

dos dados em cada ano na Tabela 1.1. 

Na Grécia, os dados de 1996 e 1997 não estavam disponíveis, portanto para o 

país os dados estão entre 1998 e 2006, em que o desemprego total estava em 11,1% 

atingindo no final do período 9,0%; entre as mulheres os dados saíram de 17,1% para 

13,8% e entre os homens de 7,3% para 5,7%. Já Portugal demonstra um 

comportamento diferente dos outros dois países, sua taxa total cai de 8,0% em 1996 

para 5,1% em 2001, porém, a partir daí começa a se elevar, atingindo 8,9% em 2006. 

O país também demonstra um menor grau de desigualdade na taxa de desemprego 

entre mulheres e homens, que em determinados anos chegaram a valores bem 

próximos, de 8,8% e 7,3%, respectivamente, para 9,1% e 8,6% de 1996 a 2006. 

 

 

 

  

                                                           
4 Suas políticas para o mercado de trabalho foram associadas a EEE. 
5 O temporário, que é quando o contrato entre o empregador e o empregado é determinado com 
objetivos ou uma data limite; e o trabalho parcial, fazendo parte dele o assalariado que não tem uma 
jornada de trabalho completa, sendo uma duração menor que a dos trabalhos de duração convencional, 
seja por dia, semana ou mês. 



16 

 

 

 

TABELA 1.1 - Taxa de Desemprego, em % da PEA. 

Países Espanha Grécia Portugal 

Ano Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total 

1996 26.6  15.8  19.9  :  :  :  8.8  7.3  8.0  

1997 25.1  14.2  18.4  :  :  :  8.2(d)  6.9(d)  7.5(d)  

1998 23.4  12.1  16.4  17.1  7.3  11.1  6.3  6.0  6.1  

1999 19.9  9.6  13.6  18.1  7.9  12.0  5.1  5.9  5.5  

2000 17.5  8.3  11.9  17.1  7.4  11.2  5.0  5.2  5.1  

2001 15.2  7.5  10.6  16.1  7.2  10.7  5.1  5.2  5.1  

2002 16.2  8.3  11.5  15.7  6.8  10.3  6.2  6.2  6.2  

2003 15.8  8.5  11.5  15.0(d)  6.2(d)  9.7(d)  7.3  7.5  7.4  

2004 14.8  8.3  11.0  16.3  6.7  10.6  7.7  7.8  7.8  

2005 12.0  7.1  9.2  15.4  6.2  10.0  8.8  8.7  8.8  

2006 11.4  6.4  8.5 13.8 5.7  9.0  9.1  8.6 8.9  

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. 

Em relação ao trabalho temporário, ambos os países apresentaram aumento 

desse tipo de contrato, como é possível observar na Tabela 1.2, trazendo talvez os 

resultados esperados pelas políticas citadas anteriormente. Na Espanha, país com a 

maior taxa entre os demais, a porcentagem de trabalhadores que se encontram 

empregados com tipos de contrato temporário saiu de 25,6% em 1996 para 28,1% em 

2006; a taxa para as mulheres aumentou de 28,6% para 31,7% e para os homens, 

apresenta um menor crescimento, de 24% para 25,6%.  

No mercado laboral grego, o número desses contratos aumentou de 6,0% para 

7,0%, de 1996 a 2006 – teve seu pico em 2001, quando a taxa atingiu 8,1%; entre as 

mulheres, saíram de 6,7% para 9,1%, que no mesmo ano de pico chegou a 10,2% e, 

entre os homens, de 5,5% para 5,7%. Em Portugal, país que apresenta o maior 

aumento de trabalho temporário entre os três, em que o número total mais que dobra 

de 1996 para 2006, saindo de 8,1% e atingindo 16,3%; para as mulheres a taxa 

aumentou de 8,6% para 17,5% e, entre os homens, de 7,8% para 16,3%.  

Seguindo os objetivos da flexibilização do mercado de trabalho, os tipos de 

contrato de trabalho a tempo parcial também apresentam crescimento, como mostra 

a Tabela 1.3, mesmo que em menor proporção. Na Espanha, a porcentagem de 

trabalho parcial em relação ao total de empregados era de 7,5% em 1996, chegando 

a 11,6% em 2006, apresentando a maior taxa se comparado aos dois mercados de 

trabalho estudados aqui, talvez pelo maior peso desse contrato entre as mulheres, 

16,3% para 22,4%, enquanto entre os homens esses números tanto são mais baixos 

quanto cresceram em menor ritmo, de 2,8% para 4,2%.  
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TABELA 1.2 - Trabalho temporário, % do número total de empregados. 

Países Espanha Grécia Portugal 

Ano Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total 

1996 28.6  24.0  25.6  6.7(e)  5.5(e)  6.0(e)  8.6(e)  7.8(e)  8.1(e)  

1997 28.3  24.3  25.7  7.3(e)  5.8(e)  6.3(e)  9.8  8.9  9.3  

1998 27.8  24.4  25.6  8.2(b)  6.6(b)  7.2(b)  14.1(b)  11.8(b)  12.8(b)  

1999 28.8  24.4  26.0  8.8  6.5  7.4  15.7  12.8  14.1  

2000 28.6  24.2  25.8  10.0  6.8  8.0  16.9  13.7  15.2  

2001 29.1(b)  24.1(b)  25.9(b)  10.2(b)  6.8(b)  8.1(b)  17.6  13.9  15.6  

2002 29.8  23.9  26.1  8.9  6.2  7.2  18.4  15.0  16.6  

2003 29.7  24.1  26.2  8.8  5.8  6.9  17.6  14.3  15.8  

2004 30.2  24.6  26.8  9.8(b)  6.6(b)  7.8(b)  16.7  14.1  15.3  

2005 30.6(b)  25.4(b)  27.5(b)  10.0  6.4  7.8  16.3  14.4  15.3  

2006 31.7  25.6  28.1 9.1  5.7  7.0  17.5  15.2 16.3 

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. 

 Já na Grécia, de 1996 a 2006 a taxa de trabalho parcial subiu de 4,6% para 

5,5% do número total de empregados; para as mulheres houve um aumento de 8,1% 

para 10,0% e, para os homens se altera ligeiramente ao longo do período mas no final 

se mantem quase que o mesmo, de 2,6% para 2,7%. E, no mercado laboral português, 

o número total passa de 7,1% para 8,2% de 1996 a 2006; entre as mulheres a taxa 

sai de 11,7% para 12,8% e entre os homens de 3,3% para 4,2%. Fica explícito o 

direcionamento das políticas de flexibilização do mercado de trabalho, os dados 

mostram que tanto no trabalho parcial quanto temporário, as mulheres são as que 

mais se encontram nesses contratos. 

 Segundo Macedo e Santos (2009), o trabalho a tempo parcial pode ser 

entendido como uma modalidade socialmente criada para as mulheres, em que 

representa uma forma de subemprego. Antes com uma visão otimista sobre esse tipo 

de contrato, era visto como uma boa alternativa para lidar com a dupla jornada, já que 

são elas que na maioria das famílias são responsáveis por desempenhar a função de 

cuidadora do lar. Porém, posteriormente foi possível entender que esse tipo de 

trabalho impede o crescimento de uma carreira profissional em condições iguais com 

os homens, além de muitas trabalhadoras a tempo parcial não receberem um salário 

que seja suficiente para garantir a independência econômica. 
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 Em Portugal, mesmo que as mulheres exerçam a mesma função ou trabalhem 

em tempo integral, elas recebem 15,0%6 a menos do que os homens por hora 

trabalhada – dado de 2007. Frente a essas desigualdades, vale ressaltar que 60% 

dos estudantes em graduação são mulheres, ainda que elas sejam as mais expostas 

ao risco do desemprego e da precariedade do mercado de trabalho – como explicitam 

os dados mais elevados das mulheres em relação aos homens presente nas tabelas.  

A dificuldade de acesso das mulheres a posições elevadas nas hierarquias 
profissionais é outra limitação que se encontra no mundo do trabalho, 
orientando-as e segregando-as frequentemente para sectores, ditos, 
femininos que correspondem frequentemente a estatutos e salários mais 
baixos, como já foi referido. Frequentemente as trabalhadoras são julgadas 
pelos/as empregadores/as, colegas e clientes pela sua posição na ordem de 
género, mais do que pelas suas características e competências pessoais. 
(MACEDO; SANTOS, p. 147, 2009). 

 

TABELA 1.3 - Trabalho parcial, % do número total de empregados. 

Países Espanha Grécia Portugal 

Ano Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total 

1996 16.3  2.8  7.5  8.1(e)  2.6(e)  4.6(e)  11.7(e)  3.3(e)  7.1(e)  

1997 16.9  2.9  7.8  8.3(e)  2.5(e)  4.6(e)  13.3  3.7  8.0  

1998 16.7  2.8  7.7  9.5(b)  2.8(b)  5.3(b)  14.6(b)  3.9(b)  8.7(b)  

1999 16.9  2.8  7.9  9.7  3.1  5.5  14.2  4.1  8.7  

2000 16.7  2.6  7.8  7.5  2.4  4.3  13.7  3.6  8.2  

2001 16.7(b)  2.7(b)  7.9(b)  6.9(b)  2.0(b)  3.8(b)  13.4  3.6  8.0  

2002 16.4  2.6  7.9  7.8  2.0  4.2  13.4  4.1  8.3  

2003 16.7  2.6  8.1  7.5  2.0  4.1  14.1  4.2  8.8  

2004 17.5  2.8  8.6  8.3(b)  2.0(b)  4.4(b)  13.4  4.0  8.3  

2005 23.4(b)  4.4(b)  12.0(b)  9.1  2.2  4.8  13.3  3.8  8.2  

2006 22.4 4.2  11.6  10.0  2.7 5.5 12.8  4.2 8.2 

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. 

 Ainda sobre Portugal, a redução no peso do investimento do PIB, em 5%, junto 

a política de contensão orçamental, como parte do processo de desenvolvimento 

europeu, influenciaram na diminuição do crescimento do PIB, no qual a taxa média 

anual não chegou a alcançar 1,5%7, entre 2000 e 2007.  

Essa degradação não é assim um reflexo da crise, ela é, sim, essencialmente 
resultante do enquadramento do mercado de trabalho no modelo econômico 
atual, ele próprio gerador da situação presente, e que no quadro da União 
Europeia está identificado na EEE. Ora, a evolução no mercado de trabalho 

                                                           
6 Ambos os dados desse parágrafo foram retirados do texto “Apenas mulheres?  Situação das mulheres 
no mercado de trabalho em quatro países europeus”. 
7 Dados retirados do texto “A economia global e a crise da dívida soberana da União Europeia: a 

situação de Portugal e Espanha”. 
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em Portugal parece de fato ser um resultado lógico dessa estratégia. (MOTA 
et al, 2010, p. 91). 

 Já na Espanha, numa situação oposta à portuguesa, o peso do investimento 

no PIB cresceu 9,0%, entre 1997 e 2007 – metade desse crescimento se deve à 

construção de moradias. A taxa de crescimento do PIB atingiu níveis superiores a 

3,5%, entre 2000 e 2007, sendo uma das mais elevadas da União Europeia. Por outro 

lado, vale ressaltar que as condições salariais surtiram efeitos no peso dos salários 

no PIB, entre 1997 e 2007, encolhendo cerca de 4,0%. 

Desde a criação da União até o início da crise, as transações comerciais 

obtiveram ganhos expressivos, 110,8% nas importações e 120,3% nas exportações, 

e isso pode ser associado ao fato de que os principais parceiros comerciais se 

encontram no mesmo bloco, tendo a maioria dos fluxos comerciais circulando no 

interior do bloco. Esse comércio intracomunitário demonstra uma importância 

considerável na Espanha, durante o mesmo período acima, as importações subiram 

63% e as exportações 68%. Portanto, após a formação da UE, o grau de inserção 

externa das economias membros se modifica, de modo que a Espanha passa de um 

grau de 35% em 1995, para 60% em 2007 (SANTOS, M.G., [201?]). 

Principalmente após os anos 2000, a União Monetária leva a um “maior 

dinamismo importador que exportador” na economia espanhola, visto que teria 

acentuado a possibilidade de importação enquanto aumentava o preço das 

exportações, ocasionando uma situação deficitária. Frente à posição superavitária da 

economia alemã no balanço de pagamentos, a Espanha se encontra como destino 

dos investimentos líquidos emitidos pela Alemanha.  

(…) La desigual evolución de los flujos comerciales se traduce un creciente 
déficit por cuenta corriente hasta alcanzar el 10% sobre el PIB en 2007, a lo 
que se añade la reducción del peso del superávit en servicios y el incremento 
del déficit en rentas. El efecto por el lado financiero es el incremento de las 
necesidades de entrada de financiación exterior, y por tanto la vulnerabilidad 
ante cambios en los mercados financieros internacionales, hasta alcanzar el 
9,6% del PIB. (…) (SANTOS, M.G., p. 7, [201?]). 

Sobre o perfil das exportações e importações na economia espanhola, como 

principais fatores contribuintes para o quadro deficitário, temos as importações de 

maquinarias elétricas, de caldeiraria e nuclear. Nas exportações, o setor agrícola traz 

contribuições positivas, mesmo que de maneira leve, dentre elas estão vegetais, frutas 

e azeites. Um dos possíveis motivos do agravamento do déficit comercial, foi o fato 
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de que o setor de automóveis8 passou a colaborar de forma negativa para as 

exportações líquidas, desde 2003 até o estourar da crise. Outro fator dessa posição 

deficitária, desde 2003, foi o agravamento, mesmo que não tão acentuado, da 

dependência de importação de itens de alta tecnologia, para as indústrias de 

aeronáutica e maquinaria. 

(…) La entrada en un mercado con competidores en los mismos productos 
ha resultado en una reducción en la especialización en los mismos y un 
crecimiento de sus importaciones, que junto con la reducción del saldo neto 
de los más superavitarios y la posición de la alta tecnología, se han 
configurado como elementos claves del crecimiento del déficit comercial. 
(SANTOS, M.G., p. 16, [201?]). 

                                                           
8 Esse setor fazia parte das exportações espanholas, foi superavitário até o final dos anos 90 e, de 
2003 até o estouro da crise, passou a ser deficitário.  
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CAPÍTULO 2 – A CRISE DE 2008 E AS POLÍTICAS DE AJUSTE ADOTADAS 

2.1 O processo de endividamento nos países periféricos 

Para entender o processo de endividamento dos países periféricos 

pertencentes à zona do euro, que antecede à crise, não se pode deixar de levar em 

consideração a heterogeneidade da estrutura produtiva entre os países da zona euro. 

Essa heterogeneidade, que foi agravada após a implementação do euro, permite que 

haja ganhos na produtividade e competitividade, fazendo com que certos países, 

nesse caso se tratando dos países centrais e, principalmente da Alemanha, tenham 

um maior volume de exportação que os demais. (CEBALLOS, 2015) 

En términos de comercio exterior, hay una marcada diferencia entre países 
como Alemania, cuya economía se encuentra sustentada en un sector 
manufacturero robusto que exporta bienes innovadores con alto valor 
agregado, y países como España, cuyo crecimiento económico descansó en 
un sector no comercializable con escaso crecimiento de la productividad 
como el inmobiliario. (CEBALLOS, p. 47, 2015). 

Outro ponto crucial é a posição mercantilista alemã. A supressão salarial 

implementada pela Alemanha, como estratégia nacional, permite que o nível de 

preços interno permaneça em crescimento menor que o restante dos países do bloco, 

depreciando o câmbio real e, portanto, alcançando ganhos de competitividade. Por 

fim, as baixas taxas de juros que se beneficiaram os países periféricos, após a criação 

da zona, compõem o tripé do desequilíbrio externo. (CEBALLOS, 2015) 

Con anterioridad a la creación del euro, países como Grecia o Portugal tenían 
una reputación negativa en los mercados financieros internacionales, pues se 
temía que financiaran inflacionariamente sus déficit e incurrieran en 
incumplimientos en el pago de su deuda externa. Por ello, para obtener 
financiamiento debían pagar un importante diferencial con respecto a las 
tasas de interés de la deuda pública alemana, el activo financiero de 
referencia en Europa. (CEBALLOS, p. 48, 2015) 

Sendo o desequilíbrio externo um dos motivos do crescimento do 

endividamento periférico, o outro motivo consiste nas falhas presentes na criação da 

União Monetária e Financeira Europeia. Os pactos impostos na criação da zona, tanto 

as restrições impostas aos déficits fiscais no tratado de Maastricht9, quanto o Pacto 

de Estabilidade e Crescimento10; a diminuição do risco cambial e inflacionário 

associado à criação do BCE; e a certeza de que a Alemanha iria resgatar os países 

                                                           
9 Foi o tratado assinado na cidade holandesa chamada de Maastricht. Nele foram impostas medidas 
de facilitação na circulação de pessoas, produtos, serviços e capitais, criando assim a União Europeia. 
10 Nesse foi estabelecido que os países participantes da União deveriam manter seus níveis de 
endividamento de no máximo 60% do PIB e que seus déficits fiscais não ultrapassassem 3%.  
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incapazes de honrar com seus compromissos financeiros, permitiram que a confiança 

dos mercados aumentasse. (CEBALLOS, 2015) 

Esse ganho de confiança gerou uma integração financeira maior, diminuindo 

os “prêmios de risco” que deveriam ser pagos pelos países que disponibilizassem 

suas dívidas no mercado. Portanto, com a criação do euro, as dívidas públicas dos 

países periféricos foram vistas como se fossem seguras como a dívida pública alemã. 

(CEBALLOS, 2015) 

Porém, a crise chega nos países europeus através dos canais comerciais e 

financeiros com a quebra do Lehman Brothers11, em 2008, e o clima de confiança se 

tornou de grande incerteza nos mercados financeiros mundiais. Além de muitos 

bancos europeus investirem nos mesmos ativos que levaram à crise, e de bancos 

periféricos, como espanhóis, geraram suas próprias bolhas hipotecárias, a crise 

internacional gerou uma diminuição nas importações e nos fluxos de capitais, 

causando uma desaceleração na atividade econômica. A partir disso, tem-se uma 

crise bancária europeia que, por sua vez, começou a aumentar o nível de 

endividamento público e, junto às mazelas estruturais do bloco, desencadeou a crise 

da dívida soberana da zona euro. (CEBALLOS, 2015) 

O aumento do endividamento nos países da zona se deu através da crise 

bancária por três motivos. O primeiro é que por ser feito um resgate aos bancos 

europeus através de recursos públicos, temos a conversão da dívida privada em 

dívida pública. O segundo consiste na deterioração das receitas fiscais, gerado pela 

estagnação econômica causada pela crise. Por último, mecanismos de estabilização 

automática, como o seguro desemprego, que somado à baixa arrecadação fiscal, se 

traduz em déficit fiscal. (CEBALLOS, 2015) 

Para a admissão na zona do euro, os países europeus tiveram que cumprir dois 

requisitos: que a relação entre déficit orçamental e PIB não ultrapassasse 3% e que a 

relação entre dívida pública e PIB não fosse superior a 60%. Após uma década e meia 

do estabelecimento da zona, em 2014, a dívida bruta dos países periféricos, 

abordados no trabalho, eram de 130.6% do PIB em Portugal, 179.7% na Grécia e 

100.4% na Espanha12. 

                                                           
11 O quarto maior banco de investimentos dos EUA. Quebrou após a crise dos subprimes, em que tinha 
seus ativos fortemente ligado nesses títulos de crédito imobiliário considerados de alto risco, já que 
continham um alto risco de inadimplência. 
12 Dados retirados do banco de dados da Comissão Europeia (eurostat). 
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Cabe-se aqui reforçar a importância da Alemanha no processo de 

endividamento da periferia europeia. Após a criação da zona euro, a Alemanha 

converteu seu saldo da balança de transações correntes para um quadro totalmente 

positivo e vantajoso, enquanto países como Portugal e Grécia se afundaram em 

déficits que geraram desequilíbrios e um alto endividamento externo. (ROSA, 2015) 

No passado, a Alemanha tentou por duas vezes, utilizando a força das armas, 
submeter os países da Europa. Agora, utilizando mecanismos mais subtis, 
que são os financeiros, procura alcançar aquilo que antes não conseguiu com 
as armas. E faz isso, utilizando mecanismos que fazem lembrar o do 
BES/GES: com uma pequena percentagem de capital (contribuição) domina 
os outros países, cuja contribuição é várias vezes superior. (ROSA, p. 2, 
2015) 

A Alemanha acumula um enorme saldo nas suas relações comerciais intra 

bloco, sendo muito superior à soma dos déficits em Portugal e Grécia, mostrando 

como a potência germânica se aproveitou das relações de comércio da zona. Como 

os países da periferia continuaram a se endividar para permanecer importando 

produtos alemães, pode-se afirmar que a riqueza e o emprego alemão foram 

alcançados pelo sacrifício do emprego e estabilidade, principalmente, na Grécia e em 

Portugal. E, nas palavras de Rosa (2015), “(...) É precisamente este comércio desigual 

que contribui para o elevado endividamento externo de muitos países da U.E. e, em 

particular, de Portugal.”  

No caso português, segundo Sumares (2015), a abundância de financiamento 

externo foi a base do aumento do endividamento. O fácil acesso ao financiamento 

externo foi resultado de dois pontos em específico: “(i) da baixa inflação dos países 

centrais da zona do euro relativamente a Portugal; e (ii) das expectativas de que a 

adesão de Portugal ao euro geraria ganhos em modernização e governança.” (p. 9).  

A diferença de inflação13 entre os países participantes da união monetária 

europeia permite um barateamento nos custos de financiamento14, que somado à 

oferta de crédito externo na união agrava o processo de endividamento. Essa oferta 

de crédito resulta da política monetária expansionista, imposta pelo BCE frente à baixa 

inflação e baixo crescimento do PIB na Alemanha e França. “Portugal beneficiou-se 

desse barateamento do crédito externo para acentuar o seu endividamento público.”. 

(SUMARES, 2015, p.10) 

                                                           
13 Mesmo participantes de uma União Monetária e Financeira, países produzem bens e serviços não 
comerciáveis e, portanto, o padrão de preços desses bens e serviços pode não ser o mesmo. 
14 Esse barateamento se dá através da diferença entre juros nominais e taxas de inflação em cada país. 
Um país com inflação de 5% e juros nominais de 4%, resulta em juros reais de 1%, barateando o custo 
de financiamento. 
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Além da expectativa de que a adesão ao euro traria reformas tanto no mercado 

de trabalho, como nas políticas fiscais de Portugal, criou-se a expectativa de que esse 

endividamento externo iria produzir um crescimento econômico. Essas expectativas 

diminuíram o risco da dívida, permitindo que o país se aproveitasse dessas 

expectativas através da emissão de títulos da dívida pública. Desse modo, esse 

processo de endividamento gerou uma estagnação no período de 2001 a 2008, 

seguido por um período de recessão entre 2009 e 2011. (SUMARES, 2015) 

No caso da Grécia, sua dívida passa a ser caracterizada como “dívida odiosa”, 

apresentando três características principais: (i) alto nível de corrupção; (ii) compra de 

armas; e (iii) gastos improdutivos. As políticas de redução fiscal implementadas pelo 

governo, sobre renda, riqueza e sociedades (acentuando o caráter regressivo da 

política fiscal), proporcionaram uma diminuição das receitas do governo. Para 

combater o consequente déficit público, o país buscou o financiamento através de 

empréstimos que, no caso grego, serviram para aumentar significativamente a 

corrupção. Isso foi encoberto pelo governo grego através de manipulações nas 

estatísticas, para preservar a imagem do país frente a União Europeia. (CHESNAIS, 

2010) 

Entre 2005 e 2009, a Grécia era um dos cinco maiores importadores de armas 

da Europa, onde só a importação de aviões de combate chegou a representar 28% 

das importações gregas, fora a compra de armas, mísseis e helicópteros. Assim, a 

Grécia se tornou o terceiro maior cliente da indústria de defesa francesa. Além da 

França, os EUA, Rússia, Reino Unido e Alemanha incentivavam a Grécia a aumentar 

sua dívida para a compra de material bélico. Só a Alemanha vendeu bilhões de euros 

em equipamentos bélicos para a Grécia. (CHESNAIS, 2010) 

Aunque la relación se establezca en Europa y no en África o en América 
Latina, esta combinación de endeudamiento externo contraído con bancos y 
fondos de inversión pertenecientes a los mismos países que las empresas 
vendedoras de armas revela un tipo de subordinación característico del 
imperialismo. (CHESNAIS, 2010) 

Na Espanha, a expansão do crédito, causada pela diminuição das taxas de 

juros, gerou a formação de bolhas imobiliárias, aumentando a taxa de crescimento 

antes da crise bancária. A bolha imobiliária criada pelos bancos estoura junto com a 

crise dos subprime15 de 2007. Devido à ausência de uma união bancária europeia que 

                                                           
15 Justificado por um alto grau de liquidez no mercado mundial, os empréstimos hipotecários para 
pessoas com maiores chances de inadimplência (subprime) se tornaram cada vez mais frequentes. 
Com os riscos de inadimplência maiores, os juros impostos nos contratos também aumentam, o que é 
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prestasse resgate, o Estado espanhol foi obrigado a sacrificar seus recursos fiscais 

em prol de um resgate bancário, visto que os bancos espanhóis tinham operações em 

todo o mundo. O custo do resgate foi um aumento acelerado do endividamento 

público, já que as finanças públicas espanholas não foram o suficiente para cobrir 

tamanha magnitude das operações dos bancos. (CEBALLOS, 2015) 

E, como foi necessário para a estabilização da zona euro abrir mão da 

autonomia da política monetária, a Espanha não podia monetizar16 sua dívida. Com 

isso, foi necessário buscar financiamento internacional e, com uma visão já de 

desconfiança na solvência do Estado espanhol, eram exigidos prêmios de risco cada 

vez maiores, condicionando à insolvência da dívida pública espanhola. Outra 

consequência de abandonar a soberania monetária, é não poder recuperar a 

competitividade através de uma desvalorização no câmbio nominal. (CEBALLOS, 

2015) 

Além da perda da autonomia monetária pelos participantes, algumas 

características da União Monetária Europeia influenciam diretamente no processo de 

endividamento periférico. Uma delas é o fato de que inexiste um emprestador de 

última instância, tornando incerto o futuro de países deficitários. A segunda é a 

ausência de uma união fiscal que pudesse emitir dívida pública comunitária, com o 

objetivo de combater choques negativos, financiar obras públicas e que 

implementasse políticas de divergência econômica. Por último, tem-se a falta de 

mobilidade dos fatores de produção ao longo da união. (CEBALLOS, 2015) 

Portanto, nesse tópico foi defendido que o alto nível de endividamento na 

periferia da zona euro se deu, além das peculiaridades de cada país no processo de 

endividamento, através de uma política mercantilista da Alemanha e das mazelas 

institucionais presentes na União Monetária Europeia. 

 

                                                           
atrativo para investidores atrás de melhores retornos. Porém, os juros do Fed cresceram ao ponto de 
espantar os investidores que, por sua vez, ofertavam seus títulos. Com uma oferta maior que a 
demanda por títulos, o mercado imobiliário americano entra em decadência. Por fim, os juros mais altos 
ocasionaram aumentos na inadimplência, gerando uma queda no crédito e, como consequência, uma 
desaceleração na economia americana.   
16 Termo dado para a emissão de moeda destinada ao pagamento da dívida pública.  
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2.2 Políticas de resposta à crise 

Após o processo de endividamento periférico e o agravamento pela crise dos 

subprime americana, os países passam a enfrentar problemas de desequilíbrio em 

suas economias. Como resposta, políticas de resgate serão elaboradas, 

principalmente com o foco de manter o mercado financeiro internacional o mais 

saudável possível. 

Os empréstimos dos bancos saindo do centro em direção à periferia da zona 

do euro, mesmo após o estouro da crise em 2007, continuaram a aumentar. Esse 

aumento está diretamente vinculado às políticas do BCE. Entre 2007 e 2009 existia 

uma considerável ameaça de crise bancária, levando o BCE a intervir proporcionando 

aos bancos grandes quantidades de liquidez. A resposta dos bancos foi se aproveitar 

dos empréstimos a juros baixos, repassando aos Estados a juros mais altos. A 

consequência dessa intervenção foi o agravamento da dívida periférica, como pode-

se observar através da tabela 1, de modo que em 2010 foi necessária uma política de 

resgate elaborada pelo BCE em conjunto com o FMI. (LAPAVITSAS et al, 2011) 

É de fácil percepção, a partir da Tabela 2.1, tamanha discrepância entre os 

níveis de endividamento no centro e na periferia europeia. Enquanto Espanha, Grécia 

e Portugal apresentam o nível de endividamento próximo a 100% do PIB em 2011, a 

França mostra um nível tímido se comparado aos demais e a Alemanha, 

principalmente após o estouro da crise, consegue converter o endividamento para 

negativo. Segundo Lapavitsas et al, devido aos problemas de financeirização17 e da 

exposição dos bancos à dívida periférica, os custos dos empréstimos se elevou 

consideravelmente. Somando-se as perdas nos ativos a prazo em dólares, gerando 

um déficit em dólares, os bancos se viram obrigados a pegar mais empréstimos em 

euros para cobrir tal déficit em dólar. 

 

 

 

                                                           
17 Financeirização é o processo em que a economia passa a girar em torno da esfera financeira, que 
antes era lugar da esfera produtiva. Elevando, assim, a importância do setor financeiro. Agora, a renda 
do setor real passa a migrar para o setor financeiro.  
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TABELA 2 - Nível de endividamento externo (% PIB): Países da Zona Euro 

Selecionados 2007 – 2016. 

Ano/Países Alemanha Espanha França Grécia Portugal 

2007 3,8 71,5 13 66,1 64,7 

2008 5,9 78,1 22,7 73,2 74,6 

2009 1 89,2 25,3 84,2 82,9 

2010 3,4 93,2 28,1 100,8 81,2 

2011 6,7 97 28,3 98,8 84,5 

2012 3 95,7 33,8 123,6 101,8 

2013 -3.9 94,7 32,5 132,7 99,6 

2014 -6.6 97,7 35,8 133,1 104,4 

2015 -11.3 94 36,7 138,3 100,8 

2016 -14.6 88,8 37,5 136,2 94,5 

Fonte:Eurostat 
    

No primeiro semestre de 2010, segundo Lapavistsas et al (2011), com a 

ameaça à solvência dos bancos dos países centrais, os governos europeus junto ao 

BCE interviram através de pacotes de ajuda. Com início em maio de 2010, os pacotes 

foram divididos em dois, um relativamente modesto diretamente para a Grécia, e o 

outro mais complexo e direcionado para a zona do euro em geral. Apesar do propósito 

ter sido proteger os bancos do centro da zona, a justificativa para a concessão da 

ajuda foi de fazer com que os países periféricos continuassem a financiar suas dívidas 

públicas.  

Em relação aos pacotes citados, o pacote de ajuda para a Grécia foi anunciado 

pela União Europeia e FMI em 2 de maio de 2010, e consistia em 110.000 milhões de 

euros. Já o pacote para os mercados financeiros europeus em geral, organizado pela 

União Europeia, FMI, BCE e outro bancos centrais mais importantes, era de 750.000 

milhões de euros. (LAPAVITSAS et al, 2011) 

A União Europeia contribuiu ao pacote de ajuda através do Mecanismo 

Europeu de Estabilização, em que disponibilizou uma nova linha de credito de 60.000 

milhões de euros a disposição de todos os Estados da União. Demonstrando uma 

clara preferência por soluções baseadas no mercado para os problemas financeiros, 

a UE cria o Fundo Europeu de Estabilização Financeira (EFSF, siglas em inglês), que 

poderia proporcionar no máximo 440.000 milhões de euros. Porém, o Fundo se 

dedicava fortemente aos países centrais. (LAPAVITSAS et al, 2011) 

Para complementar o mecanismo europeu de estabilização, o FMI anuncia que 

dedicaria 250.000 milhões de euros da sua própria assistência financeira. O BCE 
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anuncia que começaria a comprar títulos públicos dos países da zona no mercado 

secundário. Por último, o pacote de resgate contou com a participação do Fed (Federal 

Reserve Board), reestabelecendo temporariamente as linhas de swaps em dólares 

com o BCE e alguns outros bancos centrais mais importantes. (LAPAVITSAS et al, 

2011) 

Para hacer frente a los problemas de financiación de los bancos, el BCE 
adoptó un procedimiento de subastas de adjudicación plena a tipo fijo en sus 
operaciones regulares de refinanciación a más largo plazo; también 
incrementó la provisión de liquidez mediante operaciones con acuerdo de 
recompra (repo) a largo plazo. Por último, el BCE reanudó las operaciones 
para inyectar liquidez en dólares. (LAPAVITSAS et al, 2011, p. 152) 

A contrapartida dos pacotes de resgate, são as políticas de austeridade na 

periferia e de modo crescente no centro. Enquanto o FMI impõe medidas de 

liberalização na periferia, principalmente, sobre o mercado de trabalho, a zona euro 

procura atender às necessidades do neoliberalismo que existe na união, com a 

preocupação principal de resgatar o sistema financeiro. (LAPAVITSAS et al, 2011) 

Em 2010, o BCE instaurou o Securities Markets Programme (SMP), adquirindo 

60,1 bilhões de euros de dívida soberana em poder dos bancos. Em agosto de 2011, 

com o agravamento da crise e início de contágio na Espanha e Itália, o programa de 

compra de bônus soberanos no mercado secundário foi retomado, o que em quatro 

meses resultou numa aquisição de 149 bilhões de euros. O prosseguimento do 

programa foi dificultado através da demissão de um alto dirigente do BCE, 

representante da Alemanha, como um protesto contra as aquisições, a posição da 

potência europeia em relação às políticas de resgate aos países necessitados será 

tratada posteriormente. (FAHRI, 2013) 

Em julho de 2012, após um primeiro semestre marcado pela elevação dos juros 

de financiamento das dívidas públicas somado à fuga de capitais dos países 

periféricos, o Banco Central Europeu anuncia certa disposição à preservação da 

moeda euro, através da compra de títulos públicos dos países com dificuldades de 

financiamento. Mesmo que essa intervenção não tenha sido colocada em prática, a 

resposta dos mercados financeiros foi de alta nas Bolsas de Valores e queda nas 

taxas de juros dos títulos públicos espanhóis e italianos – mostrando certa relação 

entre confiança e emprestador de última instância. (FAHRI, 2013) 

Ainda no segundo semestre de 2012, os preços dos ativos voltaram a subir, 

indo contra as perspectivas do momento e reforçando a diferença entre a economia 
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real e os mercados financeiros. Essa assimetria é resultado da expansão da liquidez 

decorrente das políticas monetárias de expansão quantitativa. (FAHRI, 2013)  

Enquanto a crise se espalhava e assustava países periféricos, a Alemanha 

parecia não sentir graves consequências. Como pode ser visto no gráfico abaixo, a 

taxa de desemprego alemã passou de 8,5% em 2007 para 5,4% em 2012 e seu nível 

de endividamento externo de 3,8 para 3,0 e chegando a níveis negativos a partir de 

2013, possível resultado de uma política de supressão salarial e sua posição 

exportadora tanto para fora, quanto para dentro do bloco. Portanto, o resgate dos 

países periféricos não era de grande interesse da Alemanha, pelo contrário, o país 

buscava impedir políticas de ajuda. 

GRÁFICO 1 - Comportamento das taxas de desemprego e endividamento externo 

na Alemanha (2007 - 2012). 

 

Fonte: eurostat 

A impossibilidade de alteração na taxa nominal de câmbio faz com que o 

diferencial de inflação dite o ritmo da competitividade por país. A estratégia utilizada 

pelos alemães influencia a queda no crescimento da região, em que sua deflação 

competitiva tem a compressão do custo salarial como pilar fundamental. Por ser o 

principal poder político econômico da região e a principal beneficiada pelos 

desequilíbrios regionais, a Alemanha se opõe às políticas fiscais em nível regional e 

a mecanismos de coordenação macroeconômica que tenham a finalidade de 

combater tais desequilíbrios. (BEM, 2013) 
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As pressões da Alemanha surtiram efeitos. No início de dezembro de 2011, o 

novo presidente do Banco Central Europeu declara como limitadas as compras de 

títulos públicos no mercado secundário, reforçando que a instituição não poderia 

deixar de exercer a sua função de estabilizador de preços, e, assim, reafirmando o 

seu compromisso com a ortodoxia monetária. Portanto, com o objetivo de injetar 

dinheiro na economia, o BCE teve que utilizar as “operações de refinanciamento de 

longo prazo”, em que emprestou dinheiro com taxas de juros de 1% a.a. por um prazo 

máximo de três anos aos bancos. Nas palavras da autora: 

A primeira rodada foi realizada em 21 de dezembro de 2011, quando 523 
bancos tomaram € 489 bilhões; a segunda em 28 de fevereiro de 2012, com 
empréstimos de € 529 bilhões a 800 bancos. Com essas operações, os ativos 
no balanço do BCE registraram significativo aumento – atingindo € 3 trilhões 
–, e ultrapassando os do balanço do Fed (US$ 2,9 trilhões). (FAHRI, 2013) 

A partir disso, os países necessitados recuperaram seus mecanismos de 

financiamento das dívidas, através de empréstimos bancários ou compra de seus 

títulos pelos bancos nacionais e, portanto, os países periféricos se tornaram 

dependentes dos empréstimos para que se mantivessem em funcionamento. (FAHRI, 

2013) 

Com o intuito de direcionar o dinheiro novo, que estava sendo mantido pelos 

bancos e autoridades monetárias em contas reserva para o mercado de crédito, o 

BCE reduziu de 0,25% a.a. a zero os juros pagos aos depósitos dos bancos, em julho 

de 2012. (FAHRI, 2013) 

No dia 26 de junho de 2012, contra a vontade da Alemanha, o BCE anuncia 

“fazer tudo o que fosse necessário para preservar a zona do euro”. A proposta era 

focada na compra de títulos públicos dos países com os mercados mais fragilizados, 

reforçada pela declaração confiante do presidente do BCE, que dizia “acreditem em 

mim, temos meios suficientes para isso”. A resposta dos mercados financeiros foi a 

queda nas taxas de juros dos títulos públicos espanhóis e italianos. (FAHRI, 2013) 

Já em 06 de setembro de 2012, o BCE anuncia as medidas que seriam 

adotadas chamadas de transações monetárias diretas, com o único voto contrário 

sendo da Alemanha.  

O programa está desenhado para ser executado no mercado secundário. Ele 
compreende compras de títulos de até três anos, dos países que pedirem 
resgate e aceitarem as condições impostas, para lidar com distorções do 
mercado de títulos e temores “infundados” de investidores sobre a 
sobrevivência do euro. Os títulos que forem adquiridos pelo BCE não terão 
prioridade de reembolso (senioridade), equiparando-os aos que estão nas 
carteiras privadas. O fundo permanente de resgate europeu (European 
Stability Fund, ESF) que foi lançado em outubro de 2012, após o voto 
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favorável da Corte Constitucional alemã,; também deverá participar nessas 
compras; estuda-se a possibilidade de conceder a esse fundo uma licença 
bancária que permitiria que alavancasse seus recursos.” – Segundo o 
presidente do BCE, as compras de títulos serão ilimitadas. (FAHRI, 2013)  

Grécia, Irlanda e Portugal foram os primeiros países a sofrer uma série de 

rebaixamentos de classificação de crédito, dificultando o levantamento de dinheiro nos 

mercados internacionais e, consequentemente, levando os países ao pedido de 

resgate. Itália e Espanha também sofreram tais rebaixamentos no primeiro semestre 

de 2012, porém ambos os países adiam o pedido de resgate. (FAHRI, 2013) 

2.2.1 Políticas fiscais  

O European Council, mais alto órgão político da União Europeia, afirmou em 

seu documento chamado de “Europe 2020 strategy”, que os membros devem buscar 

a estabilidade do sistema financeiro e a consolidação fiscal para trazer as condições 

necessárias para a acelerar a expansão do produto, emprego e competitividade de 

suas economias. 

Já as ações que devem ser implantadas imediatamente, em nível tanto 
nacional como europeu, são: busca de uma consolidação fiscal diferenciada 
para cada estado-membro que seja “amigável” com o crescimento 
econômico; restauração do nível normal de empréstimos da economia; 
promoção do crescimento da competitividade; enfrentamento do desemprego 
e as demais consequências sociais da crise; e busca de modernização (ou 
seja, enxugamento) da administração pública. (Bem, 2013, p. 105) 

Os arquitetos do plano acreditam que a consolidação fiscal vai permitir o retorno 

de altas taxas de crescimento e de nível de emprego, sendo respeitadas as regras do 

“Staibility and Growth Pact” de acordo com as particularidades de cada estado-

membro. E, após a reestruturação das finanças públicas no longo prazo, retornarem 

os esforços dos investimentos públicos em educação, pesquisa e inovação. (Bem, 

2013) 

Porém, os pacotes de ajuda vêm acompanhados da austeridade, que consiste 

em políticas como aumento de impostos, redução dos gastos públicos e redução dos 

salários. Com a justificativa de que com o enxugamento dos gastos considerados 

“excessivos”, somado ao pacote de ajuda, tornaria possível superávits fiscais e na 

balança de pagamentos e, consequentemente, o pagamento da dívida com os 

bancos. (CEBALLOS, 2015) 

No primeiro semestre de 2010, Alemanha anuncia um plano de redução de 80 

bilhões de euros nos gastos públicos, que se daria através da redução do número de 

funcionários públicos, salários, gastos militares e de subsídios públicos. A França 
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acompanha a imposição de um limite para o déficit orçamentário através do 

congelamento das despesas do governo e dos salários no setor público, além do fim 

das isenções fiscais. (LAPAVITSAS et al, 2011) 

Já na periferia, Grécia carrega o peso das políticas austeras mais rígidas, com 

grandes cortes no gasto público enquanto eleva os impostos, além de implementar 

uma nova legislação no mercado de trabalho e um processo de privatização. Portugal 

anuncia reduções nas despesas públicas, ameaçando salários e pensões, além de 

afetar a despesa social. Enquanto a Espanha, com medidas consideradas mais leves 

entre os três países, destina sua política de austeridade para a redução dos gastos 

no setor público, de modo a reduzir salários, pensões e as transferências para 

governos locais. E, nas palavras do autor: 

 Programas para nuevas privatizaciones de empresas públicas se han puesto 
en marcha en España, Portugal y Grecia. Los nuevos programas de 
austeridad para estos países, aprobados en el otoño de 2010, muestran que 
hay una convergencia en los países de la periferia en cuanto a las medidas 
de austeridad adoptadas (LAPAVITSAS et al, 2011, p. 160). 

Depois de um estouro de uma bolha imobiliária somado a dificuldades 

financeiras das regiões, o governo espanhol utiliza políticas de austeridade e aumento 

de impostos, ao longo de 2012. Ainda assim, o país não emite um pedido de resgate 

formal ao BCE pelo receio da obrigação de se sujeitar a um conjunto medidas ainda 

mais rígidas de ajuste fiscal. (FAHRI, 2013) 

De modo geral, as políticas de austeridade na periferia estão direcionadas para 

o mercado de trabalho, através de congelamentos e cortes nos salários, e reduções 

nos gastos sociais. Ocorre assim, com a justificativa do combate ao endividamento 

público, uma transferência de recursos do mercado de trabalho para os bancos, dada 

a relação entre dívida pública e dívida privada, relembrando que o resgate aos bancos 

foi custeado por recursos públicos. 

Porém, segundo Ceballos (2015), com essas medidas de austeridade sendo 

tomadas pelos países da zona, e por todas elas ocorrerem ao mesmo tempo, os 

mercados externos podem sofrer consequências. O início dessas consequências se 

encontra no fato de que ao mesmo tempo que o Estado aplica a redução de gastos e 

aumento de impostos, no mercado de trabalho as empresas estão aumentando o 

número de demissões e redução nos salários, contraindo a atividade econômica. 

Portanto, essa contração econômica nos países periféricos influenciaria 

diretamente o nível das exportações dos produtos alemães, que são seus principais 
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clientes. Então, enquanto a Alemanha incentiva a adoção de políticas austeras, os 

compradores de seus produtos estão com a economia comprometida à futuras 

retrações na renda, o que pode gerar um déficit nas exportações alemãs e, 

consequentemente, podendo levar ao mesmo processo de endividamento externo que 

seus compradores.  
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CAPÍTULO 3 – O MERCADO DE TRABALHO DA PERIFERIA EUROPEIA NO PÓS 

CRISE 

A PEA (População Economicamente Ativa) engloba tanto os trabalhadores 

empregados quanto os desempregados dos 15 aos 64 anos, e, nos países estudados 

no presente capítulo, a taxa em relação a população total apresentam uma leve 

variação pós crise. Na Espanha ocorre uma elevação, em 2007 a taxa era de 71,8%, 

alcançando 74,2% em 2016; na Grécia o aumento foi mais tênue, de 66.5% em 2007 

para 68,2% em 2016; e, em Portugal, esse movimento foi o contrário, sendo esse 

levemente alterado, de 73,9% para 73,7% no mesmo intervalo de tempo.18 

Expressando mais os efeitos da crise, o desemprego apresenta uma situação 

agravante em ambos os países. Conforme a Tabela 3.1, antes do estouro da crise nos 

países periféricos em 2007, as taxas eram de 8,2%, 8,4% e 9,1%, respectivamente, 

na Espanha, Grécia e Portugal, atingindo 19,6%, 23,6% e 11,2% em 2016. O ano de 

2013 representa o pico da taxa nessas economias, Espanha (26,1%), Grécia (27,5%) 

e Portugal (16,4%).  

Como reflexo da desigualdade de gênero existente nesses países, é possível 

verificar a trajetória da taxa de desemprego maior para as mulheres em relação aos 

homens, durante todo o período. Na Espanha essa diferença era de 10,7% para as 

mulheres e 6,4% para os homens em 2007, que em 2016 passou a ser 21,4% e 18,1%, 

respectivamente; na Grécia, em 2007, as mulheres apresentavam uma taxa de 12,9% 

e os homens 5,3%, em 2016 passou a ser 28,1% entre as mulheres e 19,9% entre os 

homens; e, por último, a taxa de desemprego em Portugal que era de 9,6% para as 

mulheres e 8,7% para os homens, em 2007, passou a ser, respectivamente, 11,3% e 

11,1%, em 2016.  

Ainda conforme a tabela 3.1, pode-se verificar que após o ano de pico nas 

taxas, citado anteriormente, principalmente na Espanha e Grécia, o ganho de 

emprego se expressa mais forte entre os homens, de modo que de 2013 para 2016, 

o desemprego para as mulheres diminuiu em 5,3% na Espanha e 3% na Grécia, 

enquanto para os homens a recuperação foi mais acentuada, 7,5% para Espanha e 

4,6% na Grécia. 

                                                           
18 Dados retirados do Eurostat. 
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Se compararmos essas taxas de desemprego com as dos dois países centrais 

abordados no capítulo anterior, em que Alemanha e França apresentavam, 

respectivamente, as taxas de 8,5% e 8,0% em 2007, alcançando 4,1% e 10,1%19, 

nota-se a diferença das consequências da crise no mercado de trabalho entre os dois 

blocos (centro e periferia). Essa diferença também é fruto das legislações trabalhistas 

divergentes em cada país da Zona, isto é, as medidas tomadas pelo Estado contra a 

crise, desde políticas de austeridade, proteção ao emprego, até o processo de criação 

de salários (SABADINI, 2013). 

TABELA 3.1 - Taxa de Desemprego, Espanha, Grécia e Portugal:  2007 a 2017. 

Países Espanha Grécia Portugal 

Ano Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total 

2007 10.7  6.4  8.2  12.9  5.3  8.4  9.6  8.7  9.1  

2008 12.8  10.1  11.3  11.5  5.1  7.8  9.0  8.6  8.8  

2009 18.1  17.7  17.9  13.3  7.0  9.6  10.3  11.0  10.7  

2010 20.2  19.6  19.9  16.4  10.1  12.7  12.2  11.9  12.0  

2011 21.8  21.1  21.4  21.5  15.2  17.9  13.2  12.6  12.9  

2012 25.1  24.6  24.8  28.2  21.6  24.5  15.6  15.9  15.8  

2013 26.7  25.6  26.1  31.4  24.5  27.5  16.6  16.3  16.4  

2014 25.4  23.6  24.5  30.2  23.7  26.5  14.5  13.8  14.1  

2015 23.6  20.8  22.1  28.9  21.8  24.9  12.9  12.4  12.6  

2016 21.4  18.1  19.6  28.1  19.9  23.6  11.3  11.1  11.2  

2017 19.0  15.7 17.2 26.1 17.8 21.5  9.5 8.6 9.0 

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. 

Segundo o relatório IPEA (2012), “(...) O fechamento de postos de trabalho (ou 

a sua criação em número reduzido) foi uma variável de ajuste importante para as 

empresas e os governos diante da contração de suas economias, particularmente nos 

países do sul. (...)”. Esses países do sul20, ao contrário do observado nas demais 

economias europeias, tiveram seu desemprego relacionado com o encerramento de 

postos de trabalho. O número de ocupação, em média aritmética simples com os 

demais países da periferia europeia, caiu de 13,36 milhões para 12,49 milhões, de 

2008 para 2012. 

Em Portugal, o leve crescimento do consumo é acompanhado por uma redução 

das poupanças e, consequentemente, um aumento no endividamento das famílias, 

                                                           
19 Dados retirados do Eurostat. 
20 Os países periféricos se encontram ao sul da Europa. 
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que era de 105% do PIB em 2008. Além de ressaltar que a evolução do mercado de 

trabalho português ter sido resultado da estratégia da União Europeia, o autor defende 

que:  

Essa degradação não é assim um reflexo da crise, ela é, sim, essencialmente 
resultante do enquadramento do mercado de trabalho no modelo econômico 
atual, ele próprio gerador da situação presente, e que no quadro da União 
Europeia está identificado na EEE21. (MOTA et al, 2010, p. 91). 

Em 2009, quando o desemprego atinge 10,7%, o PIB decai 2,7%, sendo 

consequência de um investimento insatisfatório, acompanhado pela diminuição das 

exportações e do consumo privado. No mesmo ano, o governo português adota 

algumas políticas de emprego que dizem respeito à criação e manutenção do 

emprego e aumento do período de recebimento do seguro desemprego. Medidas 

essas que buscavam amenizar os efeitos da crise. Já em 2010, após apresentar um 

aumento na razão déficit público/PIB para 9,4% no ano anterior, o país apresenta o 

Programa de Estabilidade e Crescimento 2010-2013, prometendo reduzir a razão para 

8,3% em 2010 e ficar abaixo dos 3% até 2013 (MOTA et al, 2010). 

Baseada na redução das despesas públicas, as ferramentas que seriam 

usadas para atingir tais objetivos: congelamento do número de contratações e salários 

dos funcionários públicos em 2010, posteriormente passando a elevá-los abaixo do 

nível da inflação. Em relação à proteção social, o valor nominal das prestações de 

seguro desemprego também foram congeladas, assim como sua estrutura foi 

modificada e um teto criado para despesa com suas prestações, o que poderia 

ocasionar uma redução de até 20% do seguro desemprego. Houve, também, a 

retração do salário mínimo e, não menos importante, a retardação de grandes 

investimentos públicos. Como meio de ampliar as receitas fiscais, benefícios ligados 

com as despesas familiares nas áreas da saúde e educação foram reduzidos (MOTA 

et al, 2010). 

Ainda em 2010, tal Programa foi revisto e sua meta passou para 7,3%, 

acentuando-se a necessidade de diminuição de despesas e fomento de receitas, com 

isso, as taxas do IVA22 foram elevadas através de um acréscimo entre 1,0% e 1,5% 

                                                           
21 Estratégia Europeia para o Emprego, criada em 1997 com o objetivo de flexibilizar os mercados de 
trabalho para se adaptar às mudanças econômicas e eliminar ou diminuir as políticas de proteção 
social, vistas como “imperfeições e obstáculos”. Posteriormente, funciona baseado na moderação 
salarial como meio de criação de emprego. 
22 Imposto sobre Valor Acrescentado, presente em Portugal, incide sobre a despesa ou consumo. Por 
exemplo, se um produto tem o valor de 20 euros e o IVA se encontra em 10%, o valor total a ser pago 
pelo consumidor será de 22 euros, em que 2 euros serão encaminhados para o Estado.  
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sobre o rendimento das famílias. Sobre as despesas, as políticas de 2009 citadas 

anteriormente foram suspensas – que eram previstas até o final de 2010 – e houve a 

redução das remunerações de cargos e gestores públicos em 5% (MOTA et al, 2010). 

(...) Tratou-se da reposição dos regimes gerais do subsídio de desemprego e 
do subsídio social de desemprego (por exemplo, o fim da prorrogação por 
mais seis meses deste último subsídio, o fim da redução do período mínimo 
de contribuições sociais e da majoração de 10% em agregados 
desempregados com dependentes no caso do primeiro subsídio) e do fim de 
programas de criação de emprego lançados em 2009 e reafirmados já em 
janeiro de 2010. (MOTA et al, p. 93, 2010). 

Para combater as consequências da crise, o Governo espanhol adota políticas 

de apoio às famílias e pequenas e médias empresas, juntamente com medidas em 

favor do sistema financeiro. Porém, tais medidas caíram já em 2009 e a razão déficit 

público/PIB tem uma elevação para 11,2%. A partir disso, em 2010, o país apresenta 

o Programa de Estabilidade e Crescimento 2010-2013, que consiste em abaixar a 

razão para 9,8% do mesmo ano e para 3,0% no final do período. Com o objetivo de 

reduzir as despesas públicas, assim como em Portugal, o foco foi a redução das 

despesas do funcionalismo público, através de moderação salarial e congelamento da 

oferta de trabalho público; o investimento público e consumo intermediário também 

foram reduzidos (MOTA et al, 2010). 

O Programa na Espanha também passa por uma alteração na meta da razão 

déficit público/PIB, passando a ser 9,3% em 2010. As consequências disso foram: 

(...) a redução, em 2010, em 5% das remunerações dos funcionários públicos 
e a estagnação em 2011, uma alteração drástica da taxa de reposição desses 
trabalhadores (para cada 10 que se aposentem, só um será substituído); pela 
primeira vez em democracia, o congelamento das pensões de reforma em 
2011, com a exepção das mínimas; o fim dos apoios à maternidade; e o 
adiamento de alguns investimentos públicos. Isso representou o fim de um 
compromisso social do Governo, quando se comprometeu a não tocar nas 
prestações sociais. (...) (MOTA et al, p. 94, 2010). 

Essas políticas acabaram por acentuar a precarização do trabalho, através dos 

tipos de contrato de trabalho temporário e parcial, sendo o último mais alargado. Nas 

tabelas 3.2 e 3.3 podemos observar a evolução desses tipos de contrato nos países 

periféricos, durante o período analisado.  

Com base nos dados observados na tabela abaixo (tabela 3.2), podemos 

observar a discrepância da diferença na precarização do trabalho entre mulheres e 

homens, além do aumento da taxa em ambos os grupos após a crise. A Espanha23 

                                                           
23 É importante levar em consideração que o mercado laboral espanhol segue um processo de 
flexibilização desde 1984. Processo esse que foi agressivo (tanto na produtividade do trabalho, quanto 
na formação profissional) o suficiente para que, após 10 anos, fosse necessária uma reformulação. 
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apresenta a maior taxa de trabalho parcial, em 2007 era de 11,4% e teve seu ápice 

em 2015, com 15,8%; enquanto Portugal apresentava em 2007 uma taxa de 8,9%, 

atingindo o seu valor mais elevado em 2012, com 11,2%. Já na Grécia, embora em 

níveis mais “baixos” que seus parceiros periféricos até 2015, apresenta um 

crescimento desse tipo de contrato parecido com os demais, que em 2007 era de 

5,4%, mantém seu nível de crescimento até 2016, atingindo 9,8%. A título de 

comparação, cabe destacar a taxa de trabalho parcial nos países centrais. Na 

Alemanha e na França se elevaram de 24,4% e 17,2% em 2007, para 26,7% e 28,2% 

em 2016, respectivamente.  

TABELA 3.2 – Participação do Trabalho parcial no número total de empregados, 

Espanha, Grécia e Portugal: 2007 – 2017. 

Países Espanha Grécia Portugal 

Ano Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total 

2007 22.1  3.9  11.4  9.9  2.5  5.4  13.7  4.7  8.9  

2008 21.9  4.0  11.6  9.8  2.6  5.4  14.1  4.1  8.8  

2009 22.3  4.7  12.4  10.2 2.9  5.9  13.2  4.4  8.5  

2010 22.6  5.2  12.9  10.3  3.5  6.3  12.4  5.0  8.5  

2011 22.8  5.8  13.5  10.1  4.3  6.7  13.8  7.1  10.3 

2012 23.9  6.4  14.4  11.8  4.7  7.7  14.2  8.4  11.2  

2013 25.2  7.7  15.7  12.6  5.4  8.4  14.0  8.2  11.1  

2014 25.5  7.7  15.8  13.0  6.5  9.3  12.6  7.6  10.1  

2015 25.1  7.8  15.6  13.1  6.7  9.4 12.5  7.1  9.8 

2016 24.1  7.6  15.1  13.7  6.9  9.8  12.1  6.8  9.5  

2017 24.1 7.2 14.9 14.1 6.6  9.7 11.7 6.1  8.9 

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. 

Segundo Sabadini (2013), o fato que os dados sobre o trabalho parcial na 

periferia sejam inferiores aos dos países centrais, é reflexo de como se dá a evolução 

desse tipo de trabalho em cada país. Como exemplo, temos que ao norte da Europa, 

determinação geográfica em que se encontra a Alemanha, entre outros países, o 

trabalho parcial significa “(...) uma conquista dos trabalhadores, especialmente das 

mulheres, pois estes lhes permitem completar a jornada de trabalho com outras 

atividades, sobretudo aquelas voltadas ao âmbito familiar”, além de que em alguns 

desses países o trabalho parcial serve como um degrau para alcançar a contratação 

definitiva. O autor também ressalta que os altos percentuais nos países do centro 

podem ser consequência de dois movimentos: i) a falta de criação de novos postos 
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de trabalho por tempo indeterminado, levando assim à uma dificuldade para os 

trabalhadores, os encaminhando para o trabalho parcial e ii) a flexibilização da 

legislação do mercado laboral, provando que esse processo de flexibilização segue 

nos países centrais. 

Provando, assim, que a não criação de postos de trabalho é um dos principais 

estimulantes para a ida dos trabalhadores à busca de contratos do tipo parcial, pode-

se observar na tabela a seguir (Tabela 3.3), o crescimento do percentual de emprego 

parcial involuntário em relação ao trabalho parcial total. Em Portugal e Grécia, os 

dados saltaram de 38,6% e 45,1% em 2007, respectivamente, para 50,1% e 72,6% 

em 2015, ano em que esses foram os maiores valores do período. Na Espanha, os 

números eram de 33,3% em 2007 e, em seu momento mais elevado, 64% em 2014. 

Com isso, é possível notar que o mercado laboral grego é o que mais sofre com a falta 

de fomento ao emprego por tempo indeterminado, desde antes da crise – reforçando 

a situação prejudicial em que a União Monetária impôs a esses países.  

TABELA 3.3 – Participação do Emprego parcial involuntário no trabalho parcial total, 

Espanha, Grécia e Portugal: 2007 a 2017. 

Países Espanha Grécia Portugal 

Ano Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total 

2007 32.7 35.6 33.3 43.6 48.8 45.1 41.1 32.3 38.6 

2008 35.1 39.4 36.0 42.6 48.0 44.1 41.7 36.0 40.3 

2009 43.4 47.0 44.2 46.8 56.8 49.8 38.2 36.5 37.7 

2010 48.7 55.1 50.1 49.4 65.4 54.7 43.8 38.3 42.1 

2011 52.9 65.7 56.0 55.4 68.6 60.3 48.4 39.1 45.1 

2012 58.7 68.9 61.3 62.1 69.6 64.9 51.6 40.7 47.4 

2013 60.8 70.1 63.3 66.7 70.7 68.2 52.8 42.2 48.8 

2014 61.8 70.0 64.0 68.8 74.7 71.2 53.7 42.3 49.3 

2015 60.1 71.9 63.2 68.3 78.6 72.6 54.5 42.4 50.1 

2016 59.8 67.8 61.9 69.0 76.4 72.0 52.5 42.1 48.7 

2017 58.2 68.5 61.1 66.9 75.3 70.2 49.2 44.3 47.5 

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. 

Em relação ao trabalho temporário, na Espanha a taxa acompanha o aumento 

do desemprego pós crise, refletindo a dificuldade do país na manutenção do emprego, 

mesmo com contrato de trabalho precário, por isso, a participação desse tipo de 

contrato que era de 26,2% em 2007, diminui para 19,1% em 2013, voltando a se elevar 
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após esse ano conforme mostra a Tabela 3.4. Por sua vez, Portugal mantém sua taxa 

sem grandes alterações, 17,8% em 2007, atingindo seu nível mais baixo do período 

em 2012, com 16,9% e se elevando até 19,0% em 2017. Na Grécia, a taxa cresce de 

2007 a 2010, de 7,2% para 8,3%, decrescendo até 2013, alcançando 6,5%, após esse 

ano a taxa volta a se elevar. Nesse tipo de contrato, também é perceptível a diferença 

entre homens e mulheres na inserção no mercado de trabalho, em todo o período as 

mulheres estão mais suscetíveis tanto ao trabalho parcial, quanto o temporário.  

TABELA 3.4 Participação do Trabalho temporário no número total de empregados, 

Espanha, Grécia e Portugal: 2007 – 2017. 

Países Espanha Grécia Portugal 

Ano Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total 

2007 28.6  24.4  26.2  9.3  5.8  7.2  18.8  16.9  17.8  

2008 27.2  21.8  24.1  9.7  6.3  7.7  19.7  16.9  18.3  

2009 23.8  18.9  21.1  10.1 6.7  8.1  19.3  16.2  17.7  

2010 23.0  18.9  20.7  10.2  6.9  8.3  19.7  17.5  18.6  

2011 23.3  19.3  21.1  9.1  6.6  7.6  19.1  17.3  18.2 

2012 21.8  17.5  19.5  8.1  5.4  6.5  17.5  16.3  16.9  

2013 21.1  17.4  19.1  7.7  5.6  6.5  18.5  16.7  17.6  

2014 21.4  18.6  19.9  8.7  6.7  7.5  18.6  17.4  18.0  

2015 22.1  19.9  20.9  9.0 7.0 7.9  19.1 18.3 18.7 

2016 23.2  20.6  21.8  8.8  6.5  7.5  19.6  18.5  19.1  

2017 24.3 20.9 22.4 9.6 6.3  7.6  19.4 18.5  19.0  

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. 

Como consequência, o grupo que mais sofreu impactos disso foram os jovens 

que, em 2010, apresentaram taxas de desemprego próximas a 40%. Além disso, o 

desemprego de longa duração se faz presente e significativo entre os países 

periféricos, atingindo até 47,7% dos desempregados24. Além do desemprego, 

principalmente nos países da periferia, a remuneração paga por empresas e governos 

aos trabalhadores sofreram uma retração de 1,7%, entre 2009 e 2010, enquanto no 

centro se manteve estável, com uma suave elevação de 0,1% (IPEA, 2012). 

                                                           
24 Dados retirados do texto “Evolução do mercado de trabalho nos Estados Unidos e Europa em 
decorrência da crise econômica”. 
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Vale ressaltar as diferenças encontradas no valor do salário mínimo entre 

centro e periferia, em que na França era 1.218,0 euros e, demonstrando essa 

diferença, na Espanha, Grécia e Portugal correspondiam a 631, 668 e 437 euros. Já 

na Alemanha, como em outros países da Zona, o salário é estipulado por setor, 

levando em consideração que é negociado entre patrão e empregado (SABADINI, 

2013). 

Como possível consequência dessa diminuição das remunerações, o risco de 

pobreza entre os trabalhadores, principalmente dos tipos de contrato mais precários, 

sofre um momento de agravamento. Na Tabela 3.5, é perceptível a diferença entre os 

contratos parcial e Contrato Temporário (C. T.)  frente ao por Tempo Indeterminado 

(T. I.). Destacando o trabalho parcial, visto que esse é o tipo de contrato que mais 

demonstra o caráter precário em ambos os países, o risco de pobreza no mercado de 

trabalho grego e português alcançaram os patamares de 30% em 2016. Esse risco na 

Espanha não fica atrás dos demais, já tendo passado pelos 27,1% em 2015, reduziu-

se, em 2016, para 24,4%. 

TABELA 3.5 - Percentagem dos trabalhadores em risco de pobreza, Espanha, 

Grécia e Portugal: 2007-2017. 

Países Espanha Grécia Portugal 

Ano Parcial C. T. T. I. Parcial C. T. T. I. Parcial C. T. T.I. 

2007 14.6  12.2  4.8  27.2  18.9  4.9  27.8  10.0  5.2  

2008 22.2 21.2 6.0 26.0  16.0  5.1  27.8  10.8  6.9  

2009 21.1  17.8  6.0  26.9  15.1  5.7  33.0  12.1  5.9  

2010 19.3  15.2  5.5  29.4  13.4  5.1  32.7  7.4  5.1  

2011 19.0  15.9  5.4  21.4  8.9  4.3  28.3  10.4  4.8  

2012 21.2  17.6  5.4  27.3  15.3  4.7  23.4  9.1  5.4  

2013 18.7  17.5  5.4  27.0  13.8  5.8  28.0  11.7  5.5  

2014 22.9  22.9  5.9  27.9  14.8  5.1  31.1  12.9  5.6  

2015 27.1  23.3  5.9  28.2  15.8  4.7  29.5  13.3  6.5  

2016 24.3 20.9  6.2 30.3  15.2  5.3  30.2  13.5  6.6  

2017 - - - - - - - - - 

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. 

Um movimento para combater o risco de pobreza nessas economias seriam 

políticas de proteção social, o que não acontece devido ao processo de austeridade 

que os países da União Europeia estão sujeitos. Na Espanha, a partir do Programa 
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de Estabilidade e Crescimento – com o intervalo entre 2010 e 2013 – pode-se observar 

na Tabela 3.6 a degradação da despesa com proteção social. A Grécia também 

mantem a tendência de cortes nessa despesa após 2009, a qual só voltou a crescer 

em 2015 e, mesmo assim, em baixo volume. Portugal, por sua vez, demonstra um 

aumento contínuo em todo o período considerado, sem, entretanto, apresentar 

grandes aumentos.  

TABELA 3.6 - Despesa com proteção social, Espanha, Grécia e Portugal: 

2007-2017. 

Ano/Países Espanha Grécia Portugal 

2007 213.812,76  48.477,46 38.218,54  

2008 234.129,82  54.148,75 39.850,54  

2009 258.474,73  57.856,82 42.966,37  

2010 261.066,63  57.483,53 43.828,24  

2011 266.227,29  55.447,58 42.709,14  

2012 259.840,03  52.446,86 42.007,22  

2013 259.563,93  46.424,26 44.377,20  

2014 258.681,50 45.557,89 44.103,57  

2015 261.288,67 45.931,26 44.433,52 

Fonte: Eurostat. Elaboração própria. (Em milhares de euros) 

De acordo com o crescente desemprego e a retração da remuneração do 

trabalho, na periferia europeia a retomada da economia através do consumo de bens 

e serviços pelas famílias parece improvável. Os mecanismos para responder a isso 

seriam políticas como seguro desemprego ou os serviços de qualificação de mão de 

obra, porém estes passaram por processo de desmonte nos países de estudo desse 

trabalho, Espanha, Grécia e Portugal. Portanto, a recuperação da economia periférica, 

baseada na demanda interna, se mostra ainda menos provável (IPEA, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o presente trabalho, pode-se verificar que a vigência do 

pensamento neoliberal influencia diretamente na Europa desde antes de sua 

instituição como Bloco Econômico, em que já existia a ideia de flexibilização do 

mercado de trabalho e incentivos ao aumento da concorrência entre os países 

membros, como a livre circulação de mão de obra e capital. 

Essas mudanças no lado da oferta da economia refletiram significativamente 

no mercado de trabalho dos países europeus, principalmente na periferia, de acordo 

com a peculiaridade de cada economia. É possível observar os reflexos pelas taxas 

apresentadas anteriormente sobre o desemprego, antes do período de crise, Espanha 

e Grécia demonstram queda na taxa de desemprego total e entre mulheres e homens. 

Por outro lado, ambos os países apresentam crescimento no uso de contratos 

trabalhistas precários, sendo o trabalho temporário e parcial, principalmente entre as 

trabalhadoras. Junto à evolução na adoção dos contratos temporário e parcial, o 

desemprego em Portugal decresce e depois se eleva um pouco acima do valor de 

origem. 

Ainda no período antecedente a crise, o nível de endividamento dos países 

periféricos se deu através também do desequilíbrio externo – além da crise na 

bancária – que foi construído por três pontos principais: a estrutura produtiva 

heterogênea, o que permite que determinados países possam obter um maior volume 

de exportação do que os demais, como no caso da Alemanha, no qual sua economia 

exporta bens manufaturados de alta capacidade produtiva para o restante dos países 

membros; os ganhos de competitividade pela Alemanha, gerados por sua estratégia 

nacional de supressão salarial que permitiu manter os níveis de preços abaixo do 

encontrado nas outras economias europeias; e as baixas taxas de juros que os países 

periféricos tiveram acesso, graças à criação da zona euro. 

Após o estouro da crise em 2008, o nível de endividamento entre os países 

periféricos e centrais demonstra um caráter diferente. Enquanto Alemanha transforma 

seu nível de endividamento externo, em porcentagem do PIB, de 5,9% em 2008 para 

-14,6% em 2016; Espanha, Grécia e Portugal atingem taxas de 88,8% 136,2% e 

94,5%, respectivamente, em 2016. Com isso, pode-se observar o interesse da 

Alemanha nos ganhos consideráveis com a crise nos países da periferia, demonstra 

isso também no incentivo das exportações de material bélico para uma Grécia em 
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crise e com problemas maiores para se preocupar. Outra expressão desse interesse 

pode ser vista no caso da demissão de um alto dirigente do BCE, representante do 

Estado alemão, em protesto contra as políticas de resgate aos países necessitados. 

Nesse contexto, o pensamento neoliberal reaparece como solução para a crise. 

Os pacotes de resgate em direção à periferia são compostos de políticas austeras, 

como aumento da carga tributária, corte nos gastos públicos e retração dos salários. 

Esses pacotes atacam o mercado de trabalho via reduções nos gastos sociais e cortes 

nos salários. À medida que o estado adota políticas de redução de gastos e aumento 

de impostos, as empresas aumentam o número de demissões e reduzem salários, o 

que contribui para o agravamento da situação econômica dos países. 

Ao analisar o mercado de trabalho na periferia da zona euro no pós crise, é 

possível verificar que houve pouca variação na PEA, entre os anos de 2008 e 2016, 

nos três países abordados. Os efeitos mais expressivos da crise podem ser 

observados nos dados em relação ao desemprego, Espanha, Grécia e Portugal 

atingem os níveis mais elevados de desemprego em 2013, entre o período de tempo 

analisado, com taxas de 26,1%, 27,5% e 16,4%, respectivamente. Tendo relação com 

esse desemprego as políticas de encerramento de postos de trabalho. 

É importante também destacar que a diferença entre as taxas de desemprego 

para as mulheres e homens, sendo maior para elas, caracterizam o impacto das 

políticas de viés neoliberal no aumento da precarização do trabalho feminino, como 

demonstraram os dados sobre trabalho temporário e parcial. A desigualdade de 

gênero existente nessas economias também está presente quando se trata das taxas 

de ganho de emprego, que se expressa de forma mais acentuada entre os homens. 

Com as políticas de flexibilização do mercado de trabalho e, portanto, a falta de 

criação de novos postos de emprego a tempo indeterminado, os trabalhadores são 

forçados a sair em busca de contratos do tipo parcial. Pode-se observar isso com os 

dados sobre a participação do emprego parcial involuntário no trabalho parcial total, 

em que os níveis atingiram 61,1% na Espanha e 70,2% na Grécia. A porcentagem de 

trabalhadores em risco de pobreza, mais elevada nos trabalhos temporário e parcial, 

também demonstra a maior precarização desses contratos.  

As medidas que poderiam ser tomadas para impedir esse aumento do risco da 

pobreza, como políticas de proteção social, parecem pouco prováveis de serem 

utilizadas, vide os cortes de despesas destinadas a essas políticas. Dessa forma, 
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também não é esperado a recuperação das economias periféricas pela demanda 

interna, já que o consumo de bens e serviços estão comprometidos pelo desemprego 

e pela retração da remuneração do trabalho. Além disso, políticas de cunho mais 

intervencionista, de seguro desemprego ou a qualificação de mão de obra, que 

deveriam ser levados em consideração para o combate a crise, sofreram com o 

processo de desmonte, seguindo as políticas neoliberais implantadas, inclusive nos 

pacotes de resgate. 
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