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Resumo 

 O seguinte trabalho busca apresentar as principais causas da crise de 
2008, e a relação  de interdependência entre os países da União Europeia, 
estudando assim como a crise na  Espanha, acabou por influenciar e causar danos 
diretos ou indiretos ao bloco regional europeu. A metodologia empregada no 
projeto será a qualitativa, devido a complexidade do tema e envolvimento de 
players do cenario internacional. 
Analisando segundo os conceitos desenvolvidos por Robert Keohane e Joseph Nye 
medir o nível de sensibilidade e vulnerabilidade. Concluindo que a Espanha não 
impactou relativamente a economia do bloco europeu, porém foi impactante nos 
declínio dos indicadores sociais, e de credibilidade da UE. 
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Introdução 

 ABORDAGEM GERAL DA TEORIA DA INTERDEPENDÊNCIA 

 

O foco desse capítulo é apresentar os fundamentos conceituais da teoria da  

interdependência, sobretudo no que foi exposto no livro Power and 

Interdependence (1977), dos autores Robert Keohane, e Joseph Nye. A obra é um 

ponto de partida importante para a discussão, não somente ao longo deste 

trabalho, como também serve para discussões em diversas áreas da relações 

internacionais modernas.  

 Segundo Keohane e Nye, ‘’ para entender a relação de poder na 

interdependência é necessario distinguir duas dimensões, sensibilidade e 

vulnerabilidade‘’ (KEOHANE, NYE, 1977, tradução do autor). A sensibilidade é 

descrita pela rapidez que uma medida tomada em um país afeta outro, e quanto 

essa medida pode influenciar positivamente ou não. A sensibilidade é medida tanto 
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pelo volume das transações através da fronteira, mas principalmente sobre o  custo 

que uma medida implica sobre um diferente ator.  

 Vulnerabilidade pode ser definida pelas opções que o ator tem para 

modificar o panorama e tentar reduzir os custos sofridos resultantes de medidas 

externas, se tornando mais importante que a própria sensibilidade por promover 

recursos de poder e influência para os atores em uma situação imposta 

externamente ao seu governo, e saber quais são os atores envolvidos que podem  

ditar as regras do jogo. 

 Cabe também, analisar o processo da interdependência complexa, em 

razão de ser o conceito que mais ofereça possibilidades de análises para o estudo 

de uma integração regional, que será fruto de análise neste trabalho. Tal modelo 

surgiu como oposição ao realismo, propondo analisar simultaneamente interações 

mundiais onde atores não estatais, influenciem cada vez mais na política mundial, 

sobre a ausência de hierarquia de problemas, e onde o uso da força não é o 

principal instrumento político. 

 A interdependência complexa é caracterizada por três característica 

principais: a primeira seria a existência de múltiplos canais de comunicação, que 

conectam diferentes localidades do mundo, aumentando laços entre atores 

governamentais, não governamentais, organizações transnacionais (como bancos e 

corporações e ONG). 

 A segunda característica, a existência de uma agenda composta por 

múltiplos problemas, mas que não são organizados em uma hierarquia consistente. 

Essa ausência de hierarquia, consiste que a segurança militar não é mais o assunto 

dominante da agenda interestatal, devido ao fato de várias áreas importantes 

entre as relações interestatais estarem relacionadas, como política, econômica, e 

social.  

 A última característica, seria que o uso da força não seria empregado em 

regiões ou países que se encontrassem em áreas de interdependência complexa, 

mesmo que essa força domine sobre as demais variâncias de poder. Sobre o 

processo de interdependência, observa-se que quanto maior o grau de dependência 

entre os envolvidos, menor será a possibilidade do uso da força. 

 A integração regional europeia tal como é geralmente entendida, surgiu 

com a criação das Comunidades Europeias na década de 50, nomeadamente com a 
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criação da Comunidade Económica Europeia e da Comunidade Europeia da Energia 

Atómica, em 1957, ambas resultantes em certa medida da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço, constituída em 1951 e cujo Tratado entrou em vigor em 1952. Se 

em 1951 as razões mais relevantes para a criação de uma comunidade regional se 

relacionavam com a forma de evitar mais guerras entre a França e Alemanha, em 

1957 as razões eram mais amplas, na medida em que se estendiam a questões 

económicas e políticas (PINTO, 2004). 

 Dentro de qualquer bloco de integração regional, observa-se as relações 

de interdependência entre os membros, por apresentar as duas questões simples, 

expressas na Teoria da Interdependência: a reciprocidade e o custo, e o que 

observa-se na União Europeia não é diferente. 

 A reciprocidade corresponde a dependência mútua, porém não simétrica 

entre os atores,e é gerada pelo alto grau de interdependência entre as economias 

dos países membros da UE, onde junto a decisões políticas ou as crises em algum 

país traga como consequência efeitos negativos para as demais economias do 

bloco, ou para setores específicos. 

 Já os custos estão relacionados as perdas que ocorrem dentro da 

relação, como observado após a adoção da moeda única entre os países membros, 

gerando custos aos envolvidos como a perda da flexibilidade da política econômica, 

deixando os Estados apenas com o controle da política fiscal e orçamental do país, 

restringindo ainda mais a sua atuação sobre a economia nacional, devido aos 

critérios de participação na União Econômica e Monetária, onde se tem a 

necessidade de assegurar uma situação de equilíbrio ou de superávit orçamental no 

médio prazo. 

 O modelo de interdependência complexa pode ser observado dentro da 

UE, já que os três principais pontos expostos previamente, podem ser observados 

dentro da integração do bloco. Uma questão que evidencia isso é a existência de 

uma agenda sem hierarquia clara, apesar de que a União Europeia seja palco de 

grandes discussões políticas e econômicas, mas que acabam se sobressaindo dos 

outros temas, de acordo com o grau de integração que os dois assuntos já atingirá, 

e os outros não. Outro forte ponto da interdependência complexa, é a ausência do 

uso da força militar por parte de algum Estado membro, entre membros do bloco, e 
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por último, a existência de diversos canais de comunicação que conectam as 

sociedades de cada país quase de maneira instantânea. 

 ASSIMETRIAS DENTRO DA UNIÃO EUROPEIA 

 Os países que fundaram a União Europeia, formavam um grupo com 

baixos níveis de assimetrias, um grupo homogêneo, com exceção apenas de uma 

região ao Sul da Itália, porém com os alargamentos do bloco, que passou de 2004 

de 15 membros, para 27, com majoritária entrada de países do centro e do leste 

europeu, fez com que o grau de assimetria disparasse, fazendo com que se fizesse 

necessário o desenvolvimento de políticas regionais visando desenvolver as áreas 

historicamente atrasadas, buscando diminuir o alto grau de sensibilidade e 

vulnerabilidade que as mesmas apresentavam, em comparação ao países 

fundadores do bloco. 

 Segundo Keohane e Nye em uma situação de interdependência 

assimétrica, o país, que apresentar um menor grau de dependência em relação a 

outros países, tem a sua disposição mais influência e também mais poder, gerando 

uma grande questão para a União Europeia, o que consequentemente se tornou um 

problema no projeto de integração europeia já que existe consciência de que a 

união econômica e monetária se tornaria impossível de ser alcançada, ou acabaria 

por não se sustentar. 

 POLÍTICA REGIONAL EUROPEIA 

 

 Com a necessidade de desenvolver políticas regionais para equilibrar as 

assimetrias existentes, e promover a coesão econômica e social, a UE anunciou 

durante o final da conferência da cúpula de Paris (1972), “alta prioridade deveria 

ser dada ao objetivo de se corrigirem, na Comunidade, os desequilíbrios estruturais 

e regionais que poderiam prejudicar a realização da união econômica e monetária” 

(STABENOW, 1974). 

 Buscando reduzir as disparidades regionais encontradas no bloco, foi 

criado o FEDER, em 1975, que tinha como objetivo identificar regiões que 

apresentassem níveis de disparidades econômicas e recuperá-las. Tratava-se, 

contudo, de um instrumento débil, pelas reduzidas dimensões do fundo financeiro 

criadas naquele momento (menos de 5% do orçamento da CEE, até 1979) Além 

disso, de 1975 a 1979, a Comissão não tinha autonomia para gerir o FEDER de 
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acordo com critérios próprios, e limitava-se a repassar para os países os recursos 

que correspondessem às suas cotas (GOMES, 1997). 

 Em 1986, com a perspectiva de ingresso de Espanha e Portugal, e da 

recente adesão da Grécia, se viu necessário o aceleramento do processo de um 

mercado comum interno, prevendo como meta derrubar completamente as 

barreiras alfandegárias e não alfandegárias, em busca de uma livre circulação de 

bens, capitais e mão de obra até 1 de janeiro de 1993. 

 Após a reforma de 1989, os Fundos passaram a ser coordenados de uma 

forma mais integrada, e menos arbitrária como ocorreu no período da criação do 

FEDER, foram divididos em Planos Plurianuais, de acordo com as necessidades de 

cada país. Sendo definidos cinco objetivos prioritários, que foram reforçados em 

1993.Segundo Gomes (1997) os pontos prioritários eram: 

‘’1. Desenvolvimento e ajustamento estrutural das regiões com atraso de  
desenvolvimento;  
2. Reconversão das regiões ou partes de regiões gravemente afetadas pelo 
declínio  
industrial;  
3. Luta contra o desemprego de longa duração;  
4. Inserção profissional dos jovens (menores de 25 anos) 
5a. Aceleração na adaptação das estruturas agrícolas;  
5b. Desenvolvimento das zonas rurais’’ (GOMES, 1997)” 

  
  Ocorreu um processo de aprendizagem na definição, aplicação e 

avaliação da Política Regional na UE, que fora partilhado de forma mais ou menos 

eficientes pelos países e regiões da Europa, algumas regiões souberam aproveitar 

melhor a ajuda dos Fundos, construindo modelos mais autônomos e 

autossustentados do que as outras regiões. (FONSECA,2004). 

 A ECONOMIA ESPANHOLA 

 O final da Guerra Civil Espanhola em abril de 1939, com a vitória dos 

auto denominados Nacionalistas, formados por conservadores, católicos e 

aristocratas, acabou por culminar a instauração de um regime ditatorial, liderado 

pelo general Francisco Franco, que se tornou chefe de Estado e chefe de Governo 

espanhol.  

 Durante um período de quase quatro décadas, seu regime foi marcado 

pelo forte isolamento da Espanha do sistema internacional, pela forte censura e 

perseguição a opositores do regime, como também pelo atraso econômico e 

cultural que o país vivenciou durante esse período (POZA, 2013) 

  Porém devido a pressão das classes sociais espanholas constituída pela 
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burguesia e a classe média espanhola, que formavam um bloco dentro do país, o 

qual não estavam satisfeitos com o rumo da política econômica espanhola, e com a 

própria situação de estagnação, e de alta inflação que o país apresentava, junto ao 

crescente descontentamento social, influenciaram o regime de Franco de tal 

maneira que em 1951 ocorreu uma mudança da política econômica espanhola, 

tendo como principal objetivo, a volta do livre mercado, e a abertura ao exterior 

da economia nacional. Junto a essas tentativas, nos anos subsequentes, a Espanha 

ingressou em organismos internacionais, que poderiam colaborar para o sucesso da 

nova política econômica: Nações Unidas (1955), OECE, Fundo Monetário 

Internacional, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (1958) e 

GATT (1963) (GOMEZ, 2012) 

 Durante a década de 50, a Espanha passou por uma expansão crescente 

em sua atividade econômica, alcançando um crescimento do PIB a uma média 

anual de 5% entre 1951 e 1960, influenciado por uma corrente integracionista 

europeia e a necessidade de acabar com o isolamento internacional da Espanha e 

com os défices crónicos na Balança de Pagamentos e no Orçamento levaram a uma 

mudança drástica na política económica. Não obstante a abertura de a economia 

espanhola ter começado com os acordos bilaterais com os EUA no início da década 

anterior, a pressão para a abertura cresceu com a adesão ao FMI, ao Banco Mundial 

(1958) e à OCDE (1959).Entretando foi durante a década de 70 que o país alcançou 

seu maior crescimento anual do PIB, 8% (BILBAO 1977) 

 TRANSIÇÃO POLÍTICA: DO FRANQUISMO À DEMOCRACIA 

 A crise final do regime franquista teve seu estourar durante a segunda 

crise mundial do petróleo, junto aos ataques terroristas no ano de 1968, e o 

assassinato do braço direito e possível sucessor de Franco, o general Carrero 

Blanco. Com isso o uso da força como forma repressora voltou rapidamente o que 

gerou muitas manifestações da oposição franquista, e acabou acarretando 

problemas com um dos aliados do regime, o Vaticano, assim como problemas 

recorrentes a descolonização do Saara Ocidental, o qual envolvia outra de sua 

antiga colônia espanhola, o Marrocos (FERREIRA,2010, GOMEZ 2012) 

 O rei Juan Carlos tinha pela frente não somente o desafio do 

restabelecimento da democracia, mas também da restauração da economia e da 

integração do país ao arranjo supranacional da Europa (ARÓSTEGUI,2003). 
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 Em outubro de 1977, no palácio da Moncloa¹, em Madrid, após um ano e 

meio dessa difícil transição e da conturbada conjuntura política, econômica e 

social, foram realizados acordos políticos e econômicos - conhecidos como Pactos 

da Moncloa, - que se tornaram um dos cimentos para o ingresso da Espanha na 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), em 1986, e para a consolidação da 

democracia (FERREIRA,2010). 

 INCORPORAÇÃO DA ESPANHA: A UNIÃO EUROPEIA MONETÁRIA 

 A entrada da Espanha na União Econômica e Monetária, se desenvolveu a 

partir de um longo processo que se iniciou em 1959 com a aprovação do plano de 

Estabilização, se prolongando até a fase final da convergência, no ano de 1995. 

 Durante o processo de transição de modelo político na Espanha, e após 

ser celebrado as eleições que acabaram culminando na vitória de Arias Navarro, o 

parlamento europeu aprovou uma resolução que parabenizava a realização das 

primeiras eleições democráticas, reafirmando sua vontade política de permitir a 

Espanha ocupar seu lugar na Comunidade Europeia o quanto antes (POWELL, 1994). 

Esse passo de reconhecimento das eleições democráticas, critério irrevogável para 

entrar na CEE, foi importante para a incorporação da Espanha, em 1986, e também 

a entrada no final do ano de 1977 no Conselho da Europa, após firmar uma 

declaração, onde o novo governo espanhol se comprometia a incorporar o Estatuto 

do Conselho da Europa e da Convenção Europeia de Direitos Humanos à 

constituição 

 A entrada da Espanha e Portugal junto a CEE, foi beneficiada pelo 

crescimento que a economia mundial experimentava nos anos, influenciando com 

que os países apresentassem uma recuperação econômica muito positiva. Segundo 

mostra dados do FMI, o PIB espanhol cresceu muito desde a incorporação na CEE, 

em 1986 até o ano de 2000. 
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 Antes do início da UEM, a economia espanhola voltava a dar sinais de 

crescimento, o PIB do país registrou crescimento novamente em 1994 e nos anos 

seguintes de 1996 e 1997, chegando a atingir um crescimento superior a 4,5% ao 

final de 1998. 

 Com o crescimento econômico alcançado,e demonstrado na tabela acima 

com dados do FMI o país estava apto para reduzir disparidades existentes, herdadas 

do regime de Franco e período de transição democrática. (MOLINA 2007). 

 O acelerado crescimento da economia espanhola, teve como base 

principal o desenvolvimento do setor da construção civil, que outrora em 1995 

representava 12,3% do PIB e nos anos subsequentes a participação do setor só veio 

a crescer chegando a aproximadamente, 18% do PIB em 2006. 

 Com um crescimento baseado em investimentos produtivos, onde se era 

possível criar empregos, e com isso corrigir os desequilíbrios estruturais da 

economia, a Espanha vivenciou um período de estabilidade macroeconômica, que a 

muitos anos não se encontrava, e junto a todo esse êxito na economia espanhola, 

foi possível cumprir os critérios de convergência para fazer parte da UEM, onde o 

país teria daí em diante um maior equilíbrio entre as políticas monetárias e fiscais. 

 CRISE FINANCEIRA E CONSEQUENCIAS NA ESPANHA 

 O atual contexto é bem distinto na medida em que emergiu a partir de 

uma das maiores economias do planeta e pode ser considerada a primeira crise do 

sistema econômico global, a ponto de ser comparada com a grande crise econômica 

de 1929, totalmente distinta das crises ocorridas no México em 1994, Brasil em 
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1999, e na Argentina em 2001, onde foram de caráter localizado e com efeitos 

parciais sobre a economia mundial. (PEDROSO, PEDIM, BRUM, 2013) 

 Entretanto as crise que ocorrem na década de 90, especialmente na 

América Latina e na Ásia, demonstraram que o sistema econômico pós guerra fria 

favorecia o contágio da crise em outras economias, e também apontaram para a 

precariedade das profilaxias habituais contra essas crises, assim a crise atual, 

delineava suas características ainda na década de 90 

 Dentro do bloco europeu, são primeiramente, atacados os países do Sul 

da Europa, a Grécia, a Espanha e Portugal. As taxas de rentabilidade implícitas das 

obrigações do Tesouro da Grécia e os Credit Default Swaps (CDS) sobre a sua dívida 

começaram a subir em dezembro de 2009 e dispararam em abril de 2010, quando a 

Standard & Poor’s baixou a notação da dívida soberana desse país, classificada 

doravante na categoria de “especulativa”. Na mesma semana, essa agência baixou 

as notações das dívidas soberanas de Portugal e Espanha, desencadeando ainda 

mais uma crise de confiança em estes países, fazendo com que o ficasse cada vez 

mais caro (ANTUNES; LOPES; MOTA, 2010). 

 A Espanha se mostrou muito sensível e interdependente aos problemas 

que ocorreram nas instituições financeiras dos Estados Unidos, como em setembro 

de 2008, onde a quebra da companhia de serviços financeiros globais Lehman 

Brothers e as dificuldades de financiar a dívida, acabaram por gerar uma grande 

incerteza, e uma crise de confiança no país. Esta situação provoco uma reação de 

cadeia, em que mostrou um endurecimento de crédito e um aumento dos prémios 

risco de títulos corporativos. O crédito doméstico na Espanha, que teve crescido a 

taxas uperiores a 20% durante a extremidade dos alojamentos de expansão se 

tornou crescer a uma taxa anual de 5% no final 2008. Ao mesmo tempo, o crédito 

para o empresas não financeiras atingiram 30% em 2006 foi reduzida para níveis 

próximos para 11% em 2008 (BANCO DE ESPANHA, 2008). 

 A crise financeira na Espanha tem um efeito na economia real do país, 

por meio de quatro canais, um de crédito, outro de patrimônio, confiança e por fim 

o canal fiscal. O canal de crédito, é afetado por uma menor disponibilidade de 

financiamento, que afeta o consumo e o nível de investimento da população, com 

um aumento por parte dos bancos elevaram suas exigências de padrões de crédito 

no momento da concessão de financiamento, exigindo maiores garantias, reduzindo 
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atrasos e aumentando os spreads cobrados. Referente ao canal de do patrimônio, 

se materializa, por meio da redução do patrimônio financeiro tanto das empresas 

como das famílias espanholas, provocando novamente uma redução de consumo e 

investimentos, e uma importante mudança de comportamento, já que antes esses 

agentes econômicos se financiavam muito devido as baixas taxas de juros, 

acabando por reduzir a demanda e o crescimento econômico. O canal da confiança 

está fortemente ligado ao anterior, quanto maior as dificuldades de se saldarem os 

empréstimos concedidos, todos os agentes econômicos acabam ficando sem 

credibilidade para adquirirem novos financiamentos, sejam elas nacionais ou 

internacionais, deixando esses empréstimos cada vez mais custosos. Por fim o canal 

fiscal, acaba que o resgate do setor financeiro impacta diretamente as contas 

públicas, uma vez que pode ocorrer a intervenção do Estado, como no caso da 

Espanha, e que provavelmente vem acompanhado de um aumento de impostos, 

para que os bancos possam ser auxiliados (POZA, 2012) 

 

 ESPANHA FRENTE À CRISE 

 Segundo Carlos Poza, professor de macroeconomia da faculdade Antônio 

de Nebrija, a Espanha, experimentou taxas de crescimento que estavam acima da 

média dos países europeus, principalmente fruto de um grande boom do setor da 

construção civil, no final da década de 90, tendo esse setor experimentado taxas 

de crescimento altíssimas. A entrada do país na Eurozona, somado a utilização da 

moeda comum o Euro, junto aos instrumentos de política monetária expansiva, 

praticada pelos países componentes dessa zona, onde o Banco Central Europeu 

(BCE), promovia juros oficiais a níveis extremamente baixos, parecido com níveis 

do Japão e dos EUA. Com isso empresas e pessoas passaram a buscar financiamento 

barato, e assim incrementar a demanda de um setor em expansão, o imobiliário, 

tornando um ciclo vicioso de compra, venda e endividamentos, até o momento em 

que a desconfiança começou a prevalecer entre os bancos, que tiveram que elevar 

as taxas de juros, causando a explosão da bolha a princípios de 2008. 

 Essa conjuntura da economia espanhola, não conteve o aumento do 

endividamento das pessoas e das empresas, mas também aumentou notavelmente 

o valor dos ativos imobiliários, no período de 1998 até 2005. 
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 Essa bolha imobiliária foi uma consequência de um impressionante 

aumento da demanda de apartamentos, devido ao baixo custo de financiamento, e 

ainda que a oferta tenha aumentado de forma considerável, não foi o suficiente, e 

nem com a rapidez necessária, para que segurasse o aumento significante dos 

preços. Sobre a criação dessa bolha imobiliária, o Estado espanhol teve um grande 

papel, em nenhum momento soube conter sua formação e o crescimento, seja por 

sua alta de capacidade ou por mera falta de interesses (DOMINGUEZ, 2009). 

 Em 2009 a situação espanhola se tornou ainda pior, nos termos de 

crescimento da economia, a demanda interna sofreu uma forte retração de 4,9%, 

consideravelmente devido ao aumento do número de poupanças, pela diminuição 

da expectativa de empregos, o que fez com que as poupanças aumentassem de 6% 

para 18,8% em 2009(Banco de Espana, 2009).Sobre este contexto e com a pressão 

dos demais governos da União Europeia solicitando busca de uma estabilização das 

finanças públicas do país, o governo espanhol decidiu adotar uma série de medidas 

contracionistas, dentre elas reduzir em 5milhões de euros o gasto público do ano 

de 2010, correspondente a 0,5% do PIB do país, para no ano de 2013, poder 

alcançar uma diminuição de 2,5%. Fazendo assim um recorte de mais de 15% dos 

gastos correntes, 13% sobre os investimentos, e 33% de outros gastos públicos de 

transferências (GOBIERNO DE ESPAÑA 2010) 

 A Espanha desde o ano de 1995, não apresentava altas taxas de 

desemprego, devido ao crescimento econômico que o país experimentava, as 

vastas oportunidades no campo da construção civil, e de outros setores da 

economia, chegando em 2007 ao seu nível, mais baixo desde a entrada na União 

Europeia em 1986, apresentando 8,6% de taxa de desemprego de sua população 

ativa, porém com o estourar da crise no país, e a desaceleração da economia, o 

número de pessoas ativas, que não possuem um emprego salta para assombrosos 

26,9%, sendo mais de 5 milhões de desempregados no país. 
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 INTERDEPENDÊNCIA NA CRISE 

O Processo de interdependência na crise de 2008 

 A teoria da interdependência desenvolvida pelos autores Joseph Nye e 

Robert Keohane, pode ser empregada para compreender como os efeitos causados 

pela crise de 2008, devido ànatureza de interdependência economias que acabam 

por influenciar diversas economias pelo mundo, e como a o estalar da crise nos 

Estados Unidos, foi capaz de criar um período de recessão na economia de diversos 

países. 

 Os efeitos da crise no bloco estão testando, mais do que a mera coesão 

da zona do euro,como também a solidariedade entre os países pertencentes à UE. 

De certa forma, o fato de a crise financeira global ter originado uma recessão 

generalizada e o receio gerado pela competitividade a nível global podem ser 

identificados como forças a tendentes a reforçar instintos defensivos e sentimentos 

nacionalistas que visem a limitar o espaço para soluções comunitárias. A despeito 

dessa possibilidade, de certo modo, o contexto observado pela crise está levando à 

integração, mas a integração por vezes “sem apetite”: em uma integração em caso 

de necessidade. (SILVEIRA,2012) 

 Como pode-se bem observar no grafico aabaixoonde observando o ano de 

2008, e o estourar da crise nos Estados Unidos onde ocorre uma queda de -2,8% do 

PIB americano, na União Europeia o fato não se expressa de maneira diferente, 

devido a sua interdependência financeira e econômica, ocorre uma queda ainda 

mais acentuada do que nos EUA, devido a uma maior vulnerabilidade e 
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sensibilidade a mudança negativa da economia mais rica do mundo, representando 

- 4,4% do PIB 

 
 Essa redução do PIB do bloco regional europeu, ocorre de maneira mais 

acentuada devido ao efeito spillover entre os países dentro do bloco, como 

observa-se na figura abaixo, onde se tem uma crise que explode primeiramente na 

Islândia com uma redução de -6, 6% do PIB e vai se arrastando para demais países, 

e com diferentes magnitudes, como na Irlanda -6,4%, Grécia -3,1%, Portugal -2,9% 

e Espanha -3,8%. 
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 Segundo Cardote (2006), esses efeitos ocorrem pelo fato de um efeito 

dominó causado pela turbulência dos mercados, o que mostra a proximidade entre 

as economias nacionais no sistema internacional atual. 

 

A CRISE DA ESPANHA E OS EFEITOS NA UNIÃO EUROPEIA 

 A crise na Espanha, afeta todo o bloco regional europeu o qual o país 

está inserido, isso de maneira inevitável devido ao alto grau de interdependência 

entre os países membros, porém cada país possui sua relevância e sua capacidade 

de influir dentro dele. Como comentado nos capítulos anteriores, a crise na 

Espanha, ocorreu devido a um crescimento econômico totalmente baseado na área 

da construção civil, com poucos investimentos em outras áreas, como de pesquisa e 

tecnologia. Esse crescimento se mostrou insustentável ao largo dos anos, e o 

estourar da bolha imobiliária americana, junto a crise de credibilidade sofrida pelo 

país, fizeram com que ele próprio se encaminhasse para anos de recessão e crise, 

sobretudo a  

assistência que a União Europeia ofertou a Espanha, foi de grande ajuda para o seu  

desenvolvimento no período pós franquismo, porém não dependia da União impor 

onde e como o dinheiro proveniente dos Fundos Regionais fossem aplicados. 

 Como tendência do século XX e XXI, o processo de interdependência só 

aumentou ao redor do mundo, e dentro da UE isso não aconteceu de maneira 

diferente, chegando a surgir questionamentos sobre o bloco regional, devido a 

exposição de suas assimetrias que ficaram cada vez mais evidentes durante o 

estalar da crise, principalmente nos países da região Sul (Portugal Itália Grécia e 

Espanha), e com isso a dúvida referente a efetividade da utilização de uma moeda 

única entre os 18 países membros da Euro Zona. Esses questionamentos passaram a 

ganhar forca, conforme a crise nos países se agravava, e a população saia nas ruas, 

manifestando sua insatisfação seja com o atual governo do país, até mesmo contra 

a relação de seu país com a União. Chegando a realizar no dia 14/11 uma greve 

geral na Espanha, e em outros países como Portugal, sendo uma data simbólica 

durante o período da crise, devido a grande insatisfação popular com a situação de 

seus países 

 Com isso os efeitos da crise espanhola impactaram a União Europeia,  
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isso sem dúvida, porém de uma maneira muito menor do que uma crise em países 

como Franca ou Alemanha o faria, devido à alta sensibilidade que os países do 

bloco possuem ante as duas maiores economias, no caso espanhol, a sensibilidade 

acaba sendo muito menor, já que o país não figura entre as 3 principais economias 

dentre os 28 países membros. 

 Porém do ponto de vista político, a crise na Espanha acaba por afetar 

mais a imagem da União do que a sua economia real, devido ao fato de acontecer 

uma perda de credibilidade do bloco, visto que o país estava muito bem nos 

últimos anos da década de 90, tendo uma situação totalmente inversa em um 

período pós crise de 2008, o que acabou por reascender o debate no país sobre a 

volta da peseta, e a eficácia da participação do país no bloco, já que a população 

esperava  

mais recursos provenientes da União. 

 Partindo a análise pelo lado econômico, onde a tabela abaixo evidencia 

a variação do PIB do bloco regional europeu, das duas principais economias e dos 

cinco países que mais sofreram as consequências da crise mundial, desde o 

estourar da crise de 2008 até o ano atual de 2014 

 
  Ja a tabela abaixo, evidencia as variações do PIB da Espanha com a UE. 

 
 Assim de uma maneira mais fácil, pode se analisar que mesmo com 

variações negativas na economia espanhola, esses números não acabaram por 

influenciar o crescimento da economia europeia como um todo, e sim, as variações 
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das economias alemã e francesas, principalmente no ano de 2009, onde o PIB do 

bloco sofreu sua maior queda, evidenciando 4,5% de contração, não por 

coincidência as duas principais economias do bloco, apresentaram seus piores 

resultados de crescimento do seu produto interno, a economia alemã sofreu uma 

contração de 5,1%, enquanto a economia francesa uma de 3,1% No caso espanhol, 

vemos em duas situações, nos anos de 2010 e 2013, onde apresentaram números 

negativos de crescimento (-0,2% e -1,3%), e mesmo assim o bloco europeu 

apresentou número positivos (2% e 0,1%) , o que nos mostra que a economia do 

bloco apresenta uma sensibilidade muito menor ante a economia espanhola, e uma 

vulnerabilidade muito maior as duas principais economias, como no caso de 

Alemanha e Franca.  

 Duas observações imediatas nos chamam a atenção para os dados sobre o 

desemprego na Zona Euro indicados na tabela abaixo: primeira, a maior dispersão 

das taxas de desemprego no período pós-crise, o que nos sugere efeitos 

diferenciados entre as nações pertencentes à zona monetária; segunda, o maior 

aumento do desemprego em determinados países, sobretudo em três países: 

Grécia, Espanha, Portugal, todos pertencentes aos países da periferia do Euro 

sendo os quatro primeiros integrantes dos PIIGS (SABADINI,2013) 

 
 Nota-se então que o bloco europeu apresenta-se mais vulnerável e 

sensível ao tema do desemprego, representando uma questão social europeia que 

afeta principalmente os países do Sul da Europa. 

 Após a análise dos dados coletados pelo Fundo Monetário Internacional, 

países com uma maior economia, tem uma maior capacidade de impactar o bloco 

europeu em termos econômicos do que a própria Espanha, a retração do PIB 

espanhol não impactou de maneira direta o PIB do bloco Com o levantamento 

desses dados então, pode-se concluir que a União Europeia apresenta uma 
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sensibilidade menor a Espanha, no âmbito econômico, sendo assim menos 

vulnerável as mudanças no país, que ao contrário da UEsensibilidade e 

vulnerabilidade as mudanças no bloco europeu.  

 Contudo ao analisarmos a variável do desemprego, nota-se que a 

Espanha possui uma influência no bloco europeu, isso porque a Espanha, apresenta 

altíssimas taxas de desemprego, esse alto índice acaba por criar tensões sociais no 

país, que por fim fomentam uma desconfiança sobre o bloco com isso pode-se 

concluir que na questão da crise de credibilidade que a União Europeia vem 

enfrentando, e todas as dúvidas sobre sua efetividade, acabam sendo influenciadas 

pela crise social em países periféricos, como a Espanha e a Grécia, no qual o 

descontentamento. 

 

CONCLUSÃO 

 O  presente artigo, tratou de analisar sober a ótica da teoria da 

interdepêndencia, os impactos que foram causados pelos efeitos da crise na 

Espanha no bloco da União Europeia. Utilizando conceitos expressos nas obras de 

Joseph Keohane e Robert Nye, onde analisam duas situaçõs a serem estudadas nas 

análises de interdependência, que são a vulnerabilidade e a sensibilidade. 

  Com o auxílio dos dados coletados pelo Fundo Monetário 

Internacional, países com uma maior economia(Alemaha e França), possuem uma 

capacidade de impactar o bloco europeu em termos econômicos do que a própria 

Espanha, a retração do PIB espanhol não impactou de maneira direta o PIB do bloco 

Com o levantamento desses dados então, pode-se concluir que a União Europeia 

apresenta uma sensibilidade menor a Espanha, no âmbito econômico, sendo assim 

menos vulnerável as mudanças no país, do que uma situação oposta, onde a 

economia espanhola é altamente sensível a economia da União Europia, já que 

observamos ao longo do trabalho que, após a transição do regime franquista para o 

atual modelo de governo, possibilitando a entrada na EU, vimos que os auxílios dos 

Fundos Regionais, que buscava reduzir as disparidades econômica entre os países 

membros, acabou por propulsionar um crescimento econômico ao longo de anos no 

país. 

  Contudo ao analisarmos a variável do desemprego, nota-se que a 

Espanha possui uma influência no bloco europeu, isso porque a Espanha, apresenta 
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altíssimas taxas de desemprego, esse alto índice acaba por criar tensões sociais no 

país, que por fim fomentam uma desconfiança sobre o bloco com isso pode-se 

concluir que na questão da crise de credibilidade que a União Europeia vem 

enfrentando, e todas as dúvidas sobre sua efetividade, acabam sendo influenciadas 

pela crise social em países periféricos, como a Espanha e a Grécia, no qual o 

descontentamento nacional acaba por afetar a imagem a credibilidade do bloco, de 

maneira mais impactante, do que  propriamente na sua economia. Mostrando 

assim, que a União Europeia, apresenta uma sensibilidade e vulnerabilidade maior 

à Espanha, em relação a temas sociais, onde o país, que outrora gozava de uma 

boa condição social, viu a situação mudar drasticamente desde o estalar da crise, e 

fez com que as tensões sociais no país, em ultima estancia, acabasem por tambem 

afetar e imagem do bloco europeu como um todo. 
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