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Vasilis Georgiadis achava que seu negócio era turismo: seu pai tinha uma agência de viagens 
em Atenas. Hoje, por conta da crise, o futuro do engenheiro de 34 anos está no pão e fora da 
Grécia: ele mora numa pequena cidade da Bélgica e trabalha com a manutenção de fornos e 
aparelhos de uma fábrica de pão na Holanda, bem na fronteira. Ele é um dos muitos exilados 
econômicos que saíram do país por causa da crise. 
 
Penso na Grécia todos os dias. O estilo de vida é tão diferente aqui, o tempo não é bom, é 
extremamente frio! — lamenta. 
 
Com diploma em engenharia mecânica e eletrônica, Georgiadis também faz parte de um 
fenômeno ainda mais perverso: o êxodo de diplomados. O economista Lois Labrianidis, da 
Universidade da Macedônia, em Salônica (segunda maior cidade grega), explica que isso já 
vinha acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, mas tem aumentado desde os anos 
1990. Ele estima entre 110 mil e 135 mil o número de graduados gregos trabalhando fora do 
país 9% do total de diplomados da Grécia. E prevê uma emigração ainda maior com a crise. 
 
O êxodo vai acelerar. Está muito difícil conseguir emprego na Grécia. Salários estão sendo 
cortados, pessoas são demitidas. Quanto mais diplomas você tiver aqui, menos chance tem de 
ter um emprego — constata. 
 
Segundo Labrianidis, isso ocorre porque a economia grega não se reestruturou e não consegue 
produzir itens menos sofisticados mais baratos que China e países dos Balcãs. 
 
Estamos emperrados. Não temos este êxodo de inteligência porque há gregos demais 
graduados, como muitos argumentam. O que ocorre é que não há demanda na economia para 
eles. 
 
Georgiadis é um exemplo, pois nunca usou seu diploma de engenheiro. Após a agência de 
viagens da família falir com a crise, decidiu tentar a sorte na Austrália, onde há uma grande 
comunidade grega. Ao constatar que não conseguiria emprego lá legalmente, voltou para a 
Grécia. Mas a crise piorou. Foi quando partiu para a Bélgica, onde conseguiu um trabalho na 
Holanda. Hoje, ele ganha €1.500 por mês na Grécia, um bom salário. 
 
Labrianidis lembra que nos anos 90, quando falava a seus alunos que eles deveriam estudar 
fora do país, muitos olhavam como se ele estivesse delirando. 
 
Hoje, se eu começar a discussão na classe, muitos têm amigos que saíram do país. Isso não é 
bom para a economia grega. É dessas pessoas que precisamos para redirecionar a economia 
da Grécia. 
 
No estudo que lidera sobre o êxodo de inteligência do país, Labrianidis constatou que, dos 
2.800 entrevistados gregos altamente qualificados que saíram do país em diversas épocas, 
10% deles voltaram e ficaram em desvantagem. Todos os diplomas que adquiriram em 
grandes universidades de fora não significaram um melhor emprego nem maior salário na 
Grécia. Ao contrário. Alguns, ainda assim, voltam, como o economista Nikolaos Kogkas, de 34 
anos. Depois de estudar e trabalhar na Inglaterra, ele decidiu voltar para a Grécia em 2008, 
pouco antes de estourar a crise financeira mundial. 
 
Ainda não me arrependo. Mas para quem quer voltar, eu diria que é bom voltar, mas com 
consciência da realidade grega. Se você tiver família fora e quiser voltar, é mais difícil — conta 
ele, que tem uma namorada estudante de Medicina na Itália e com quem pretende se casar. 
 
A Grécia está perdendo muitos de seus diplomados e ganhado cada vez mais imigrantes 
ilegais. O país virou hoje a grande porta para estrangeiros clandestinos, entre eles africanos e 
asiáticos que procuram trabalho na União Europeia. Cerca de 90% dos ilegais flagrados na 
região, entraram pelas fronteiras da Grécia. Somente na primeira metade deste ano, 



autoridades gregas contabilizaram a entrada clandestina de 45 mil pessoas. O país, que vive 
uma de suas piores crises econômicas, recentemente pediu ajuda a uma equipe de 175 
pessoas da Frontex, a agência da UE encarregada de controlar as fronteiras. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 nov. 2010, Economia, p. 43. 


