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Nós gregos já sabíamos que a
economia não ia bem há anos.
A situação não mudou de um
dia para o outro em 2008, com
a crise da dívida. Então, antes
mesmo da crise, eu já planeja-
va deixar o país. O que mudou
é que, antes da crise, as pes-
soas pensavam em passar al-
guns anos no exterior, traba-
lhando ou estudando, e depois
voltar pra casa. Agora, as pes-
soas saem sem perspectiva de
voltar por muitos anos.

A família da minha mãe é da
África do Sul e eu falava inglês,
por isso o Reino Unido foi
uma escolha natural. Fiz meu
primeiro mestrado em Lon-
dres há dois anos e passei a tra-

balhar como tutor para estu-
dantes. Neste ano, comecei ou-
tro mestrado, para passar na
frente da concorrência no mer-
cado de trabalho. Não tenho
planos de voltar para a Grécia
pelos próximos anos. Até que
a situação melhore, não há por-
que voltar.

Tenho amigos que ficaram
em Atenas. A maioria está em-
pregada e trabalha de três a
quatro horas por dia. São em-
pregos como o de garçom, por
exemplo. Você consegue sobre-
viver, se morar com sua famí-
lia. Há toda uma geração mo-
rando com os pais.

Eu trabalhava como engenhei-
ro mecânico para a prefeitura
de Preveza, na Grécia. Minha
função era fiscalizar irregulari-
dades em construções, como re-
sidências. Quando meu contra-
to terminou, em meados do
ano passado, fui informado de
que a prefeitura não tinha di-
nheiro para renová-lo. Procurei
outro emprego, mas não havia.
Então decidi mudar para Han-
nover, na Alemanha, onde
meus tios e primos têm um res-
taurante. Estou aprendendo
alemão para tentar trabalhar co-
mo engenheiro mecânico.

Estudei economia na faculda-
de, então sei que há uma re-
cessão a cada 15 anos, mais ou
menos, e que os países se recu-
peram. Mas, quando essa crise
começou, ninguém imaginou
que duraria por tanto tempo.
Eu me formei em 2010 e con-
segui três estágios logo em
seguida. A ideia era eu me tor-

nar competitivo, mas não fun-
cionou bem assim.

Não fui efetivado nessas em-
presas e comecei a procurar
um emprego. Em média, me
inscrevia para dez vagas por
dia, passava cinco horas prepa-
rando meu currículo e elabo-
rando minhas cartas de apre-
sentação. A maioria das em-
presas que procurei nem se-
quer respondeu. Nesse perío-
do, morava com meus pais,
em Londres, e comecei a tra-
balhar em um pub.

Seis meses se passaram e
novos recém-formados come-
çaram a entrar no mercado de

trabalho. A busca se tornou
ridícula. Foi quando decidi
fazer um mestrado. O curso
de políticas públicas não foi
exatamente uma opção de car-
reira, mas achei o assunto bas-
tante interessante. Além dis-
so, o curso era barato se com-
parado aos demais que me in-
teressavam e melhoraria meu
currículo.

Quando terminei o mestra-
do, retomei a busca por um
emprego. Em quatro meses,
me inscrevi para umas 120 va-
gas. Apenas 10% das empresas
responderam. Passei em algu-
mas fases de seleção, mas a

única empresa que efetivamen-
te me ofereceu uma vaga de
estágio fica em Berlim, na Ale-
manha.

Fiz os três meses previstos
no estágio, mas, como a em-
presa não podia me contratar,
voltei para Londres – e para a
busca por uma colocação no
mercado de trabalho. Tudo
parecia um grande déjà-vu
quando me inscrevi para ou-
tra vaga em Berlim: dessa vez
um estágio em marketing com
duração de seis meses. Dois
dias depois, consegui o traba-
lho. Foi rápido, é assim que as
coisas acontecem aqui, é dife-
rente de Londres. Agora, fal-
tam dois meses para meu está-
gio terminar. Não sei se vão
me oferecer uma vaga depois
disso. Se não der certo, reco-
meço a busca novamente.

Teresa Cavero, pesquisadora da Oxfam

“É uma barbaridade que existam hoje cerca de 145 milhões de pobres na Europa no século 21”

Europa perdeu uma Espanha na crise
Estudos apontam que continente sofreu contração de US$ 1,4 trilhão e pode levar até 25 anos para retornar aos mesmos padrões sociais de 2008
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‘Mudamos de país em busca
de oportunidade de trabalho’

‘Não tenho planos de voltar
para a Grécia nos próximos anos’

‘Vou aprender
alemão para
trabalhar’
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‘Em quatro meses, fiz
inscrição para umas 120 vagas’

● O desabamento do PIB da Eurolândia em 5 anos
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Milhares de desempregados,
mais de uma dezena de gover-
nantes que não sobreviveram
no cargo, aumento da pobre-
za e da desigualdade, uma
classe média que agoniza e
um continente em crise de
identidade. Cinco anos de-
pois da eclosão da crise que
começou nos EUA, é a Euro-
pa que ainda paga seu maior
preço. Para salvar o euro, o
bloco adotou uma receita ra-
dical de austeridade.

O resultado foi um continen-
te asfixiado. Alguns estudos já
alertam que a Europa poderia le-
var 25 anos para voltar a ter o
padrão social existente em
2008. Dados oficiais apontam
que, entre o início de 2009 e o
início de 2013, o PIB da zona do
euro sofreu contração de US$
1,4trilhão,oequivalentea terdei-
xado pelo caminho uma econo-
mia do tamanho da Espanha, a
quarta maior do bloco europeu.

A recessão foi a mais longa
desde os anos 30 e eliminou da
Europa quase uma Índia intei-
ra, onde o PIB é de cerca de US$
1,8 trilhão. Em 2009, o PIB euro-
peu era de US$ 13,5 trilhões. Ho-
je, é de US$ 12,1 trilhões.

Praticamente todos perde-
ram. Os dados mais dramáticos
são certamente dos países do
sul da Europa. A economia gre-
ga passou de US$ 341 bilhões pa-
ra US$ 249 bilhões, encolhendo
em quase um terço. Na Itália, a
quedafoi equivalente ao desapa-
recimento de uma Grécia intei-
ra. O PIB passou de US$ 2,3 tri-

lhões para US$ 2 trilhões. Portu-
gal perdeu US$ 40 bilhões de
sua economia, chegando a um
total de US$ 210 bilhões. A Irlan-
da, que chegou a ser considera-
da um “tigre celta”, viu seu PIB
cair de US$ 262 bilhões para
US$ 210 bilhões em apenas cin-
co anos.

Outro grande perdedor foi a
Espanha, que se tornou o símbo-
lo de uma política de austerida-
de que levou o país a uma crise
social inédita. Em menos de cin-
co anos, o PIB caiu de US$ 1,59

trilhão para US$ 1,34 trilhão.
Mas não foram apenas os paí-

ses resgatados que perderam.
França e Alemanha, o eixo de
crescimento do bloco, também
encolheram. Ao contrário dos
países do sul, a queda de seus
PIBs ocorreu apenas em 2009.
Mas a estagnação vivida desde
então impediu que voltassem
aos níveis pré-crise. Na França,
o PIB caiu de US$ 2,8 trilhões
em 2009 para US$ 2,6 trilhões
em 2013. Na Alemanha, a redu-
ção foi de US$ 300 bilhões, che-
gando a US$ 3,3 trilhões.

Hoje, analistas dizem que par-
te do problema foi a recusa de
políticos em aceitar a gravidade
da crise. Durante semanas, ain-
da em 2008, líderes da época,
como o espanhol José Luis Za-
patero, diziam não haver risco
de recessão no país.

Mas os eventos superaram o
discurso. O temor da quebra de
bancos exigiu que os europeus

injetassem apenas nos três pri-
meiros meses da crise cerca de
US$ 1,8 trilhão para nacionali-
zar, socorrer e comprar institui-
ções financeiras. Alguns não agi-
ram com a rapidez necessária e,
na Islândia, um país inteiro der-
reteu com a quebra de seus dois
bancos.

Quem superou essa fase da
crise, porém, descobriu que o
pior estava por vir. O efeito qua-
se imediato dos resgates foi a
explosão da dívida e o temor
dos mercados de que esses go-
vernos, considerados por anos
como seguros, não tivessem co-
mo pagar suas contas. Em cinco
anos, a crise bancária se trans-
formou em crise financeira, que
ganhou dimensão de crise eco-
nômica e logo virou uma crise
social, que acabou resultando
numa crise política.

O caso mais dramático foi o
da Grécia, que chegou a ver sua
expulsão da zona do euro come-

çar a fazer parte dos cálculos de
multinacionais e mesmo de paí-
ses vizinhos. Mas rapidamente
a crise se espalhou para Portu-
gal, Irlanda, Espanha e Itália.
Em poucos meses, era a sobrevi-
vência do euro e do maior proje-
to de integração da história re-
cente que estava ameaçado.

O receituário usado para im-
pedir uma convulsão foi a ado-
ção de um plano de resgate fi-
nanciado pelos países ricos, sob
a condição de que esses países
socorridos colocariam suas con-
tas em dia. Hoje, para analistas
e economistas, foi esse cami-
nho que acabou afundando ain-
da mais o continente, ao ponto
de até mesmo o FMI reconhe-
cer que havia “exagerado” nas
exigências de austeridade.

Pobreza. Essa austeridade sig-
nificou o corte drástico de salá-
rios, pensões reduzidas, benefí-
cios sociais revistos e o surgi-

mento de filas de pobres em pra-
ças para receber alimentos. “É
uma vergonha termos deixado
a situação chegar a esse ponto”,
admitiu ao Estado a comissária
de Assuntos Humanitários da
UE, Kristalina Georgieva, que
ocupa um cargo ministerial.

Estudos publicados na sema-
na passada revelam ainda que,
se a austeridade não for revista,
parte da classe média na Euro-
pa desaparecerá nos próximos
anos. Segundo a Oxfam, organi-
zação internacional que atua na
busca de soluções para a pobre-
za, 25 milhões de europeus po-
deriam passar a ser classifica-
dos como pobres se a política
de cortes não for revertida. Eles
se somariam a 120 milhões que
já são considerados pobres pela
Eurostat. Na Europa, uma pes-
soa que ganha menos de 60% da
média da renda do país é consi-
derada pobre.

Para a Oxfam, “seriam neces-
sários até 25 anos para recupe-
rar o nível de vida de 2008”. “Só
esse dado já deveria colocar em
questão o que está sendo feito”,
disse Teresa Cavero, pesquisa-
dora da Oxfam. “É uma barbari-
dade que 145 milhões de pobres
existam na Europa no século
21”, disse, lembrando que o re-
ceituário adotado na América
Latina nos anos 80 e 90 deveria
servir de lição para a Europa de
que a crise não se soluciona
com austeridade.

Os estudos também apon-
tam para uma desigualdade ca-
da vez maior na Europa. Hoje,
10% da população detém 24%
do PIB do continente. Enquan-
to o número de desempregados
aumenta na Espanha, o patrimô-
nio dos mais ricos cresceu 5,4%.

Sou educador e trabalhava em
uma ONG de amparo a crian-
ças em Sevilha, na Espanha. A
Junta de Andaluzia (administra-
ção da comunidade autônoma)
tinha convênios com as casas
que abrigam as crianças. Havia
quatro educadores em tempo
integral por casa e, com a crise,
o número foi reduzido para
três. E os que ficaram
tiveram o salário re-
duzido em € 200.
Minha namorada
também era educa-
dora, em um colé-
gio. Como ela

havia perdido o emprego com a
crise, decidi deixar a ONG e vie-
mos juntos para Londres em ja-
neiro.

Primeiro, consegui trabalho
numa empresa de limpeza. Fa-
zia faxina em apartamentos
que estavam para ser alugados,
mas até agora não recebi pelo
serviço. Depois tive dois empre-
gos em uma cadeia de restau-
rantes: fazia sushi de manhã e
trabalhava em um mexicano à
tarde. Na medida em que meu
inglês foi evoluindo, consegui
trabalhos melhores. Agora, eu e
minha namorada trabalhamos
em cafeterias que fazem parte
da mesma rede.

Em Sevilha, nosso plano era
casar. Tínhamos acabado de
montar uma casa. Compramos
móveis, eletrodomésticos,
uma cozinha nova. Tínhamos
até um gato, que ficou. Agora
ficou complicado casar, usa-
mos o dinheiro para migrar.
Em Londres, dividimos um
apartamento com um francês
e um grego.
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“Poderiam ser necessários
até 25 anos para recuperar
o nível de vida de 2008. Só
esse dado já deveria colocar
em questão o que está
sendo feito.”
Teresa Cavero
PESQUISADORA DA OXFAM
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 set. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




