
A Europa vive assombrada pela austeridade. Por toda a 
União Européia, o setor público tem sido reduzido e os 
ganhos da classe trabalhadora do período pós-Segunda 
Guerra Mundial vêm sendo solapados. Neste artigo, 
avaliarei as causas da crise e suas implicações para os 
trabalhadores, e discutirei uma política do trabalho em 
resposta à crise da Zona do Euro.

As dinâmicas subjacentes à crise da Zona do Euro

Os problemas atuais começaram lá atrás, com a crise 
financeira global a partir de 2007. Houve uma corrida 
ao banco Northern Rock no Reino Unido, levando ao 
primeiro pico da crise com a falência do banco Lehman 
Brothers no ano seguinte. Duas consequências princi-
pais da crise podem ser identificadas. Primeiro, os Esta-
dos se endividaram significativamente para poder res-
gatar os bancos à beira da falência e aprumar o sistema 
financeiro. Segundo, tendo altos níveis de incerteza 
como pano de fundo, os mercados financeiros travaram. 
Os bancos e outras instituições financeiras deixaram de 
conceder empréstimos uns para os outros, bem como 
para empresas industriais. Os países também passaram 
a ter dificuldades crescentes para refinanciar sua dívida 
pública. Começou assim a crise da Zona do Euro, tam-
bém conhecida como a crise da dívida soberana.

Entretanto, esta análise apenas arranha a superfície das 
causas da crise. As dinâmicas fundamentais subjacen-
tes à crise devem ser relacionadas à natureza desuni-
forme da economia política européia. Por um lado, a 
Alemanha vive há alguns anos um boom de exporta-
ções, com quase 60% de suas exportações destinadas a 
outros países europeus (Trading Economics, 10 de maio 
de 2013). O superávit comercial da Alemanha é ainda 
mais focado na Europa: 60% são representados por ou-
tros países da Zona do Euro e 85% por outros países 
da União Européia (UE) como um todo (de Nardis, 2 de 
dezembro de 2010). Entretanto, tal estratégia de cres-
cimento não pode ser adotada por todos. Alguém tem 
que absorver essas exportações e isso é o que muitos 
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dos países periféricos fizeram, países esses que ago-
ra vivem grandes dificuldades, como Grécia, Portugal, 
Espanha e Irlanda. Estes, por sua vez, não conseguem 
concorrer no Mercado Interno de livre comércio da UE 
devido às suas baixas taxas de produtividade. Do boom 
de exportações da Alemanha resultaram lucros muito 
expressivos, que passam a requerer novas oportunida-
des de investimento lucrativo. Papéis da dívida pública 
de países periféricos, além dos mercados imobiliários 
da Espanha e da Irlanda, pareciam oferecer oportuni-
dades seguras de investimento. Por sua vez, estes in-
vestimentos levaram a ainda mais exportações alemãs 
para tais países e a ainda mais super lucros em busca de 
oportunidades de investimento.

Quem está sendo resgatado?

Frequentemente se argumenta nos meios de comuni-
cação que os cidadãos de países mais ricos agora te-
riam que pagar pelos cidadãos de países endividados. 
Argumentos ‘culturais’ sobre a suposta preguiça dos 
trabalhadores gregos como sendo a causa da crise são 
colocados. Entretanto, isto obviamente não se confir-
ma. Os trabalhadores gregos estão entre os que têm as 
jornadas mais longas da Europa (BBC, 26 de fevereiro de 
2012). De qualquer forma, não são os cidadãos gregos, 
portugueses, irlandeses ou cipriotas e seus sistemas de 
saúde e educação que estão sendo resgatados. São os 
bancos, que organizaram os empréstimos de super lu-
cros a países periféricos, e que estão expostos a dívidas 
dos setores privado e público nesses países. Por exem-
plo, os bancos alemães e franceses têm uma exposição 
pesada à dívida grega; os bancos britânicos, à dívida ir-
landesa (The Guardian, 17 de junho de 2011).

Qual é o propósito dos programas de resgate?

O propósito dos programas de resgate é garantir a ma-
nutenção de serviços públicos essenciais na periferia da 
Europa? Está claro que não. Pelo contrário, a Troika for-
mada pela Comissão Européia, Banco Central Europeu 
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e Fundo Monetário Internacional (FMI) exige cortes nos 
gastos públicos precisamente em serviços como saúde e 
educação. O propósito é assistir os países periféricos a 
readquirir competitividade? Novamente, está claro que 
este não é o objetivo. Os programas de resgate não in-
cluem quaisquer projetos de política industrial.

A verdadeira natureza dos programas de resgate fica evi-
dente em suas condições, tornando o apoio dependente 
de políticas de austeridade que incluem: (1) cortes no fi-
nanciamento de serviços públicos essenciais; (2) elimina-
ção de empregos públicos; (3) um impulso à privatização 
de ativos estatais; e (4) o enfraquecimento das relações 
trabalhistas e dos direitos sindicais por meio de reduções 
no salário mínimo e da renovada liberalização dos mer-
cados de trabalho. Logo, o verdadeiro propósito dos pro-
gramas de resgate é reestruturar as economias políticas 
e abrir o setor público a novas oportunidades de investi-
mento por parte do setor financeiro privado. Neste pro-
cesso, a correlação de poder é empurrada ainda mais do 
trabalho para o capital. Em última instância, as empresas 
usam a crise como modo de fortalecer sua posição com 
relação aos trabalhadores, facilitando a exploração. 
 
Os trabalhadores alemães são vencedores devido ao 
boom de exportações?

Ao contrário do que geralmente se supõe, os trabalha-
dores alemães não se beneficiaram da situação atual. Os 
aumentos de produtividade na Alemanha têm em grande 
medida resultado de pressão negativa sobre os salários e 
condições de trabalho.

“A Alemanha tem apertado seus trabalhadores inces-
santemente ao longo deste período. Durante as duas 
últimas décadas, a economia mais poderosa da zona 
do euro produziu os menores aumentos nos custos 
nominais do trabalho, enquanto que a participação 
dos salários no produto tem caído sistematicamente. 
A UME2 tem sido uma provação para os trabalhadores 
alemães” (Lapavitsas et al, 2012: 4).

A Agenda 2010, e especialmente a reforma Hartz IV, im-
plementada no começo dos anos 2000, constitui ao mes-
mo tempo o maior corte e a maior reestruturação do sis-
tema de seguridade social alemão desde o fim da Segun-
da Guerra Mundial. Em outras palavras, a Alemanha teve 
mais êxito que outros países da Zona do Euro em reduzir 
os custos do trabalho. “O euro é uma política de ‘empo-
brecer seu vizinho’ para a Alemanha, sob a condição de 

que empobreça seus próprios trabalhadores primeiro” 
(Lapavitsas et al, 2012: 30). 

Assim, enquanto a grande mídia retrata com regularida-
de a crise como um conflito entre a Alemanha e os países 
periféricos, o conflito real em questão é entre capital e 
trabalho. E este conflito está acontecendo por toda a UE 
à medida que a crise econômica é usada como desculpa 
para justificar cortes pelo continente afora. No Reino Uni-
do, embora o país não esteja na posição de uma Grécia, 
Portugal ou Irlanda, as pessoas também enfrentam cor-
tes e reestruturações constantes, inclusive privatizações 
nos setores de saúde e educação, bem como ataques aos 
direitos trabalhistas. Em suma, em toda a UE, as empre-
sas se valem da crise para reduzir os ganhos dos trabalha-
dores conquistados no período pós-guerra. A crise ofe-
rece ao capital um arrazoado para justificar cortes que 
normalmente não conseguiria realizar.

Quais as possibilidades de uma resistência à reestrutu-
ração por parte do trabalho?

Considerando que a austeridade é um fenômeno pre-
sente em toda a Europa, encorajado tanto por Bruxelas 
quanto pelos governos nacionais, seguirá sendo impor-
tante que os sindicatos combinem a resistência à rees-
truturação neoliberal em âmbito europeu com resistên-
cia em âmbito nacional. Declarar solidariedade para com 
os trabalhadores gregos é uma boa iniciativa por parte 
dos sindicatos alemães e britânicos, por exemplo. Con-
tudo, o apoio mais concreto que se pode dar é resistir 
à reestruturação em seu próprio país. Qualquer derrota 
da austeridade em um país-membro da UE ajudará lutas 
semelhantes em outros.

Ao considerar respostas alternativas à crise, pode-se di-
ferenciar medidas de curto prazo de medidas de médio 
e longo prazo. É importante que desde já os sindicatos 
alemães busquem aumentos salariais maiores de modo 
a fazer com que o mercado interno alemão absorva mais 
produtos que atualmente estão sendo exportados. Den-
tro de uma lógica semelhante há a proposta da Confe-
deração Alemã de Sindicatos (DGB) de um programa de 
estímulo econômico, investimentos e desenvolvimento 
para a Europa. Esse novo Plano Marshall é projetado 
como um programa de investimentos e desenvolvimen-
to ao longo de dez anos. Dele fazem parte uma série de 
medidas institucionais, investimentos diretos do setor 
público, subvenções aos investimentos de empresas e 
incentivos ao consumo (DGB 2013). Medidas neo-key-
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nesianas deste tipo reduzirão a pressão imediata sobre 
as economias européias. Entretanto, elas não questio-
nam as estruturas de poder subjacentes à economia po-
lítica européia.

Um desenlace vitorioso da luta contra a austeridade 
depende em última instância de uma mudança na cor-
relação de poder na sociedade. O estabelecimento de 
estados voltados para o bem estar social e de socieda-
des mais justas se baseou na capacidade do trabalho 
de equilibrar o poder de classe do capital (Wahl 2011). 
Portanto, uma superação da austeridade necessitará 
um fortalecimento do trabalho com relação ao capital. 
Como observa Lapavitsas, “uma estratégia radical de es-
querda deve oferecer uma resolução da crise que altere 
a correlação de forças sociais a favor do trabalho e im-
pulsione a Europa numa direção socialista” (Lapavitsas 
2011: 294). Assim, no médio prazo, será essencial inter-
vir mais diretamente no setor financeiro. Como parte 
dos resgates, muitos bancos privados foram estatiza-
dos, como o Royal Bank of Scotland no Reino Unido, por 
exemplo. Mas a eles foi facultado continuar funcionan-
do como se fossem bancos privados. Pouco se impôs em 
termos de direção estatal. Será importante ir além da 
estatização, rumo à socialização dos bancos para garan-
tir que eles de fato operem de acordo com as necessi-
dades da sociedade. Tal passo contribuiria diretamente 

para mudar a correlação de poder na sociedade em fa-
vor do trabalho.

No longo prazo, porém, mesmo uma mudança na corre-
lação de poder entre capital e trabalho não será suficien-
te. A exploração capitalista se fundamenta em como as 
relações sociais de produção são montadas em torno do 
trabalho assalariado e da propriedade privada dos meios 
de produção. Portanto, a exploração só pode ser supe-
rada se houver uma mudança na própria maneira de se 
organizar a produção. 
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