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Neste trabalho buscamos estudar a natureza estrutural da resposta dada pelo governo alemão aos 
problemas do mercado de trabalho e do sistema de seguridade social daquele país. Nos últimos 
anos a economia alemã cresceu menos que os principais países da Europa, a taxa de desemprego 
permaneceu em níveis elevados e as despesas com seguridade social vêm crescendo a um ritmo 
2,5 vezes superior ao crescimento do PIB. Diante deste cenário, o Governo de Gerard Schröder 
apresentou um amplo projeto de reformas econômicas e sociais que entrou em vigor no início de 
2004, chamado Agenda 2010. O objetivo do trabalho é verificar como as mudanças que foram 
propostas e que já estão em vigor alteram o modelo da “sozialmaektwirtschaft” – a economia social 
de mercado alemã-  e até que ponto pode ser considerado, como afirmam alguns, um 
desmantelamento do Estado de Bem-Estar ou, como diz o governo, trata-se de reformar para 
preservá-lo. A metodologia utilizada consiste em analisar os fundamentos teóricos e práticos da 
Agenda 2010, isto é, o modelo desenvolvido em Portugal em 2000 pelo “European Council” para 
lidar com a baixa produtividade e estagnação do crescimento da União Européia e a própria 
evolução da economia alemã na década de 1990 após a reunificação do país. Quanto às reformas, 
concentramos a pesquisa nas duas principais: o mercado de trabalho e o sistema de seguridade 
social. A primeira inclui as polêmicas reformas Hartz I a IV. Procuramos entender o que elas 
mudam e como interferem nas tradicionais relações das empresas com os trabalhadores, assim 
como quais os efeitos já podem ser observados. A segunda vem modificar um dos sistemas mais 
abrangentes de seguro social do mundo e traz também muita polêmica. Nesta pesquisa 
procuramos estudar a evolução deste sistema, bem como as propostas presentes na Agenda e 
quais os efeitos das medidas já adotadas.  
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