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A arriscada aposta da Polônia no euro 

APOLÔNIA AINDA não está perdida, 
mas seus líderes continuam decidi-
dos a dar uma chance ao desastre. 
O país tem uma das histórias de re-
lativo sucesso na Europa. Ela evitou 

a queda grave que afetou grande parte da perife-
ria europeia, depois teve uma recuperação razoa-
velmente forte. O crescimento vacilou mais re-
centemente, devido em grande parte à austerida-
de fiscal, somada à intrigante decisão das autori-
dades polonesas de copiar o Banco Central Euro-
peu (BCE) e aumentar as taxas de juro em 2011. 
Ainda assim, pelos padrões europeus, há uma au-
sência revigorante de puro terror econômico. 

E grande parte desse sucesso relativo claramente teve a 
ver com o fato de que a Polônia não apenas manteve sua pró-
pria moeda, o zloty, como permitiu que ela flutuasse. Em con-
sequência, durante os anos de grandes fluxos de capital para 
a periferia europeia, a Polônia teve uma valorização da moe-
da em vez de inflação diferencial, e conseguiu corrigir essa 
taxa de câmbio real rapidamente quando a crise a atingiu. 

Então, o que a liderança da Polônia quer fazer? Ora, entrar 
para o euro, é claro. E isso realmente me dá vontade de ba-
ter minha cabeça na parede. Pense na Espanha, Irlanda, ago-
ra Chipre. De quantas evidências mais precisamos de que o 
euro é uma armadilha, que pode facilmente deixar os países 
sem opções diante da crise? Mesmo que você tenha acredita-
do na lenda da Letônia, o que não deveria, é necessário se dis-
por a admitir que a filiação ao euro seja no melhor dos casos 
uma aposta com um lado negativo potencialmente terrível. 

Joe Weisenthal, da Business Insider, relatou os índices dos ge-
rentes de compras na Europa realmente decepcionantes (índi-
ces baseados em pesquisas que atuam como indicadores de ad-
vertência precoces sobre os dados econômicos oficiais). Não há 
dúvida de que o continente está se aprofundando na recessão, 
mesmo nos países centrais. E ler essa notícia me lembra de algo 
que eu pretendia escrever: as discussões sobre os problemas da 
Europa e o debate sobre a austeridade muitas vezes sofrem de 
uma tendência a misturar duas questões um tanto diferentes. 

Uma delas, a que chama mais atenção, envolve o grau de 
austeridade imposto aos países devedores. Claramente, esses 
países têm muito pouca opção com relação a aceitar as exi-
gências da Troika (o BCE, a Comissão Europeia e o Fundo 
Monetário Internacional), a menos que estejam dispostos a 
abandonar o euro. E essa é uma linha que ninguém ainda se 
dispôs a cruzar, embora Chipre e a instalação de controles de 

capital lá tragam a possibilidade para mais perto. Eu afirma-
ria que o interesse próprio esclarecido de parte da Troika pe-
diria um esforço mais brando. Mas mesmo os céticos da aus-
teridade concordariam que certo controle nesses países é ine-
vitável. Esse é o preço da política monetária "tamanho único". 

Mas existe outra questão, a situação da Europa como 
um todo. O que aconteceu é que os países periféricos foram 
obrigados a uma austeridade extrema, mas essa não foi com-
pensada nos países centrais. Na verdade, os países centrais 
também se envolveram em medidas de austeridade, embora 
não tão severas. Assim, o resultado geral foi uma acentua-
da contração fiscal na Europa (o balanço ciclicamente ajus-
tado hoje é muito mais apertado que antes da crise, apesar 
de a demanda no setor privado continuar muito fraca) sem a 
compensação de uma política monetária mais frouxa. 

Os elaboradores de políticas europeus parecem surpresos 
de que essa mistura de políticas tenha levado a uma dupla reces-
são, mas eles não têm direito de estar surpresos. É exatamente o 
que a macroeconomia básica lhes teria dito para esperar. 

E isso, por sua vez, nos diz que o euro é uma construção ainda 
mais falha do que a teoria da área monetária ótima poderia pre-
ver. A teoria enfatizou o problema de um sistema tamanho úni-
co diante de "choques assimétricos": os países devem reagir se-
paradamente se estiverem caindo, enquanto o resto da área mo-
netária estiver robusto. Mas acontece que, em tempos de ampla 
fraqueza econômica, esse problema é potencializado pela assi-

metria das pressões que os países 
enfrentam, em que as economias 
problemáticas são obrigadas a en-
durecer a política, mas as econo-
mias em menos dificuldade não 
sentem necessidade de relaxar, 
de modo que o posicionamento 
geral da política econômica tem 
um forte viés deflacionário. 

Como escreveu recentemente 
Matt O'Brien, editor associado 
de The Atlantic, essa é a mesma 
questão que os países enfrenta-
ram sobre o padrão-ouro, pro-
blema que eles eventualmente 
resolveram saindo do ouro. 

Se os fazedores de políticas eu-
ropeus realmente quiserem sal-
var o euro, deveriam reagir com 
força contra o viés deflacionário 
de seu sistema. Infelizmente, até 
onde posso ver, eles não estão se-
quer dispostos a reconhecer que 
o problema existe. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo, ano 18, n. 743, p. 51, 10 abr 2013. 




