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„Dacã se prãbuºeºte euro,
se prãbuºeºte ºi Europa”

Primãvara ºi vara anului 2012 au adus moda propunerilor de
modalitãþi prin care s-ar putea realiza dezmembrarea zonei euro.
Dupã mai bine de doi ani de la debutul crizei datoriilor Greciei, proiectul monedei unice europene pãrea sã fie pe punctul de a eºua. Bail-out-urile succesive, austeritatea covârºitoare
ºi nenumãratele summituri în regim de urgenþã ale liderilor
europeni, care, în cel mai bun caz, ºovãiau în a lua o hotãrâre,
au alimentat indignarea þãrilor creditoare ºi a celor debitoare
în egalã mãsurã. ªi cum liderii naþionali dãdeau impresia cã
fie nu doreau, fie nu puteau sã consolideze cooperarea în Uniune, criza monedei euro agrava fãrã cruþare tensiunile. Mai
bine sã purcedem la o lichidare controlatã a monedei în loc
sã ne confruntãm cu o suprimare haoticã a ei, au spus unii.
În luna mai, Thomas Mayer, fostul economist-ºef de la
Deutsche Bank, a propus introducerea unei monede paralele
în Grecia, „geuro”, pentru ca þara sã nu intre în incapacitate
de platã.1 În iulie, Policy Exchange, un think-tank britanic, i-a
1
T. Mayer, Der Geuro: Eine Parallelwährung für Griechenland?, Deutsche
Bank, mai 2012, disponibil la adresa: www.dbresearch.de/PROD/DBR_
INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000288868.pdf. Câteva dintre argumentele lui Mayer sunt reproduse în Business Insider, la adresa: www.b
usinessinsider.com/introducing-the-geuro-a-new-parallel-currency-to-sol
ve-all-of-greeces-problems-2012-5. Mayer însuºi expune câteva dintre opiniile sale în Wall Street Journal, la adresa: www.wsj.com/news/articles/SB1
0001424127887324556304578116830518460210.
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acordat lui Roger Bootle de la Capital Economics2, un institut
de cercetare privat din Londra, premiul Wolfson, în valoare de
250 000 de lire sterline, pentru cea mai bunã soluþie de ieºire
din zona euro. În luna urmãtoare, The Economist a publicat
un memorandum fictiv adresat cancelarului german Angela
Merkel, în care erau expuse douã soluþii pentru dezmembrarea zonei euro: ieºirea Greciei sau plecarea unui grup consistent, format din cinci þãri, în care mai erau incluse Cipru,
Spania, Portugalia ºi Irlanda. Într-o notã de subsol, se spunea
cã Angela Merkel, extrem de precautã, respinsese ambele soluþii, considerând cã riscurile ar fi fost mult prea mari, ºi ceruse ca respectivul studiu sã fie distrus. „Nimeni nu trebuie sã
afle vreodatã cã guvernul german a fost dispus sã conceapã
ceea ce era de neconceput. Doar dacã, între timp, documentul
nu se scurgea cãtre presã.”3
Studiul fictiv era mult mai aproape de adevãr decât ºi-ar fi
închipuit cititorii. În vara aceea, Merkel chiar a cântãrit, ºi a
respins, ideea excluderii grecilor din zona euro. Oficialii germani, cei europeni ºi delegaþia FMI deja schiþaserã câteva planuri pentru a gestiona dezmembrarea zonei euro – hotãrând
sã nu dizolve complet moneda, ci sã încerce s-o pãstreze cât de
mult ar fi fost posibil, în cazul în care Grecia (sau o altã þarã
europeanã) ar fi urmat sã renunþe la ea. Aceste planuri n-au
fost dezvãluite presei, ceea ce a fost foarte bine. Simpla existenþã a unui eventual proiect „Grexit” ar fi putut provoca o panicã previzibilã pe pieþe. Puþini credeau cã planul unei pãrãsiri
disciplinate a zonei euro ar putea funcþiona.
Oficialitãþile au încercat în cel puþin trei rânduri imposibilul. Prima oarã în noiembrie 2011, când Grecia a anunþat
2
Roger Bootle et al., Leaving the Euro: A Practical Guide, Capital Economics, versiune revizuitã pentru Premiul Wolfson, 2012. Aceasta, alãturi de alte propuneri, se gãseºte la adresa: www.policyexchange.org.uk/
images/WolfsonPrize/wolfson%20economics%20prize%20winning%20
entry.pdf.
3
Vezi “Tempted, Angela?”, la adresa: www.economist.com/node/215
60269.
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un referendum privind cel de-al doilea acord de salvare de tip
bail-out. Germania ºi Franþa, scandalizate de insubordonarea
Greciei, au cerut ca întrebarea pentru referendum sã fie legatã de dorinþa grecilor de apartenenþã la zona euro. Era
pentru prima datã când liderii europeni recunoºteau în mod
public termenul „Grexit”. În cele din urmã, votul a fost abandonat câteva zile mai târziu, dupã demisia primului-ministru
Georgios Papandreu. Cel de-al doilea risc major a intervenit
între cele douã tururi de alegeri din Grecia, în lunile mai ºi
iunie ale anului 2012, când ascensiunea partidelor radicale
de dreapta ºi de stânga a sporit pericolul ca grecii sã voteze
pentru pãrãsirea zonei euro, înainte ca minþile raþionale sã
prevaleze, în cel de-al doilea scrutin. (Chiar ºi dupã ce liderul
conservator Antonis Samaras a format un guvern care s-a dedicat, deºi cu întârziere, programului de reforme cerut de UE,
Merkel s-a întrebat, pânã târziu în august, dacã Grecia ar trebui
exclusã sau nu din zona euro.) Un al treilea pericol l-au reprezentat negocierile dure privind ajutorul financiar acordat
Ciprului în martie 2013. Preºedintele nou-ales, Nicos Anastasiades, a ameninþat cã renunþã la moneda unicã, dacã acordul
financiar însemna îngroparea celor douã bãnci ale insulei ºi
alungarea marilor deponenþi imigranþi, în majoritate ruºi. Dupã
cea de-a doua rundã de negocieri tensionate, Anastasiades a
cedat în faþa salvatorilor sãi.
Zona euro n-ar fi fost pregãtitã sã facã faþã Grexit-ului nici la
sfârºitul lui 2011. Jean-Claude Trichet, care a fost preºedintele
Bãncii Centrale Europene pânã la finele lui octombrie 2011,
nu a vrut sã aprobe o planificare sistematicã a dezastrului. Iar
fãrã aprobarea bãncii centrale de a emite monedã, prãbuºirea
ar fi fost de nestãvilit. În ianuarie 2012, succesorul lui Trichet,
Mario Draghi, ºi-a format o echipã care sã gestioneze criza financiarã. În rãstimp de un an, BCE ºi FMI au elaborat un plan
extrem de detaliat pentru a pregãti o eventualã ieºire din zona euro a unui membru al Uniunii.
Pânã în momentul în care au început negocierile cu Cipru,
în mod evident o þarã mai micã decât Grecia sau oricare altã

3
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economie asistatã, perspectiva unui „Ciprexit” nu a provocat
nicãieri o teamã la fel de mare printre oficiali sau pe pieþele
financiare.
ªi alþii au pus la punct planuri de contingenþã, îndeosebi în
cadrul Comisiei Europene ºi al Consiliului European, cu toate cã aici coordonarea era mai slabã de teama unor dezvãluiri.
„Totul se aflã la Bruxelles”, spunea unul dintre cei implicaþi.
Oficialii n-au uitat o întâmplare, când Herman van Rompuy,
preºedintele Consiliului European, a ridicat problema scenariului Grexit în prezenþa lui José Manuel Barroso, preºedintele
Comisiei Europene. „Nu mã intereseazã detaliile. Dar sper sã
vã ocupaþi de chestiunea asta”, a spus Van Rompuy. Chiar ºi
aºa, mica lui echipã de economiºti lucra la rândul ei tacit la o
serie de documente de poziþie referitoare la toate aceste probleme majore.
Cu toþii pãreau sã bâjbâie prin întuneric. Funcþionarii direcþiei economice din cadrul Comisiei Europene au fost avertizaþi sã nu elaboreze vreun plan drept rãspuns la un posibil
dezastru, deºi un grup de comisari europeni experimentaþi ºi
prevãzãtori tocmai asta a realizat: o strategie în cazul unei posibile scindãri a zonei monedei unice. Aceºtia au avut douã obiective principale: în primul rând, sã stabileascã paºii ce erau de
urmat, iar în al doilea rând, sã argumenteze de ce acei paºi nu
trebuiau urmaþi. Pentru alþii, chestiunea se rezuma la o gestionare cât mai bunã a problemei. Toþi cei implicaþi erau însã
confruntaþi cu o mare dilemã – cât de mult sã le dezvãluie autoritãþilor elene din preparativele unei eventuale întoarceri la
vechea drahmã.

Precum etalonul-aur, doar cã mai rãu
De-a lungul istoriei, s-a întâmplat sã fie abandonate regimuri
valutare bazate pe cursuri de schimb fixe, de la etalonul-aur la
diverse cursuri de schimb ale dolarului. Însã abandonarea unui
curs fix nu este acelaºi lucru cu desfiinþarea unei monede. S-a
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mai petrecut ºi acest lucru, dar numai atunci când s-au despãrþit uniunile formate politic: de exemplu, destrãmarea Imperiului Austro-Ungar, prãbuºirea Uniunii Sovietice ºi divorþul de
catifea dintre Cehia ºi Slovacia. Niciunul dintre aceste precedente, însã, nu surprinde exact contextul parcursului monedei euro. Aceasta este o monedã unicã, fãrã a dispune de un
guvern unic. Este reprezentatã de þãri prospere, dintre care
multe au acumulat datorii mari ºi au provocat dezechilibre externe, astfel încât miza sumelor implicate este la fel de mare.
O hartã a lumii întocmitã în funcþie de cheltuielile fiecãrui guvern prezintã o Europã de mãrimea unui balon uriaº, umflat
din banii publici.4 În plus, zona euro face parte din ansamblul
Uniunii Europene ºi al pieþei sale unice, în interiorul cãreia
bunurile, serviciile, capitalul ºi cetãþenii circulã mai mult sau
mai puþin liber. Drept urmare, consecinþele care afecteazã alte
þãri europene sunt considerabile.
Pregãtirea þãrilor pentru introducerea monedei euro a fost
un proces de lungã duratã. Dacã vreuna s-ar decide sã pãrãseascã zona euro, celelalte ar trebui sã se adapteze la redenominarea monedei acelui stat-membru peste noapte sau, în cel
mai bun caz, într-un scurt interval de timp. Nimeni nu ºtie cu
precizie ce s-ar întâmpla dacã moneda presupusã a fi irevocabilã ar deveni revocabilã. Au existat douã teorii dominante.
Una dintre ele a fost teoria amputãrii: tãierea unui membru putred, precum Grecia, ar salva restul trupului. Teoria cealaltã reflectã principiul dominoului: eºecul unei economii ar provoca o prãbuºire economicã în lanþ. Dupã Grexit, am putea avea
Portexit, Spexit, Italexit ºi chiar Frexit.
Printre atâtea necunoscute, obiectivul autoritãþilor care
puneau la cale planul de contingenþã era unul foarte precis:
4

Vezi I.S. Gill ºi M. Raiser, Golden Growth: Restoring the Lustre of the
European Economic Model, World Bank, 2012 (rezumat), p. 22, la adresa:
www. wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WD
SP/IB/2013/11/15/000442464_20131115123906/Rendered/PDF/681
680PU B0v10G00Box379791B00PUBLIC0.pdf.
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