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19. 3. 2013 kyperští poslanci zamítli návrh jednorázového zdanění bankovních vkladů
tamních bank. Zdanění ve výši 6,75% u vkladů do částky 100 tisíc eur a 9,9% zdanění vkladů
nad tuto částku bylo podmínkou eurozóny pro poskytnutí půjčky ve výši 10 miliard eur.1 Po
hlasování v kyperském parlamentu dala Evropská centrální banka Kypru ultimátum, podle
něhož bude poskytovat nouzovou pomoc kyperským bankám pouze do pondělí 25. března. Do
té doby musí být schválen záchranný program Evropské unie a Mezinárodního měnového
fondu, který zajistí solventnost dotčených bank.2
22. 3. 2013 skončily neúspěchem dvoudenní rozhovory o možné ruské pomoci Kypru.
Kyperskému ministrovi financí Sarrisovi se nepodařilo vyjednat zmírnění podmínek splácení
dluhu ve výši 2,5 miliard eur. Již před příjezdem do Ruska avizoval, že cílem cesty není
žádost o novou půjčku, ale nabídka investic do kyperské ekonomiky, případně nabídka koupě
akcií výměnou za budoucí zisky z kyperských nalezišť zemního plynu. Ruský ministr financí
Siluanov ovšem sdělil, že ruští investoři (především Gastrom a Rosneft) o návrh neprojevili
zájem a ruské banky se odmítly podílet na sanaci kyperských bank.3 Ruský premiér
Medveděv ovšem nevylučuje případnou budoucí pomoc Kypru, avšak zdůraznil, že
podmínkou ruské pomoci je přijetí finančního plánu mezi Kyprem a EU.4
22. 3. 2013 Mezinárodní měnový fond (MMF) schválil vyplacení v pořadí již deváté úvěrové
pomoci Irsku, a to v hodnotě 970 milionů eur. V prohlášení MMF uvedl, že Irsko pokračuje v
zavádění tvrdých reforem s pozitivními výsledky – reálný hrubý domácí produkt se v roce
2012 zvýšil o 0,9 procenta a zaměstnanost během roku rostla mírně, kladně je v prohlášení
hodnocen i nedávný prodej irských desetiletých dluhopisů. Celkově již MFF poskytl Irsku
během tří let zhruba 22,6 miliard eur.5
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25. 3. 2013 v ranních hodinách bylo dosaženo dohody mezi zeměmi eurozóny, která by měla
umožnit uvolnění záchranného balíčku pro Kypr ve výši 10 miliard eur.6 Dohoda obsahuje
plán na restrukturalizaci kyperského finančního sektoru, což by mělo vést k jeho výraznému
zmenšení (jeho předimenzovanost je považována za jeden z důvodů současné krize). Podle
nové dohody nebudou (oproti původnímu návrhu) zdaněny bankovní vklady do výše 100 000
eur. Zásadní restrukturalizace čeká zejména dvě největší kyperské banky (Laiki, Bank of
Cyprus), která by měla přinést požadovaných 5,8 miliard eur z kyperských zdrojů.
Restrukturalizace se zřejmě výrazně dotkne větších investorů, kteří pocházejí zejména
z Ruska. Ruský premiér Medveděv již prohlásil, že Rusko se chystá prostudovat konkrétní
důsledky nové dohody.7
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