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Hlavním tématem vývoje v eurozóně se stala kyperská krize. 25. 3. 2013 bylo dosaženo
dohody mezi zeměmi eurozóny, která by měla umožnit uvolnění záchranného balíčku pro
Kypr ve výši 10 miliard eur. Dohoda obsahuje plán na restrukturalizaci kyperského
finančního sektoru, jenž by měl do roku 2018 vést k jeho zmenšení na úroveň průměru
členských států EU. Součástí restrukturalizace nově není zdanění bankovních vkladů do výše
100 000 eur.1 Jejím obsahem jsou následující body:


Druhá největší kyperská banka (Laiki) bude uzavřena, toto uzavření bude spojeno s
„plnou účastí vkladatelů“;



Laiki bude rozdělena na „dobrou“ a „špatnou“ část; špatná část „bude časem zrušena“;



„Dobrá“ část banky bude připojena k největší kyperské bance Bank of Cyprus;



Evropská centrální banka poskytne Bank of Cyprus likviditu;



Bank of Cyprus bude rekapitalizována konverzí nepojištěných vkladů za „plné účasti
vkladatelů;



Konverze bude mít takovou podobu, aby kapitálový poměr na konci konverze činil 9 %;



Všichni pojištění vkladatelé budou plně chráněni;



Finance záchranného balíčku (10 miliard eur) nebudou užity k rekapitalizaci bank.

Záchranný balíček by měl být poskytnut ze Evropského mechanismu stability (ESM),
Euroskupina nicméně vyzvala k účasti i Mezinárodní měnový fond (MMF). ESM by měl
připravit smlouvu o využití finančního stabilizačního mechanismu do poloviny dubna 2013.
Prostředky by měly být využity na zajištění udržitelného vývoje kyperského veřejného dluhu.
Kypr se zavázal k další fiskální konsolidaci, strukturálním reformám, privatizaci,
implementaci opatření proti praní špinavých peněz v kyperských finančních institucích,
zvýšení daní z kapitálových příjmů a firemních daní z příjmu.2
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28. 3. 2013 byly po 12 dnech bankovních prázdnin znovuotevřeny kyperské banky, v platnosti
nicméně zůstala některá opatření, která mají vyloučit tzv. „run na banky“, hromadné vybírání
vkladů či jejich převádění do zahraničí. Přechod k běžnému provozu se odehrál klidně.3
29. 3. 2013 prohlásil kyperský prezident Nicos Anastasiades, že bude dosaženo kyperského
setrvání v eurozóně, současně ale kritizoval přílišnou tvrdost dojednaných podmínek pro
Kypr.4 Podle kyperského ministra zahraničí Loannise Casoulidese dostává nedostatek
solidarity ze strany EU Kypr zpět do ekonomické situace z roku 1974 (po turecké invazi).5
Podle německého ministra financí Wolfganga Schäubleho je taková kritika lidsky
pochopitelná, avšak zcela nepodložená ; jedná se o „projekci hněvu“ na údajné viníky krize.6

3

Eubusiness.com, President thanks 'maturity' of Cypriots as banks reopen, 28. 3. 2013,
http://www.eubusiness.com/news-eu/cyprus-economy.nkr/
4
Eubusiness.com, Cyprus will not quit the euro, vows president, 29. 3. 2013, http://www.eubusiness.com/newseu/cyprus-economy.nlw/
5
Euobserver.com, Cyprus foreign minister: the EU has taken us back to 1974, 28. 3. 2013,
http://euobserver.com/economic/119611
6
Eubusiness.com, Germany's Schaeuble says Cypriot anger will pass, 28. 3. 2013,
http://www.eubusiness.com/news-eu/cyprus-economy.nkm/

3

