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EU har slagit in på en riskabel väg när cypriotiska sparare beskattas för att lösa finanskrisen, 
anser EMU-experten Lars Calmfors. Hettar det till i fler länder kan detta enligt honom leda till en 
anstormning av sparare som vill ta ut sina pengar.  

En engångsskatt på uppemot 10 procent på sparkapital är en del i det krispaket som ska få 
Cyperns ekonomi på fötter. I gengäld ska Cypern få ett stöd värt 10 miljarder euro (cirka 90 
miljarder kronor) från euroländernas räddningsfond och Internationella valutafonden IMF. 

Lars Calmfors är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och expert på den 
europeiska valutaunionen EMU.  

Är det ett klokt beslut att försöka lösa den cypriotiska krisen med en engångsskatt på 
beparingar? 

– Det är riskabelt. Det innebär i praktiken att man sätter insättningsgarantin för sparare, som 
tillkom på EU:s initiativ, ur spel och det skapar förstås osäkerhet  

– Även om man säger att Cypern är ett specialfall så kan människor misstänka att detta kan hända 
igen. Om läget förvärras i Spanien eller Italien kan de här farhågorna leda till en bankrusning av 
sparare som vill ta ut sina pengar, säger Calmfors. 

Vad är skälet till att man gör så här just på Cypern? 

– Man tycker att Cypern har banker som har agerat på ett tveksamt sätt och vuxit sig väldigt stora 
i förhållande till landets ekonomi genom att dra till sig gråa och svarta pengar. Cypern har fått 
synpunkter på att detta är mindre lämpligt men inte brytt sig om det. Då har man velat markera att 
sådant kan straffa sig, säger Calmfors. 

Kan den här åtgärden rädda Cyperns ekonomi? 

– Nu är ju frågan om det här får godkänt i parlamentet, men sker det så ökar  statsskulden mindre 
än den annars skulle göra. Men får Cypern inte stöd så kan landet inte undvika att dess banker går 
omkull. De klarar inte själva insättningsgarantin och då kommer både stora och små sparare 
liksom många institutionella långivare att göra ännu större förluster. 

Varför är de cypriotiska bankerna i så dåligt skick? 

– Det beror mest på krisen i Grekland. Cypriotiska banker sitter på grekiska statsobligationer som 
förlorat i värde och fordringar på grekiska företag som går dåligt. 



Hur stort hot är den cypriotiska krisen mot euroområdet och Sverige? 

– Eftersom Cypern är så litet utgör det inte något stort hot i sig. Problemet är i stället vilken 
effekt det får på förväntningarna om att sparare i andra länders banker också kan komma att göra 
förluster i krislägen, säger Lars Calmfors. 
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