Experterna: ”Därför måste man rädda
småspararna”
Den massiva kritiken blev övermäktig. Det säger experterna som välkomnar nya förslag på en
slopad - eller åtminstone mildare - bankskatt för Cyperns småsparare.
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Mycket pekar på att cypriotiska småspararna i någon mån kommer räddas från bankskatten. Den
som har ett sparkapital över 100 000 euro riskerar däremot en rejäl skattesmäll på upp till 15.6
procent. Ett bättre alternativ, anser Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms
universitet och expert på den europeiska valutaunionen EMU.
– Ja, det är ändå bättre att hålla fast vid garantin. Man införde ju en insättningsgaranti för att
undvika att småspararna drabbas. Då är det ju konstigt att frångå den nu. Det här är ett steg
framåt, säger Lars Calmfors om de nya förslagen.
Det ursprungliga förslaget var en skatt på 6,75 procent på alla banktillgodohavanden under 100
000 euro, och på 9,9 procent över det beloppet. Just 100 000 euro är den summa som skyddas av
Cyperns insättargaranti. Men nu verkar det som om man vill mildra bördan för småsparare,
samtidigt som en skattesats på 15,6 procent föreslås för den som har mer pengar på kontot.
Det cirkulerar flera förslag som Cyperns parlament ska försöka ta ställning till under
tisdagskvällen. Cyperns centralbank förordar att skatten slopas för alla insättningar som är lägre
än 100 000 euro, enligt ett uttalande av centralbankschefen Panico Demetriades. Samtidigt
rapporterar Reuters att Cyperns regering lämnat över ett utkast till parlamentet med förslag om att
bankskatt slopas för alla insättningar under 20 000 euro.

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist tror att den förtroendekris som har uppstått kan lindras om
man tar hänsyn till just småsparare. Och de med större kapital har i nuläget inte har så mycket att
välja mellan.
- För de med större sparbelopp är det här ett val mellan pest och kolera. Skatt är inte populärt,
men alternativet är att banksystemet går omkull och då förlorar man ju mer än 15 procent, säger
han.
Risken finns dock att en del väljer att ta ut sina pengar och flytta tillgångar till andra länder.
Samtidigt menar Lars Calmfors att det snarast är positivt om Cypern framöver får svårare att dra
in kapital.
– Man kan ju se en fördel i att Cypern får svårare att dra till sig pengar av de slag som man hittills
har fått. Det har talats om skatteflykt, svarta och grå pengar. Dessutom har man en alldeles för
stor banksektor, säger Lars Calmfors.
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