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Walenie głową w mur jako remedium na 
boleści związane z kryzysem w strefi e euro 
nasi przyjaciele po piórze zza oceanu pro-
ponowali już w połowie ubiegłego roku. 
Rozwiązanie nie tyle skuteczne i pozwala-
jące rozwiązać rzeczywiste problemy, co 
dające możliwość zapomnienia. Skupienia 
się na innym bólu, który wiemy, jak leczyć. 
Oczywiście, ekonomiści i publicyści zza 
oceanu zawsze będą wiedzieli lepiej, jak 
powinna postępować Bruksela do spółki 
z Angelą Merkel i EBC. Oczywiście, Europa 
zawsze będzie odpowiadać, że pacjentów 
dzieli nie tylko ocean, ale również model 
gospodarki i nie można stosować takich 
samych kuracji. Nawet jeśli tamta ziemia 
wydała na świat większość laureatów Nobla 
w dziedzinie ekonomii.  
Z drugiej strony widać jak na dłoni, że 
jesień ubiegłego roku przyniosła nie roz-
wiązanie problemów w Europie, a tylko 
ich zamiecenie pod dywan. A ten, tkany 
z euro, okazuje się za mały. Ci, którzy do 
tej pory płacili i wyciągali za uszy z kryzy-

su, robić tego już nie chcą. Nie tylko dla-
tego, by przypadkiem nie uratować po-
dejrzanych rosyjskich fortun, ale również 
– a może przede wszystkim – z powodu wy-
borców we własnych krajach. Oni mogliby 
już nie wybaczyć.       
I zapewne słowa, że „schemat cypryjski” 
będzie stosowany w przyszłości, w czyn 
się nie obrócą, to mogą – niezależnie od 
tego, jak szokująco brzmią – odnieść po-
zytywny skutek. Instytucje Eurolandu nie 
będą reagowały dopiero wtedy, gdy coś 
się pali. Rządy poszczególnych krajów nie 
będą patrzyły tylko na wyborcze sonda-
że. A sami wyborcy wreszcie zrozumieją, 
że w prawdziwym życiu nie ma Świętych 
Mikołajów. Tę ostatnią lekcję my również 
moglibyśmy odrobić.          

——  Cezary Szymanek, redaktor naczelny 
„Bloomberg Businessweek Polska”

@cszymanek on twitter
cezary.szymanek@bbwp24.pl

 

Edytorial

Widzi nam się

„W obecnych 
okolicznościach 

stabilność 

rynków fi nansowych i systemu 

bankowego na Cyprze jest 

sprawą nadrzędnego interesu 

publicznego, co uzasadnia 

nałożenie tymczasowych 

ograniczeń w przepływie 

kapitału”.
Komisja Europejska o ograniczeniu 

transferu pieniędzy z wyspy

Tylko tyle euro w gotówce można 
wywieźć z Cypru, zdecydowały 
władze w Nikozji. Ograniczyły też 
do 5 tys. euro na osobę wartość 
zakupów, jakie można opłacić 
cypryjską kartą bankową.
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Otwarcie Kryzys euro

                 Wczoraj.   
CYPR PRZYPOMNIAŁ, ŻE KRYZYS W STREFIE EURO MA SIĘ DOBRZE. I ŻE 

Grecja. 
Rok 2012.
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E 

Cypr.
Rok 2013.

JESZCZE NIE RAZ W TYM ROKU UPOMNI SIĘ O SWOJE.

Cypr.
Rok 2013.

JESZCZE NIE RAZ W TYM ROKU UPOMNI SIĘ O SWOJE.
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