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1 Úvod 

 

Má diplomová práce se zabývá řeckou dluhovou krizí, tématem, které se za posledních 

několik měsíců stalo bez nadsázky součástí našeho každodenního života. O této zadlužené 

zemi se vedou dennodenní diskuze na evropské půdě, ať se jedná o Evropskou komisi, 

ministerská zasedání, sjezdy nejvýznamnějších představitelů členských zemí Evropské unie 

(EU) nebo Evropskou centrální banku (ECB). Vedle institucí EU je Řecko mimo jiné žhavým 

diskusním tématem především německé i francouzské vlády, kterým přidělává starosti kvůli 

zodpovědnosti ke svým domácím voličům, a mnohých evropských bank, které jsou 

významnými věřiteli této země. Stav řeckých financí se konec konců netýká pouze států 

eurozóny, které jsou s Řeckem spojeny jednotnou měnou euro, ale díky přerůstání politického 

vlivu do dříve čistě ekonomických záležitostí na evropské půdě se tato krize, neboli „řecká 

nemoc“, jak se o této situaci někdy hovoří, stává ohrožením vývoje celé evropské integrace. 

 

Cílem mé práce je dohledat příčiny rostoucího zadlužení, analyzovat přístup jednotlivých 

vládních kabinetů k hospodářské politice, které nedokázaly řešit problém narůstání deficitů 

vládních financí a popsat možné východiska či kroky, které mohou Řecko při jeho snaze za 

oddlužením potkat. Má práce je čistě teoretická a nepoužívala jsem při jejím zpracovávání 

žádné matematické modely. Protože se jedná o aktuální téma, je naprostá většina použitých 

zdrojů získaná z mezinárodních žurnálů, světově uznávaných médií a komentářů významných 

ekonomů. Inspirací pro psaní diplomové práce na toho téma mi byla nejen samotná závažnost 

tohoto předmětu, ale také řada mých osobních kontaktů na řecké straně, které pro mě byly 

zárukou spolehlivých a detailních informací z každodenního života tamních obyvatel 

z různých úhlů pohledu. 

 

Vlastní průběh krize a její aktuálnost s možným dopadem na celý vývoj evropské integrace 

mě přiměl k provedení změny ve struktuře mé práce. V původním zadání jsem se chtěla 

zaobírat historickým vývojem řecké ekonomiky, ale postupem času považuji za mnohem 

významnější věnovat jednu kapitolu samotnému průběhu krize. To je podle mého názoru 

blíže spojeno s danou problematikou, jelikož se zaobírá poskytnutím finanční pomoci, 

opatřením, které jsou nutná aplikovat, aby byly splněny podmínky této asistence a také 

pokrokem, který se řecké vládě podařil ke dnešnímu dni provést. Nicméně samotný historický 
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aspekt ekonomického vývoje je součástí politických příčin krize, kterým je věnována druhá 

kapitola. 

 

Problém řeckého zadlužení má kořeny v 80. letech a nebyl zapříčiněn žádnou ekonomickou 

stagnací, probíhající světovou nebo lokální krizí ani špatným nastavením ekonomiky, ale 

lehkovážností a populismem s cílem rychle zvýšit životní úroveň řeckého obyvatelstva 

a dokázáním si, že řecký národ není horší než jakákoliv jiná západní země. Z toho důvodu je 

má druhá kapitola věnována podrobnému popisu jednotlivých etap vládnutí dvou politických 

stran, které se v demokratickém období Řecka prosadily a ujaly vlády. Po skončení 

vojenského režimu v roce 1974 přijala země demokratickou ústavu a obyvatelstvo se mohlo 

rozhodnout pro cestu, kterou se bude země ubírat. První vládnoucí strana Nea Dimokratia 

(ND) byla od samého počátku připravena vydat se proevropskou cestou, zatímco politická 

strana Panellinio Socialistiko Kinima (PASOK) byla silně v opozici. Po sedmi letech pod 

vládou ND to bylo právě PASOK, které zvítězilo ve volbách a začalo provádět expanzivní 

politiku, která nebyla kompenzována dostatečně velkými příjmy státního rozpočtu. Rychlý 

růst mezd, penzí, benefitů, zaměstnanosti a také velikosti a vlivu veřejného sektoru se 

řeckému obyvatelstvu zalíbil natolik, že se žádná další vláda neodhodlala o tento životní styl 

Řeky připravit. Změnu znamenal až zlomový rok 2009, kdy vyšly najevo informace o stavu 

veřejných financí. Tomu už se věnuje třetí kapitola, která popisuje opatření, kterými se 

vládnoucí strana PASOK snažila odvrátit žádost o pomoc z mezinárodních zdrojů – Evropské 

unie a Mezinárodního měnového fondu (MMF). To se však zemi nepodařilo a na jaře roku 

2010 došlo pod vedením EU, MMF a eurozóny k vytvoření záchranného plánu. Ve čtvrté 

kapitole pak popisuji nejnovější vývoj situace a naznačuji jednotlivé scénáře, které by mohly 

řeckou ekonomiku potkat. V závěrečné kapitole následuje krátké shrnutí celé práce. 
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2 Příčiny krize 
 

Řecký dluh nemá cyklickou povahu, ale jeho zdrojem je špatně nastavená struktura 

ekonomiky. Fenomén zadlužování má své počátky v 80. letech 20. století a byl zapříčiněn 

nerozvážným nakládáním s vládními výdaji. Od 80. let nedokázala žádná vláda uvést stav 

veřejných financí na určitou udržitelnou úroveň. Kromě vlivů majících politickou povahu 

existují i vnější podněty, které určitým způsobem ovlivňují výši zadlužení.  

 

2.1 Politické souvislosti 

 

Jednotlivé podkapitoly se věnují dvěma politickým stranám, které střídavě vládly v daném 

časovém horizontu a ukazují zaměření hospodářské politiky, která byla v konkrétních 

obdobích prováděna a jejich vlivu na stav veřejných financí.   

 

2.1.1 Vláda strany Nea Dimokratia v období 1974 - 1981 
 

První demokratické volby, které se uskutečnily po pádu vojenského režimu, vyhrála 

středopravicová strana Nea Dimokratia (ND) včele s Konstantinem Karamalisem. Za jeho 

vlády si strana vytyčila tři hlavní cíle, o které usilovala a také se jí je podařilo do vypršení 

jejího druhého mandátu v roce 1981 splnit. Za prvé šlo o vybudování demokratického 

institucionálního rámce, postaveném na systému dvou hlavních politických stran, který by dal 

jednotlivým kabinetům silný mandát k vládnutí. To bylo podpořeno přijetím demokratické 

ústavy. Druhým bodem byla snaha o vytvoření silné ekonomiky tažené investicemi do vývoje 

a v poslední řadě cesta k evropeizaci, která byla úspěšně zakončená přijetím do Evropského 

společenství v roce 1981, což se Řecku podařilo jako prvnímu státu jižní Evropy. V témže 

roce vystřídal v čele strany i vlády Karamalise Georgos Rallis, který se zavázal pokračovat ve 

směru, který započal tvůrce ND [PAPPAS, 2010]. V roce 1980, který byl posledním úplným 

kalendářním rokem vládnutí této strany, byla výše vládního deficitu -3 % HDP a veřejný dluh 

měl hodnotu 22,6 % HDP. Na konci roku 1981 došlo ke zvýšení vládního deficitu na -8,3 % 

HDP a veřejný dluh narostl na 27,1 % HDP. 
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2.1.2 Vláda strany Panellinio Socialistiko Kinima v období 1981 - 1989 
 

Panellinio Socialistiko Kinima je sociálně demokratickou politickou stranou, která vznikla 

ihned po pádu vojenského režimu v roce 1974. V prvních volbách téhož roku získala 13,6 % 

hlasů, v roce 1977 už to bylo více než 25 %, čímž se stala hlavní opoziční stranou vládnoucí 

strany Nea Dimokratia. V roce 1981 získala strana pod vedením Adrease Papandreou, který 

stranu vedl od jejího založení do roku 1989 a pak i znovu v letech 1993 – 1996, 48 % hlasů, 

což představovalo padesáti sedmi procentní většinu v parlamentu [TSAKALOTOS, 1998]. 

PASOK vyhrálo volby opět v roce 1988, 1993, 1996, 2000 a 2009 a je tak nejdéle vládnoucí 

stranou v Řecku.  

 

PASOK bylo od samého počátku opozicí a alternativou k ND. Strana postavila svůj volební 

program na nesouhlasu vůči politice USA, Evropskému společenství (ES) a vojenské 

organizaci NATO, čímž vyjadřovala svůj protizápadní postoj a dále pak podporou expanzivní 

hospodářské politiky založené na populistických opatřeních. Těmi využívala dostupné zdroje 

k manipulaci ekonomických možností země a jejich obyvatel, především k vysokému 

přerozdělování bez stabilního zajištění příjmů. 

 

PASOK bylo podle manifestu o založení strany představitelem tzv. „třetí cesty socialismu“, 

jehož verze se liší od tradiční sociální a sovětské demokracie a je inspirována neo-

marxistickými závislými teoriemi. Hospodářská politika této strany v 80. letech byla 

zaměřena na posílení vládní kontroly jak nad veřejným, tak soukromým sektorem a zvýšení 

veřejné spotřeby při ignorování investičního růstu. PASOK stimulovalo ekonomiku cestou 

expanze vládních výdajů. PASOK se snažilo o vybudování sociálního státu, ale nebylo 

schopno vytvořit efektivní a spravedlivý daňový systém. Politika této strany se soustřeďovala 

na zvyšování příjmů a tím i zvyšování životního standardu, ale za cenu externího 

vypůjčování, protože země nedokázala vybrat potřebné množství peněz ze zvýšených daní. 

Ve svém druhém volebním období po roce 1985 byl předseda strany Andreas Papandreou 

okolnostmi donucen přijmout úsporný program, který byl reakcí na politiku plýtvání 

uplatňovanou po roce 1981. Ovšem touha po znovuzvolení byla silnější než politická 

odpovědnost, a tak se koncem 80. let Řecko znovu dočkalo populistických opatření, za 

kterými byla snaha o odvrácení nespokojenosti voličů. Od roku 1987 se pak mění politika 

strany na více proevropskou, mimo jiné z důvodů finančních prostředků, které začaly do země 

proudit z nově vytvořených evropských fondů. Kromě snahy o vyrovnání životní úrovně 
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u zemí, které se jako poslední staly členskými zeměmi ES (kromě Řecka se jedná 

o Portugalsko a Španělsko, které vstoupily do ES v roce 1985) také došlo k nárůstu objemu 

prostředků putujících do strukturálních fondů jako doplněk k přípravám na dosažení 

jednotného trhu.  

 

Politická strana PASOK je symbolem populistických opatření a její zakladatel Andreas 

Papandreou je popisován jako charakteristický lídr, který si dokázal podmanit lid. Jeho 

odkazem do dnešní doby je heslo „Andreasi, ty žiješ a vedeš nás“, které vyvolávají jeho 

obdivovatelé. Po nástupu strany k moci došlo v 80. letech k prudkému nárůstu zaměstnanosti 

ve veřejném sektoru, zavedení univerzálního sociálního a zdravotního systému, zvýšení 

příspěvků na sociální zabezpečení, zvýšení minimální mzdy o 40 % a nárůstu průměrné mzdy 

o 26 % pouze za období 1981 a 1982 a také růstu minimálního důchodu apod., zatímco HDP 

stagnoval. Zestátněním ztrátových soukromých podniků Papandreou zachránil stovky 

pracovních míst, ale primárně tím ulehčil majitelům těchto firem. Expanzivní politika pak 

byla doprovázena přicházejícími finančními toky z ES ve formě převážně zemědělských 

dotací a financování výstavby nové infrastruktury [ARESTIS; SAWYER, 2001; PAPPAS 

2010; KITIDI; XATZISTEFANOU, 2011]. 

 

Pod vládou této strany se sice země stala členem Hospodářské a měnové unie (HMU) 

a postupně docházelo k dotahování životní úrovně obyvatel směrem k průměru ES, ale právě 

pod vládou PASOK lze sledovat kořeny státního zadlužení země. 

 

Jen od roku 1980 do roku 1989 se vládní deficit zvýšil z méně než -3 % HDP na – 14,4 % 

HDP, respektive na -16,1 % HDP v roce 1990 jako následek předvolebního rozhazování 

a celkové zadlužení země vzrostlo z 22,6 % HDP na 66,6 % HDP a dále na 90,1 % HDP 

v roce 1990 [ARESTIS, SAWYER, 2001; ZAHARIADIS, 2010].  
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Graf č. 2.1: Vývoj schodku vládního deficitu a veřejného dluhu v letech 1981 – 1989 
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Zdroj: The economics of the third way: experiences from around the world 

 

2.1.3 Vláda strany Nea Dimokratia v období 1990 - 1993 
 

Korupční skandály vládní strany PASOK, soukromé aféry premiéra Papandreou nebo také 

nespokojenost s úsporami, které PASOK předvedl v druhé polovině roku 1985, byly hlavním 

důvodem prohry Andrease Papandreou v roce 1989. Přesto tyto volby nepřinesly žádného 

vítěze, který by dokázal sestavit parlamentní většinu. Stejný pat se opakoval i při druhých 

volbách téhož roku. V obou případech měla ND více než 140 křesel z třistamístného 

parlamentu, ale nedokázala najít vhodného koaličního partnera pro potřebnou spolupráci, 

který by byl ochoten podporovat stranu v jejím volebním programu. Do třetice se volby 

opakovaly v roce 1990. Z těch už ND vytěžila rovných 150 křesel a k potřebné většině 

v parlamentu jí dopomohl hlas strany, která měla v parlamentu pouze jednočlenné zastoupení 

a jejíž zástupce se nakonec stal členem strany ND. Premiér Konstantinos Mitsotakis nabídl 

úsporný program, zavázal se k podpoře soukromého podnikání především ve sféře průmyslu, 

výroby a služeb a představil sérii privatizačních opatření, které měly za cíl snížení objemu 

státem ovládaného sektoru ekonomiky. Tyto kroky, především pak samotná privatizace, byly 

spojeny s přípravami Evropského společenství na Jednotný evropský trh a podle Mitsotakise 

byly cestou k zachování konkurenceschopnosti ekonomiky a hospodářskému růstu. 

Nejvýznamnějším podnikem, který se měl nabízet v první části privatizace, byla 

telekomunikační společnost OTE, jejímž prodejem si vláda slibovala snížení vládního dluhu. 
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Řecká společnost však není nakloněna privatizačním návrhům, o čemž svědčí sama velikost 

veřejného sektoru v zemi. Rozprodávání státního majetku se stalo terčem kritiky nejen 

u opozice, ale zapříčilo vznik střetů i uvnitř samotné vládnoucí strany, která se tak po třech 

letech vládnutí odsoudila k zániku [BELL, I. 2004; ARESTIS; SAWYER, 2001]. 

 

Tato vláda se stala jedinou výjimkou ve stylu vládnutí od roku 1980, která se chtěla postavit 

rozhazovačné politice a měla snahu vrátit se k fiskální rovnováze a provést významné škrty ve 

státních výdajích, ale a právě proto také jedinou, která nedostala v novodobé řecké historii 

druhou šanci vládnout [PAPPAS, 2010]. Řekové, kteří si rychle zvykli na levné získávání 

peněz a komfort, který přinášelo být součástí přerostlého veřejného sektoru, nesouhlasili 

s opatřeními kabinetu Mitsotakise a v roce 1993 došlo k vypsání předčasných voleb. 

 

Této vládě se za první rok svého účinkování podařilo snížit veřejný deficit z původní hodnoty 

-16,1 % HDP na -11,5 % HDP v roce 1991, ale trend snižování nebyl zachován a na konci 

roku 1993 jeho hodnota dosahovala -13,8 % HDP. U veřejného dluhu pokračovalo jeho 

navyšování až na konečných 111,6 % HDP v roce 1993. 

 

Graf č. 2.2: Vývoj schodku vládního deficitu a veřejného dluhu v letech 1990 – 1993 
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Zdroj: The economics of the third way: experiences from around the world 
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2.1.4 Vláda strany Panellinio Socialistiko Kinima v období 1993 – 2004 
 

Od druhého zvolení se vytratila snaha o pokračování v politice třetí cesty a politická strana 

PASOK se stala více proevropská. Do roku 1995 byl v čele strany opět Andreas Papandreou, 

později vystřídán pro vážné zdravotní problémy Kostasem Simitisem. Simitis přinesl do 

strany nové reformní úsilí a sliboval obrat od politiky tak, jak ji prováděl jeho předchůdce. 

V tomto volebním období se na půdě ES vedly neustálé debaty o podobě rýsující se 

Hospodářské a měnové unie (HMU) a společné měně euro. Od samého počátku bylo Řecko 

velkým podporovatelem této společné akce a samozřejmě chtělo být jedním ze zakládajících 

členů a přirozeně mezi prvními, kdo euro adoptují. To byl také prvotní Simitisův cíl. Z Atén 

přicházely hlasy, že země bude splňovat přijatá maastrichtská kritéria již v roce 1997, kdy se 

původně o spuštění HMU uvažovalo. Ambiciózní plány však přetrhl spekulativní atak na 

drachnu v roce 1994, který byl způsobený vzrůstajícím státním dluhem. Reakcí vlády bylo 

vytvoření pětiletého projektu, který představil opatření vedoucí k naplnění maastrichtských 

kritérií. Snížení dluhu mělo být dosaženo zvýšením příjmů z privatizace a tvrdým opatřením 

namířeným proti daňovým únikům. Tedy akce, které jsou i dnes jedny z hlavních pilířů ke 

snížení řeckého dluhu a které se opakovaně nedaří naplnit [LYNN. 2011, str. 45-46]. 

 

Hlavně díky snaze o splnění maastrichtských kritérií PASOK zlepšilo vedení ekonomiky. 

Deficit veřejných rozpočtů se zmenšil ze -13,8 % HDP pro rok 1993 na -3,4 % HDP v roce 

1999 a celkové zadlužení kleslo ze 111,6 % HDP na 105,2 % HDP pro stejné období. 

Významně klesla inflace i úrokové míry a pokročilo se v provádění privatizačních kroků. Je 

však vhodné podotknout, že dluh byl opticky snížen i za pomocí vyšších čísel růstu HDP.  

 

PASOK opětně vyhrálo volby v roce 2000, s příslibem boje proti vzrůstající nezaměstnanosti, 

kdy se strana zavázala k vytvoření 300 000 nových pracovních míst (cca 7 % pracovní síly) 

a k provádění opatření zaměřených na ochranu penzistů. Po několika letech určité fiskální 

disciplinovanosti, kdy se Řecko snažilo splnit maastrichtská kritéria pro adopci společné 

měny euro, se po vstupu do HMU mohli Řekové opět těšit z nárůstu platů i penzí a růstu 

zaměstnanosti ve veřejném sektoru. Spolu s veřejným sektorem došlo i k nárůstu mezd 

v soukromém sektoru [ARESTIS, SAWYER. 2001]. 

 

Řecko se dva roky od vzniku HMU stalo v roce 2000 jejím dvanáctým členem. Země ale 

neplnila maastrichtská kritéria, která jsou podmínkou k přijetí. Oficiální čísla za rok 1999 
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uvádí vládní deficit ve výši -3,4 % HDP, přitom kritérium pro členství v HMU je -3,0 % 

HDP. Za přijetím Řecka do HMU stojí záměrně podaná vylepšená statistická data pro období 

1997 - 1999, podle nichž byla země způsobná stát se členem tohoto uskupení. Toto odhalení 

znamenající evropskou ostudu pro stranu PASOK přinesla na veřejnost nová vláda ND, která 

se ujala vedení země v roce 2004. Výše deficitu státního rozpočtu byla pro některé roky 

upravena až o 2,6 % HDP, celkové zadlužení země pak až o 7,9 % HDP [Eurostat, 2004].  

 

Celkově došlo za toho téměř dvanáctileté období vlády strany PASOK ke snížení vládního 

deficitu o 6,3 p.b. na -7,5 % HDP a veřejného dluhu o 13 p.b. na 98,6 % HDP.  

 

Graf č. 2.3: Vývoj schodku vládního deficitu a veřejného dluhu v letech 1993 – 2004 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%
 H

D
P

veřejný dluh vládní deficit po opravě po opravě   
Pozn.: Červeně vyznačené čáry v grafu představují hodnoty po revizi Eurostatem v roce 2004. 
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2.1.5 Vláda strany Nea Dimokratia v období 2004 – 2009 
 

Nea Dimokratia v čele s Kostasem Karamalisem, synovcem zakladatele strany a prvním 

premiérem v novodobé historii země, měla v parlamentu pouze křehkou většinu. Nicméně ani 

tato vláda si nechtěla rozladit své voliče a pokračovala v politice, která je v Řecku zakořeněná 

od 80. let – zvyšování mezd, kterému nepředcházel nárůst produktivity, žádná výrazná snaha 

o uvedení státního rozpočtu do rovnováhy, povzbuzování ekonomické aktivity bez důrazu na 

investice do výzkumu a vývoje či podpora podnikání, jež by mohly být tahounem 
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ekonomického růstu. Tato dlouhodobá politika vedla k vytvoření nové střední třídy 

charakteristické chtivostí po luxusním zboží a neutišitelným hladem po konzumu, tlačící na 

zvyšování dovozu zahraničního zboží a tlumení domácí výroby, která přestávala být atraktivní 

a ztrácela konkurenceschopnost jak po stránce cenové, tak kvality. V politice přestala 

existovat alternativa, ve své podstatě pravicově založená ND adoptovala stejnou strategii, 

s jakou začalo PASOK v 80. letech. Řecko se stalo zemí s tolerancí ke korupci, vyznáváním 

etnocentrismu a pomalu se začalo vzdalovat západní civilizaci. Korupce je vůbec velký 

problém řecké ekonomiky, kvůli které se roční HDP krátí o cca 8 % [PAPPAS, 2010]. 

V minulosti bylo již mnoho dříve vysoce postavených politiků dohnáno před soud za praní 

špinavých peněz, včetně samotného premiéra země Andrease Papandreou.  

 

V období 2001 až 2007 se řecká ekonomika těšila růstu, který svým průměrem 4,3 % HDP 

předčil EU o více než 1 p.b. Za tímto boomem stál hlavně nárůst soukromé spotřeby, 

přiživený poskytováním levných úvěrů jak domácnostem, tak podnikatelskému sektoru. Za 

stejné období se zvýšil objem půjček, které poskytovaly domácí finanční instituce 

domácnostem, z 12,5 % HDP na 45,6 % HDP a půjčky určené podnikatelům z 31,1 % na 

48,8 % HDP [ATHANASSIOU, 2009]. Také vládní investice měly vliv na ekonomickou 

aktivitu, na které se z velké části podílela svými programy i EU. Jedním z největších 

investičních projektů byly olympijské hry v Aténách v roce 2004. I přes tato příznivá léta se 

obě vlády, které se mezitím vystřídaly, rozhodly podpořit růst namísto provádění obezřetné 

fiskální politiky, která by připravila hospodářské reformy a pomohla vyřešit problémy 

státních financí. Podle guvernéra řecké centrální banky Georgiose Provopoulose vzrostly 

veřejné výdaje v období 2001 – 2009 až o 7 % HDP, zatímco na straně veřejných příjmů 

došlo k poklesu kolem 2,3 % HDP. V roce 2009 pak ve veřejném sektoru pracovalo okolo 

850 000 zaměstnanců, ale přesné číslo vzhledem k jeho velikosti nikdo vlastně ani nezná 

[ZAHARIADIS, 2010]. 

 

Bývalý předseda strany ND a premiér, který úřadoval v letech 1991 – 1993, Konstantinos 

Mitsotakis, se koncem minulého roku vyjádřil k tomuto víc než pětiletému vládnímu období 

strany. O předsedovi vlády Karamalisovi hovořil jako o obrovském zklamání, o ND jako 

o straně s přímou odpovědností za dobu vládnutí a zalitoval, že se ND zalekla před voliči 

a nedokázala provést v podstatě žádná reformní opatření. Podle něj Karamalis dobře věděl, že 

bez reforem veřejných financí je země odsouzena vydat se na cestu k bankrotu a přesto 

neučinil žádné kroky, které by tuto situaci mohly odvrátit. Mitsotakis nesouhlasil 
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s vyhlášením předčasných voleb na podzim 2009, jenž podle něj byly jen útěkem před vlastní 

zodpovědností a přehozením „horkého bramboru“ na jinou stranu [Konstantinos Mitsotakis: 

Populism in Greece has no future, 2010]. 

 

Za toto vládní období ND se zvýšil deficit veřejných rozpočtů na konečných 15,4 % HDP 

(hodnota po úpravě Eurostatem, viz. dále) a vládní dluh na 127 % HDP. 

 

Graf č. 2.4: Vývoj schodku vládního deficitu a veřejného dluhu v letech 2004 - 2009 
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Zdroj: Eurostat, OECD.stat 

 

2.1.6 Poslední volby v roce 2009 
 

V druhé polovině roku začínaly na povrch vyplouvat informace o stavu řecké ekonomiky, 

podle kterých bylo jasné, že světová krize nezanechá v klidu ani tuto zemi a kvůli velikosti 

schodku veřejných financí bude muset Řecko přijmout řadu úsporných opatření, aby odvrátilo 

situaci neudržitelných veřejných financí. Kvůli slabému mandátu, který měla ND, se premiér 

Karamalis rozhodl upřednostnit nové volby a dát tak možnost obyvatelům země vyslovit svůj 

názor, jak si představují směřování své země v podmínkách probíhající krize. Karamalis ve 

svém programu oznamoval, že strana ND se vydá cestou snižování nákladů, dojde ke 

zmrazení všech mezd a penzí a zastaví se nábor nových zaměstnanců ve veřejném sektoru. 

Bylo to určitě poprvé, kdy byl Řekům nabídnut tento restriktivní volební program. Naopak 

Georgios Papandreou, syn zakladatele PASOK Andrease Papandreou, byť obeznámen 
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s vážným stavem domácí ekonomiky, nalákal voliče na sliby o povzbuzení ekonomiky cestou 

zvyšování domácí poptávky, a tím i zvýšením příjmů do státní kasy. Narozdíl od ND 

vyvrátilo PASOK voličům informace o vážném stavu veřejných financí, který nakonec 

neumožní realizovat žádné sliby představující takovéto plýtvání z veřejných rozpočtů. 

 

Graf č. 2.5: Vývoj celkového zadlužení země za jednotlivých vlád 

Zdroj: Kouretas Georgios P.: The Greek Crisis: Causes and Implications 

 

2.2 Vnější příčiny 

 

Je vhodné dodat, že chování politiků a řecký dluh má do jisté míry i své vnější příčiny, a to 

především co se týče vývoje po roce 2000. Po vstupu do eurozóny se Řecku naskytla 

příležitost vypůjčovat si za tak nízké úrokové sazby, na které by samo bez společné měny 

těžko dosáhlo. Okamžitě po přistoupení na společnou měnu v lednu 2001 vzrostla poptávka 

po řeckých dluhopisech a úroková míra z výnosu dosáhla minima. Úroková sazba na řecké 

dluhopisy byla jen asi o 0,5 p.b. větší, než jaký byl výnos z německých dluhopisů. Řecko tak 

využilo nastavení HMU, při kterém investoři považovali řecké dluhopisy za substitut 

dluhopisů jiných členů eurozóny. 

 



17 

Dalším faktorem je princip, kdy HMU provádí jednotnou monetární politiku, zabezpečovanou 

Evropskou centrální bankou, ale fiskální politika je řízena každou členskou zemí samostatně. 

O dodržování určité úrovně obezřetné fiskální politiky se sice snaží Pakt stability a růstu, 

podle kterého by měla EU dohlížet a trestat státy, které nedodržují maastrichtské kritérium 

povolující tříprocentní deficit veřejných rozpočtů k HDP, jenže za čtrnáctiletou historii tohoto 

paktu se EU nikdy neodhodlala k sankcím za porušování pravidel, ačkoli už došlo k desítkám 

případů nadměrného schodku státního rozpočtu [NELSON, BELKIN, MIX, 2010; LYNN, 

2011]. Naposledy se Řecko dostalo pod dohled komise v rámci překročení povoleného limitu 

v roce 2008, ale kvůli prorůstající globální krizi byla Evropská komise k vyšším rozpočtovým 

schodkům shovívavější a později už byl případ Řecka pro jeho vážnost předmětem řešení na 

úrovni eurozóny. 

 

2.3 Dvojí zadlužení 

 

Řecko nemá problémy jen s vládním deficitem, ale čelí také externímu dluhu. A problém se 

netýká pouze obchodní bilance. Vnější dluh má spojitost s hlavním tahounem hospodářského 

růstu v minulém desetiletí – růstem spotřební poptávky. Řecko nedisponuje dostatečnou 

industriální základnou a růst poptávky tak bylo nuceno pokrýt nárůstem dovozu.  

 

Graf č. 2.6: Dovoz a vývoz řecké ekonomiky (tis. €) 
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Zahraniční dluh je také podpořen nízkou, většinou zápornou mírou domácích úspor. Jen okolo 

8 % dluhu drží Bank of Greece, dalších asi 70 % dluhu je financováno převážně evropskými 

bankami. Z toho je podle výpočtů týdenníku The Economist  58 % drženo bankami eurozóny, 

z nichž největší podíl tvoří francouzské (24,9 %) a německé (14,3 %) banky [The Economist, 

2010]. 

 

Tabulka č.2.1: Čisté úspory Řecka (% HDP) 

  2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 
EU15 6,9 6,5 6,1 5,9 6,5 6,0 6,8 7,5 6,2 2,4 2,8 
Eurozóna 7,7 7,0 6,5 6,1 6,9 6,3 7,3 7,8       
Řecko -0,1 0,2 -1,8 -0,3 -0,3 -3,3 -4,4 -5,7 -8,2 -12,1 -13,9 

*Provizorní data 
Zdroj: Eurostat 
 

Za situace, kdy by Řecko mělo svou vlastní měnu, by státní zadlužení takových rozměrů zcela 

jistě znamenalo dlouhodobé znehodnocení měny, které by otevřelo cestu ke zvýšení 

ekonomické konkurenceschopnosti cestou levnějšího exportu. Řecko je však členem HMU 

a namísto depreciace se naopak dostavilo faktické posilování směnného kurzu a tím 

prohlubování problému. Nízký nominální směnný kurz a vyšší inflace než průměr eurozóny 

zajistily, že reálný směnný kurz byl v konečném součtu nízký až záporný, a to nepřispívalo 

k potřebě vyšších úspor. Řecko díky členství v HMU, které bylo považováno za stabilní 

finanční uskupení, nečelilo obavám z nedostatku zahraničního kapitálu [ATHANASSIOU, 

2009]. 
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3 Bod zlomu a průběh krize 
 

Podle oficiálních čísel řeckého statistického úřadu to až do podzimu 2009 vypadalo, že Řecko 

proplouvá světovou hospodářskou krizí s menšími problémy než ostatní členské státy EU. 

Pokles HDP byl po druhém čtvrtletích -1,0 % HDP se srovnáním za stejné období roku 2008, 

zatímco průměr EU byl -5,6 % HDP [Eurostat, 2011] a podle dostupných dat byl stav 

veřejných rozpočtů v mínusu o 5,1 % HDP, což bylo někde kolem průměru EU [ROSSI; 

DELGADO AGUILERA, 2010].  

 

V říjnu roku 2009 proběhly v Řecku parlamentní volby a vládu převzala opoziční strana 

PASOK, která šla do voleb se sloganem „Peníze jsou zde k dispozici“. Do několika dní po 

volbách bylo jasno, že populistické sliby jako například růst penzí a mezd veřejného sektoru 

převyšující míru inflace, stimulační balík na podporu ekonomiky ve výši 3 mld. EUR 

[GEORGIOPOULOS G, 2009] apod., kterými si předseda strany Georgos Panandreou získal 

podporu voličů, bude muset na dlouhou dobu odložit. A to ne zrovna z důvodu probíhající 

světové krize. Vyšlo totiž najevo, že doposud avizované vládní statistiky byly zkreslené. Tím 

se opakovala ostudná situace z roku 2004, kdy se Řecko přiznalo k falšování dat na konci 

tisíciletí. Podle nových odhadů se tak veřejný dluh zvýšil z 5,2 % HDP na 7,7 % za rok 2008 

a z 5,1 % HDP až na neuvěřitelných 12,7 % HDP pro rok 2009 (později dvakrát upraveno 

Eurostatem na konečných 15,4 % HDP). Je však nemožné, že by o stavu, ve kterém se řecká 

ekonomika před volbami nacházela, současný premiér nevěděl. To nicméně potvrdil 

i guvernér centrální banky, který v rozhovoru pro televizní stanici SKAI uvedl, že se ještě 

před zářijovými volbami sešel s tehdejším i současným premiérem, aby je informoval o stavu 

veřejných financí a že vládní deficit za rok 2009 bude alespoň 8 % HDP [ZAHARIADIS, 

2010]. Syn Andrease Papandreou, který stál v čele strany v 80. letech, tak nakonec bude 

muset nést zodpovědnost za způsob, jakým jeho otec v minulosti nakládal s veřejnými 

prostředky.  

 

Na danou situaci vláda zareagovala sérií úsporných balíčků, kterými se snažila zabránit ještě 

vyššímu nárůstu dluhu a zároveň předejít situaci, kdy by musela požádat o finanční pomoc ze 

zahraničí. První z balíčků byl přijat v prosinci 2009, druhý, který sliboval snížení veřejného 

deficitu z 12,5 % HDP (ještě před revizí Eurostatu, která zvýšila schodek na 13,6 % HDP, 

respektive 15,4 % HDP) na 8,7 % HDP v roce 2010 a dále pak snížení na tříprocentní hranici 
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do roku 2012, později opraveno na rok 2014. Třetí balíček byl přijat v březnu 2011 a sliboval 

úspory ve výši 4,8 mld. EUR. 

 

Aby se předešlo dalšímu zkreslování dat, byl dne 22. července 2010 Řecký statistický úřad 

plně osvobozen od vládního vlivu (což byla ostatně jedna z podmínek finanční záchrany 

skupiny MMF, EU a EMU). 

 

3.1 Pakt stabilizace a růstu 

 

V lednu 2010 představila vláda Řecký pakt stabilizace a růstu, který obsahoval opatření 

směřující ke zvýšení rozpočtových příjmů a snížení vládních výdajů. Na straně příjmů byla 

v programu mezi klíčovými opatřeními tato: zamezení daňovým únikům a zlepšení systému 

pro vybírání daní, což mělo do rozpočtu přinést až 1,2 mld. EUR = 0,5 % HDP); zamezení 

vyhýbání se placení sociálních příspěvků – výnos až 1,2 mld. EUR); speciální zdanění 

ziskových firem, které rozpočtu přinese 0,87 mld. EUR = 0,4 % HDP); urychlení plateb z EU 

na veřejné investiční programy znamenající nárůst příjmů o 1,4 mld. EUR = 0,6 % HDP; 

a zvýšení nepřímých daní. Mezi výdajovými opatření byly uvedeny: desetiprocentní škrty ve 

mzdových příplatcích, představující snížení výdajů o 0,65 mld. EUR = 0,3 % HDP; zmrazení 

náboru zaměstnanců do státního sektoru pro rok 2010, snižující výdaje o 0,15 mld. EUR, čili 

0,1 % HDP; zavedení poměru odchodu do důchodu a příjímání nových zaměstnanců 5:1 ve 

státním sektoru od roku 2011; škrty v operačních výdajích všech ministerstev ve výši 10 %, 

představující 0,12 mld. EUR; desetiprocentní snížení u položek týkajících se veřejných fondů 

a sociálního zabezpečení, vyčíslené na 0,54 mld. EUR neboli 0,2 % HDP a další potřebné 

snížení výdajů ve veřejném sektoru, které povedou ke snížení vládních výdajů v následujících 

letech [KOURETAS; PRODROMOS, 2010]. 

 

Tato opatření nebyla dostatečně rázná k tomu, aby pomohla řešit problém řeckých veřejných 

financí a nestačila k obnovení důvěry zahraničních investorů. 
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3.2 Problém daňových úniků 

 

Jedním s největších problémů řecké ekonomiky, které se na konečném stavu veřejných 

financí podepisují, je oblast vybírání daní. Řecko je dlouhodobě pod průměrem EU a podle 

různých průzkumů přichází ročně o cca. 31 mld. EUR. Taky proto je zlepšení daňové 

administrativy jedním s hlavních pilířů reformních opatření s cílem zvýšit podíl daňových 

příjmů. 

 

Tabulka č. 3.1: Porovnání daňových příjmů Řecka, EU a eurozóny (% HDP; vč. 

sociálních příspěvků) 
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Provizorní hodnoty pro Řecko a eurozónu za období 2003 - 2008 
Zdroj: Eurostat 

 

„To, co je uvedeno v kontraktu (při koupi nemovitosti – pozn.), představuje obvykle polovinu 

skutečné částky. A tak si představte, o jakou část daňových příjmů vláda přichází. Také 

developeři jsou placeni z černých peněz.“ (Angeliki Patrinou. Greece: Drowning by members 

- Euronews 27.5.2011) 

 

Pro boj proti daňovým únikům již byla přijata různá opatření. Jedním z nejznámějších je 

motivace občanů formou daňových slev ke sbírání účtů za veškeré provedené nákupy, které 

pak odevzdávají daňovým úřadům. Ty pak provádějí namátkové kontroly v účetnictví 

prodejců a firem. Dále například dochází ke kontrolám účtenek v kavárnách a barech, kdy 

jsou zákazníci vyzváni agenty Jednotky finančních a ekonomických zločinů, pod kterou 
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daňové úniky spadají, k jejich předložení a v případě, že se jim zdá počet lístků za dobu jejich 

pozorování malý, mohou podnik na několik dní zavřít a na dveře vyvěsit nápis, který uvádí, 

že na daném místě dochází ke krácení daňových odvodů. Jednotka provedla velkou razii 

vedenou proti lékařům, kteří tvrdili, že jejich roční příjem činí pouze 18 000 EUR, přitom 

pouze pronájem pracovních prostor byl ročně dvakrát vyšší. Do hledáčku těchto agentů se 

dostali také například majitelé jachet a jednotka využila satelitních snímků při hledání objektů 

zahrnujících soukromé bazény, podle kterých pak bylo snadné zjistit, kteří z majitelů neuvedli 

jejich vlastnictví ve svých daňových přiznáních (na satelitních snímcích bylo odhaleno více 

než 10 000 bazénů, za rok 2009 ale jejich vlastnictví uvedlo pouze 324 domácností). Úspěchy 

daňové administrace jsou přesto mizivé a za uplynulý rok klesly výnosy z daní o cca 5,4 mld. 

EUR z důvodů ekonomické recese a právě daňových podvodů. 

 

„Jsme velice úspěšní při identifikování daňových dlužníků, ale už ne tolik při samotném 

vybírání daní.“ (Ilias Plaskovitis. Greece’s Efforts to Limit Tax Evasion Have Little Success – 

NYT 20.2.2011) 

 

Kvůli vysokým daňovým dluhům se rozhodla řecká vláda poplatníkům ustoupit a vyhlásit 

loni v září daňovou amnestii, umožňující dlužníkům zaplatit daně ve výši 55 % jejich dluhu. 

Tím se podařilo do státní kasy získat prozatím přibližně 1,1 mld. EUR. Problémem opatření 

tohoto druhu v Řecku je, že jsou poměrně častá a občané tak dopředu počítají s tím, že pokud 

pár let daně neuhradí, dostanou za určitý čas „slevu“ na jejich placení. Vláda, která má 

v úmyslu bojovat s daňovými úniky, pak nedává daňovým poplatníkům ten nejvhodnější 

signál [DALEY, 2011]. 

 

Řecký daňový systém je plný výjimek, které ho činí nepřehledný a ty jsou výraznou 

překážkou pro dohlížení na správné vybírání daní. Řecko má 3 sazby DPH, nově zavedenou 

daň z luxusu, progresivní daň z příjmu, dodatečnou daň pro vysoce ziskové firmy a pod. 

Prvním úkolem pro reformu tohoto systému by tedy měl být co nejnižší počet daňových 

výjimek a důsledná kontrola jejich vybírání. Friedrich Schneider, rakouský ekonom 

zabývající se šedou ekonomikou, by navíc Řecku doporučil snížení daní, díky kterým by 

nakonec stát mohl získat do státního rozpočtu mnohem více finančních prostředků, protože 

nižší daně by lidem zajistili vyšší kupní sílu a prostřednictvím nákupu zboží a služeb by stát 

na daních mohl vybrat více. Reálným nebezpečím pro řeckou ekonomiku je možnost, že 

občané začnou vyhledávat okolní země, které mají nižší daňovou povinnost [HR-Net, 
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21.5.2011]. Řecko by se tak mělo vyhnout dalšímu zvyšování daní, které jen podporuje vyšší 

daňové úniky a naopak jejich snížením by stát mohl přispět k poklesu počtu lidí, kteří se 

placení daní vyhýbají. 

 

Je těžké změnit návyky ze dne na den, nicméně určité náznaky, že by se situace mohla obrátit 

k lepšímu, existují. Za rok 2009 obdržela Jednotka pro finanční a hospodářské zločiny 3 500 

udání, zatímco za rok 2010 se počet více než zpětinásobil. Také vzrostly příjmy z DPH, byť 

objem celkových prodejů z důvodu krize poklesl [DALEY, 2011]. 

 

Nejnověji bylo počátkem května 2011 přijat program, který je koordinován čtyřmi 

ministerstvy. Cílem je rapidní boj s daňovými úniky a ústředním bodem pak striktní 

provádění kontrol firem a podnikatelů v průběhu let 2011 – 2013. Řecká vláda by ráda zvýšila 

daňové příjmy, o které dnes přichází, o 11,8 mld. EUR. Stínová ekonomika je nyní 

odhadována na 25 – 37 % řeckého HDP, což odpovídá ročním ztrátám kolem 15 mld. EUR, 

a to je částka představujících cca. 30 % celkových daňových příjmů. Tím se Řecko řadí na 

přední místa mezi zeměmi EU a OECD [HR-Net, 3.5.2011]. Tento plán počítá s reorganizací 

dosavadního byrokratického systému, kdy by měl být snížen počet daňových institucí ze 300 

na 80. To znamená, že v každé prefektuře by měl existovat pouze jeden zodpovědný úřad za 

daňové účely, přičemž by měl být zachován dosavadní počet zaměstnanců, kteří se budou 

podílet na zvýšeném objemu inspekčních kontrol (to je také dobrá záminka pro zamezení 

propuštění státních zaměstnanců). Ministr financí věří, že snížení počtu daňových institucí 

přispěje i k boji proti korupci. Stát navíc hodlá udělovat přísné tresty za zjištěné podvody ve 

formě vězení či konfiskace majetku. Součástí programu je i posílení mezinárodní spolupráce 

v daňové oblasti [HR-Net, 10.5.2011]. 

 

3.3 Finanční asistence EMU a MMF 

 

Dne 23. dubna 2010 Řecko poprvé veřejně přiznalo to, o čem svět diskutoval již několik 

týdnů. Premiér Georgios Papandreou požádal členy eurozóny a MMF o akutní finanční 

pomoc, aby země byla schopna dostát svým závazkům a odvrátit hrozící bankrot.  
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Této žádosti předcházely dvě indicie. První z nich bylo oznámení o zvýšení hodnoty deficitu 

vládních financí za rok 2009, který narostl z původních 12,8 na 13,6 % HDP (před konečnou 

revizí Eurostatu). Druhou a bezprostřední pak snížení ratingu všech hlavních ratingových 

agentur, které přiživilo nárůst úroků z řeckých dluhopisů a ty se vyšplhaly až na 8,9 %. 

Snižování ratingového hodnocení začalo 8. prosince 2009 a první agenturou, která tak učinila, 

byla Fitch. Vyvrcholení pak přišlo 27. dubna 2010, když Standard and Poor’s zařadila řecké 

státní dluhopisy do kategorie „odpad“ [The Economist, 2010; NELSON; BELKIN; MIX, 

2010]. 

 

Graf. č. 3.2: Vývoj ratingového hodnocení  

 

Moody’s: B1 --- S & P: B --- Fitch: B+ --- R& I: B 
Škála hodnocení: Moody’s: Aaa-C; S & P: AAA-C; Fitch: AAA-D; R & I: AAA-D 
Zdroj: Hellenic Public Debt Management Agency 
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Graf č. 3.3: Růst výnosů z vládních dluhopisů o délce 10 let 
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Zdroj: Bank of Greece 

 

6. května 2010 předstoupil řecký ministr financí Papakonstantinou před parlament 

s vysvětlujícím prohlášením: „Do dvou týdnů budeme muset uhradit půjčky v hodnotě 9 mld. 

EUR a ve státní pokladně tyto peníze nejsou. V současné situaci si nemůžeme vypůjčit na 

zahraničních trzích a tak jedinou možností, jak se vyhnout bankrotu a udržet schopnost 

splácet je dostat tyto peníze od našich evropských partnerů a Mezinárodního měnového 

fondu.“ (Kevin Featherstone. The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: A Failing State in 

a Skewed Regime, JCMS 2011, str. 203) 

 

Poskytnutí půjčky bylo diskutováno napříč zeměmi eurozóny ještě dříve, než o ni Řecko samo 

požádalo. Rozhodování EMU se ukázalo jako pomalé a hluché k indiciím finančních trhů. 

Ministerské zasedání ECOFIN nejprve prohlásilo, že Řecko by si mělo tento problém vyřešit 

samo a snížit co nejrychleji schodek, aby se eliminovala možnost rozšíření krize do dalších 

zemí. První rozhodování o formě finanční pomoci proběhlo 25. března a její hodnota byla 

nastavena na 25 mld. EUR (později ještě navýšena na 45 mld. EUR). Nízká částka svědčila 

o nedostatku přesných informací, které byly v té době o řecké ekonomice k dispozici. 

 

Pro vydání finanční prostředků hovořili důvody stability celé eurozóny, budoucnost 

samotného eura a evropské integrace a vysoká hrozba toho, že by se řecká nemoc mohla 

rozšířit do dalších zemí EU, především Irska, Portugalska, Španělska a Itálie. Proti finanční 

pomoci pak stály argumenty, že většina členských zemí eurozóny se sama potýkala 
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s finančními problémy; státy chtěly zabránit precedentu poskytování pomoci státům, kteří se 

ocitly v problémech vlastní vinou; a dále také fakt, že finanční záchrana je pro některé 

v rozporu se smlouvami EU. Řecko dlouhodobě nedokázalo řešit problém fiskální 

nedisciplinovanosti a dopřávalo si životní úroveň vyšší, než bylo v jeho ekonomických 

možnostech. Kladem nebylo ani opětné prokázání falšování řeckých statistických čísel.  

 

Nakonec převážily zájmy celé integrace a dne 2. května byl připraven tříletý stabilizační plán 

v hodnotě 110 miliard EUR. 80 miliard bylo přislíbeno členskými zeměmi eurozóny ve formě 

dvoustranných půjček a zbylých 30 miliard pak od MMF. Tato finanční asistence měla 

zabránit stavu, kdy by Řecko nemělo dostatek prostředků na plnění svých závazků 

z pohledávek, dále pak omezit rozšíření nákazy do dalších zemí EU a zabránit oslabování 

eura. Cílem tohoto plánu je pak snížit deficit vládních financí na méně než 3 % HDP v roce 

2014 a začít se snižováním zadlužování země k HDP. Největšími věřiteli jsou Německo, které 

se podílí na osmdesáti miliardové půjčce podílem 27,9 %, dále Francie 21 % a Itálie 18,4 % 

[FEATHERSTONE, 2011]. 

 

Pomoc členských států eurozóny je vzhledem k vysoké účasti evropských bank na řeckých 

dluhopisech sebevykoupením. Pro členské země, jejichž banky drží velkou část dluhu, je jistě 

lepší obětovat část finančních prostředků, než pak zachraňovat své bankovní ústavy. V samém 

závěru také stále existuje možnost, že by země EMU mohly na půjčce vydělat (za 

předpokladu, že Řecko nakonec svým závazkům dostojí a nebude restrukturalizovat dluh 

formou hair-cutu). Většina členských zemí si totiž může vypůjčit na finančních trzích celkem 

levně a peníze pak jen přidělí Řecku za vyšší úrok. 

 

Pomoc od MMF je zprostředkována formou tzv. Stand-By Arrangement, což je standardní 

nástroj poskytovaný zemím, které mají problémy s vývojem platební bilance. Peníze nejsou 

Řecku vyplaceny najednou, ale jsou rozděleny do 12 dávek, které jsou postupně posílány na 

účet státu každé tři měsíce po ujištění, že země plní požadované ekonomické reformy. 

Finanční asistence MMF Řecku byla historicky první pomocí určené pro stát eurozóny a je 

výjimečně vysoká. Stabilně MMF poskytuje půjčku ve výši maximálně 200 % roční členské 

kvóty a 600 % kumulované členské kvóty. V případě Řecka se však jedná o více než 3 200 % 

jejich členské kvóty. V minulosti byla nejvyšší půjčka, co se kvóty týče, poskytnutá Jižní 

Koreji v roce 1997, a to 1938 % kvóty. Úroková míra u půjčky poskytnuté MMF Řecku se 
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pohybuje okolo 3,33 % a peníze by měly být MMF vráceny v rozmezí 3,25 – 5 let od předání 

první půjčky [MMF, 2010].  

 

MMF by ale mohl převést formu finanční pomoci Řecku na tzv. Extended Fund Facility 

(EFF), který by dopřál řecké vládě více času na splácení dlužných částek. Řecko by tak mohlo 

dostat rozmezí cca. 6 – 10 let namísto současných 3 – 5 let. EFF je forma dlouhodobé 

finanční pomoci státům, které mají problémy s platební bilancí [MMF, 2011].  

 

Podmínkou získání jednotlivých dávek je postupné provádění reformních kroků. Mezi hlavní 

opatření, která musí řecké autority provést, patří na výdajové straně snížení objemu mezd ve 

veřejném sektoru a taktéž snížení objemu vyplácených penzí – tyto dvě položky se podílejí na 

celkových veřejných výdajích 75 %; zmrazení mezd a důchodů a úplné zrušení třináctých 

a čtrnáctých platů; zvýšení věku nutného k odchodu do důchodu - u některých skupin tento 

věk začíná již na 50 letech. Na straně příjmů se jedná především o změny u výběrů daní 

a efektivita samotného vybírání [MMF, 2010]. Během roku 2010 došlo dvakrát ke zvýšení 

DPH a spotřebních daní z tabáku, alkoholu, pohonných hmot, zdanění luxusního zboží (lodě, 

auta s velkoobchodní cenou výrobce nad 17 000 EUR, soukromé helikoptéry, drahé kovy 

a kameny, kůže a kožešiny). První navýšení přineslo zvýšení tří sazeb DPH na 5 %; 10 %; 

21 %, druhé pak na 5,5 %; 11 % a 23 % [BusinessInfo, 2011]. Největší břemeno nesou 

z důvodu progresivního zdanění, zvýšení daní pro bohaté a uvalení nových daní na luxusní 

zboží vysoce příjmové skupiny. Součástí opatření je také zvýšení daní u volných profesí. 

Velkou výzvou je pak zlepšení systému vybírání daní a zabránění daňovým únikům. Změnou 

daňového systému se Řecko zařadilo mezi země s nejvyšším daňovým zatížením v EU. 

 

Řecká vláda se také musí zabývat opatřeními vedoucími k větší otevřenosti a efektivitě 

ekonomiky a reformami na trhu práce. Větší produktivita daňové politiky, stejně jako 

flexibilní pracovní trh nebo dokonalejší řízení veřejných financí by měly vést k větší 

konkurenceschopnosti a transparentnosti ekonomiky a pomohou k obnovení důvěry investorů 

a trhů. MMF a EMU pouze dohlížení na to, zda-li jsou jednotlivé kroky splněny, management 

programu je pak v rukou hospodářských autorit země.  
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3.3.1 Zvýhodnění podmínek u poskytnutého úvěru 
 

Na Bruselském summitu, který se konal 11. března 2011, oznámily členské země eurozóny 

snížení úroků z poskytnutého úvěru o 1 p.b. a prodloužení jeho doby splatnosti. Summit tím 

reagoval na změnu ratingu agenturou Moody’s, která Řecku 7. března snížila známku o tři 

stupně na B1. Moody’s naznačila, že po roce 2013 nebude mít země dostatek finančních 

prostředků na splácení půjček a dostane se do situace platební neschopnosti. Opětovné snížení 

ratingu vyvolalo odmítavé reakce řeckých politiků, kteří požádali EU o zakročení proti 

ratingovým agenturám [IDNES, 10.3.2011; IHNED, 7.3.2011]. Ostatně ani evropští politici 

nejsou těmto americkým ratingovým agenturám nakloněni volají po zřízení nové, evropské 

agentury. 

 

Nově bude Řecko platit úrok přibližně 4,2 % a na zaplacení má pak čas do konce roku 2021. 

Podle řeckého premiéra toto snížení úroků přinese zemi úsporu 6 mld. EUR [IDNES, 

12.3.2011; FT 14.3.2011]. Tento signál je jistě opatřením, které uleví řecké vládě, zároveň je 

však samozřejmě vypočítavým krokem těchto zemí, za kterým je snaha dostat své peníze 

zpět.  

 

3.3.2 Evropský finanční stabilizační mechanismus 
 

Oznámená pomoc Řecku se na finančních trzích neprojevila pozitivní reakcí a euro dále 

oslabovalo až na roční minimum k dolaru. Investoři měli strach z toho, že by se řecká nemoc 

mohla rozšířit do dalších zemí, které jsou dlouhodobě zadlužené. 9 května 2010 EU oznámila 

vytvoření tzv. Záchranného fondu eurozóny, který by měl sloužit pro poskytnutí peněžní 

pomoci dalším zemím, které by o ni požádali. Na summitu EU, který proběhl na konci května 

letošního roku se pak politici dohodli na vytvoření Evropského finančního stabilizačního 

mechanismu (EFSM), který nahradil dočasně vytvoření záchranný fond.  

 

EFSM slouží k financování neodkladných potřeb členského státu EU, který se ocitl v obtížné 

situaci nebo je vážně ohrožován problémy vzniklými za mimořádných okolností, které se 

vymykají jeho kontrole. Aktivace EFSM bude probíhat se souhlasem Rady EU, která bude 

reagovat na podnět, který vzešel z Evropské komise. Rada EU bude volit kvalifikovanou 
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většinou. Rada dále stanoví maximální možnou částku, která bude členskému státu 

k dispozici, dobu jejího trvání a určí také výši výnosového úroku.  

 

Představitelé všech členských zemí EU se dohodli, že by mohli v rámci EFSM uvolnit až 

440 mld. EUR a dalších až 250 mld. pak přislíbil MMF [EUROPA.EU, 2010]. Přelomovým 

oznámením bylo, že od této chvíle může ECB nakupovat dluhopisy členských zemí, je-li to 

nutné k upevnění důvěry na finančních trzích. Existence tohoto fondu znamenala uklidnění 

finančních trhů a vedla k posílení eura [NELSON; BELKIN; MIX, 2010]. Rozhodnutím 

březnového summitu 2011 pak může tento fond intervenovat na primárním trhu s dluhopisy, 

ale jen v případě, že je země ochotna přijmout určitý úsporný program.  

 

Graf. č. 3.4: Vývoj kurzu EUR/USD za období 2008 – 28. května 2011 

 
Zdroj: ECB 

 

3.3.3 Právní rozpor finanční pomoci 
 

Pomoc, kterou se EU a eurozóna rozhodla poskytnout Řecku (ale k dnešnímu dni také Irsku 

a Portugalsku), je podle některých politiků ve své podstatě v rozporu s právem ES. To se 

snažili dokázat na základě Maastrichtské smlouvy, podepsané v roce 1993, která je smlouvou 

o EU a dokumentem směřujícím k vytvoření HMU. Maastrichtská smlouva se v článku 104b 

píše: 
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„Společenství neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních 

nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo 

podniků veřejného práva kteréhokoli členského státu, pokud se nejedná o vzájemné finanční 

záruky pro společné uskutečňování určitého záměru. Členský stát neodpovídá za závazky ani 

nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných 

orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo podniků veřejného práva jiného členského 

státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého 

záměru. (Smlouva o Evropské unii. MFČR.cz, str. 16) 

 

3.3.4 Kritika vytvořeného stabilizačního plánu pro Řecko 
 

Podle některých hlasů byl vytvořený plán od počátku odsouzen k neúspěchu a je 

nepravděpodobné, že jako takový bude mít pozitivní efekt na ekonomiku. Za jeden z hlavních 

problémů je označováno zaměření plánu na odvrácení rizika, že země nedostojí svým 

závazkům, ale již ne na samotné snižování zahraničního dluhu. Existují podezření, kdy cílem 

pomoci není zachránit řeckou ekonomiku, ale zaměřuje se na stabilizaci a obnovu bankovního 

sektoru a velkých podnikatelských celků.  

 

Program také může představovat reálné nebezpečí pro řecký lid s dopadem na kvalitu jejich 

života. Dluh je označován za neudržitelný v sociálním smyslu, tzn. narušuje zdravotní péči 

a vzdělávací systém. Organizace Doctors of the World popisuje situaci v centru řecké 

metropole jako stav podobný humanitární krizi, která je charakterizována následujícími body: 

lidé jsou hladoví či bez domova, objevuje se nedostatek léků a zdravotní pomoci a lidé se 

bezčinně potulují v dané oblasti. Situace v Řecku se tak podle této organizace podobá 

rozvojovým zemím. Navíc existují teorie, podle nichž dojde vinou krize k poklesu očekávané 

délky života u řeckého obyvatelstva [KITIDI; XATZISTEFANOU, 2011]. 

 

Objevují se také výroky popisující zákulisní praktiky států, které se podílely na formulaci 

poskytnutí finanční pomoci Řecku. Místopředsedkyně německé politické strany Die Linke 

obvinila německou vládu, že když loni na jaře docházelo k vyjednávání o poskytnutí půjčky, 

tak si německá strana vynutila podmínku, že Řecko nepřestane s nákupy vojenské techniky 

vyráběné v Německu. Daniel Cohn-Bendit, francouzsko-německý politik a spolupředseda 
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koalice zastoupené v Evropském parlamentu Evropští zelení – Evropská Svobodná Aliance, 

zase v jedné ze svých řečí prohlásil: 

 

„Francie prodala Řecku 6 fregat za 2,5 mld. EUR, vrtulníky v hodnotě 400 mil. EUR a letadla 

Rafale, každé v hodnotě 100 mil.EUR. Nevím, jestli jsme jich dodali 10, 20 nebo 30. Konečná 

suma je skoro 3 mld. EUR. Německo prodalo 6 ponorek za 1 mld. EUR. Jsme pokrytci! Dali 

jsme jim peníze, aby mohli koupit naše zbraně!“ (Daniel Cohn-Bendit. Debtocracy 2011) 

 

Skupina občanů pocházejících z různých profesních odvětví založila iniciativu požadující 

vytvoření komise auditorů, kteří by prozkoumali původ řeckých dluhů a která by mohla 

dokázat, že část dluhu je tzv. „opovrženíhodná a nelegitimní“, což znamená, že by řečtí 

občané nemohli být nuceni tuto část splácet. Tzv. opovrženíhodný dluh je termín, kterým se 

označuje takový dluh, který vznikl za určitého režimu a nesloužil k dobrým účelům a zájmům 

občanů [KITIDI; XATZISTEFANOU, 2011]. 

 

3.3.5 Pravidelné čtvrtletní zhodnocování 
 

Aby Řecko dostalo jednotlivé splátky půjčky, musí postupně plnit podmínky dané MMF, EU 

a EMU. Každé 3 měsíce do země přijíždějí delegace z těchto institucí, aby se ujistili, zda vše 

probíhá podle smluvených kroků. Od rozhodnutí i poskytnutí finanční asistence se již 

uskutečnily tři takovéto kontroly a čtvrtá právě probíhá. 

 

První hodnotící zpráva  

 

V srpnu 2010 přijela do Řecka poprvé delegace složená ze zástupců MMF, EU a EMU, aby se 

ujistila, že Řecko plní podmínky finanční pomoci a může tak dostat druhou splátku ve výši 

2,5 mld. EUR od MMF a 6,5 mld. EUR od EMU. Mise se shodla na tom, že všechna 

podstatná kritéria byla splněna a  implementace fiskálního programu postupuje podle plánu. 

Následuje přehled nejdůležitějších kroků zmíněných ve zprávě MMF o prvním zhodnocení 

Řecka. 

 

Sněmovnou prošel nový zákon týkající se snížení počtu vládních samospráv, které byly 

postupně sloučeny do větších celků; dále pak omezení počtu místních subjektů a zredukování 
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volených či jmenovaných úředníků. Centrální autority se zavázaly ke snižování transferů 

a omezí půjček samosprávám tak, aby byly dodrženy plánované hodnoty úspor. 

 

V oblasti privatizace by mělo dojít k prodeji mnohých státních firem. Jde v prvé řadě 

o železniční dopravu, která dosahuje každoročně enormních ztrát a v roce 2010 byl její dluh 

kolem 11 mld. EUR. Dráhy by měly být připraveny v co nejbližší době pro hledání nového 

strategického partnera. 

 

Reformy trhu práce a penzí byly provedeny s časovým předstihem. Hlavními body penzijní 

reformy jsou: navýšení věku odchodu do důchodu na 60 a více let s nutností podílet se na 

důchodovém systému alespoň 40 let. Těm, kteří se rozhodnout odejít do penze dříve než v 65 

letech věku (přitom ale ne dříve než v 60 letech) a nebudou mít odpracovaných 40 let, budou 

zkráceny benefity o 6 %. Nově se nebude pro výpočet důchodu používat jen posledních 5 let 

příjmu, ale bude se do něj zahrnovat veškerý příjem z uplynulých let.  

 

Na trhu práce jsou pak klíčovými opatřeními zavedení tzv. subminimální mzdy pro nově 

zaměstnané a mladší 25 let, jejichž cílem je zvýšení zaměstnanosti mladých lidí. Dále se 

snižuje odstupné o 20 %. V Řecku existují limity počtu osob, které mohou být při hromadném 

propouštění z práce vyhozeni a předložené reformy avizují navýšení těchto kvót. 

 

Před vládou ještě leží potřeba reformovat zdravotní systém, kde je snahou snížit 

farmaceutické výdaje o 20 % (farmaceutické výdaje tvoří 40 % všech výdajů ve 

zdravotnictví), zvýšit spoluúčast pacientů na léčbě a zamezit plýtvání, čehož by mělo být 

dosaženo zrušením předepisování nepotřebných léčeb a léků. Kromě reformy zdravotnictví 

byla vláda upozorněna na potřebu zlepšení administrativy daní a lepšího sledování vládních 

výdajů [MMF, 2010]. 

 

Druhá hodnotící zpráva 

 

Druhé zhodnocení proběhlo v prosinci 2010 a po vyhodnocení situace poslal MMF dne 

17. prosince 2010 na účet Řecka dalších 2,5 mld. EUR a EMU slíbených 6,5 mld. EUR. 

 

Podle zprávy MMF začala řecká ekonomika projevovat náznaky zlepšování 

konkurenceschopnosti, k čemuž pomohl pokles inflace a snižování růstu mezd. Opatření 
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provedená v roce 2010 by podle odhadů měla vést ke snížení vládního deficitu za rok 2010 

o 6 % HDP. Ale těžší kroky teprve zemi čekají – strukturální reformy jsou nutností 

k povzbuzení ekonomiky, jejíž růst se očekává koncem roku 2011, a tím by také měla pomalu 

začíst klesat míra nezaměstnanosti. 

 

Převážná část snížení deficitu vládních financí byla provedena díky zvýšení daní a snížení 

vládních výdajů, teď se očekává, že vláda reformami zabezpečí zlepšení správy vládních 

příjmů, kde přetrvávají administrativní překážky a kvůli tomu dochází k nižšímu tempu růstu 

příjmů, než bylo očekáváno [MMF, 2010]. 

 

V otázce státních podniků pracuje řecká strana na privatizačním plánu, podle kterého by 

chtěla zajistit v následujících třech letech příjmy z prodeje státního majetku v hodnotě alespoň 

7 mld. EUR (3 % HDP), z toho 1 mld. EUR už v roce 2011 (později navýšeno na cca 15 mld. 

do konce roku 2013, celkově pak 50 mld. EUR do roku 2015). Na trhu práce došlo 

k významným opatřením liberalizující dopravní sektor (převážně týkající se licencí pro řidiče 

nákladních automobilů) a očekávají se opatření k uvolnění konkurence v tzv. uzavřených 

profesích – především právníků, notářů, inženýrů, architektů, auditorů a lékárníků. Uvolnění 

podmínek pro tyto profese by se podle soukromého řeckého thing-thanku IOBE mohlo podílet 

na růstu HDP až 17 % [The Economist, 17.3.2011]. 

 

Pro rok 2011 jsou nutné další reformní kroky vedoucí ke zlepšení ekonomického prostředí, 

zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. Mezi hlavními body patří snižování 

daňových překážek pro firmy, stimulace exportu zjednodušením celních postupů, opatření 

k omezení stínové ekonomiky, reformy zdravotnictví, úprava zadávání veřejných zakázek, boj 

s korupcí, liberalizace ekonomiky [MMF, 2010].  

 

Třetí hodnotící zpráva 

 

Po dalším, v pořadí třetím zhodnocení, které proběhlo v březnu 2011, bylo Řecku posláno 

dalších 4,1 mld. EUR od MMF a 10,9 mld. EUR od EMU.  

 

Podle zhotovené zprávy učinila země další pokrok pro udržitelný rozvoj podložený růstem 

konkurenceschopnosti, posílením stabilizace finančního sektoru a udržitelným vývojem 

veřejných financí. V druhé polovině tohoto roku se očekává, že se ekonomika odrazí ode dna 
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a postupně bude nabírat na síle. Domácí poptávka je sice slabší, než bylo odhadováno, což je 

způsobeno změnami na trhu práce a také obtížnou dostupností půjček. Na druhou stranu ale 

roste zahraniční poptávka, jelikož hlavní obchodní partneři Řecka se rychle dostávají z krize, 

řecká ekonomika zlepšuje svou konkurenceschopnost a navíc se očekává nárůst turismu. To 

by mělo pomoci zlepšit i běžný účet platební bilance. Pro rok 2012 pak instituce jako EU, 

EMU, IMF, OECD a všechny řecké banky predikují ekonomický růst někde kolem 1 % HDP.  

 

V porovnání s ostrým startem v roce 2010 se zpomalilo provádění strukturálních reforem, 

v některých oblastech se projevují zpoždění v plánu. Naopak změny na trhu práce 

a investičního prostředí probíhají rychleji, než bylo předpokládáno. Je potřeba nadále 

prohlubovat strukturální změny, dokončit legislativu pro deregulaci uzavřených profesí 

a pokračovat v práci na reformě penzijního systému a privatizaci státních podniků. Řecku 

bylo doporučeno urychlení boje proti daňovým únikům a důslednější kontrola na straně 

výdajů, která je problémem zejména místních samospráv [MMF, 2011]. 

 

Tabulka č. 3.1: Přehled vybraných makroekonomických údajů  

2010 2010 2011 2011 2012 
  

2008 2009 
program skutečnost odhad MMF odhad EK odhad EK 

Tempo růstu GDPr         1,0       -2,0       -4,2        -4,5         -3,0       -3,5        1,1 
Míra nezaměstnanosti        7,7        9,4      12,2       12,4        14,8      15,2      15,3 
HICP průměr. roční míra        2,2        2,6        4,4         5,2          1,2        2,4        0,5 
BÚ PB / HDP     -14,7       -11,0     -10,4       -10,5         -8,2       -8,3       -6,1 
Schodek SR / HDP       -9,5     -15,4       -9,6        -9,6         -7,5        9,5       -9,3 
Vládní dluh / HDP    110,0    127,0     141,0     143,0      153,0     157,7     166,1 
Pozn.: Všechny údaje jsou uvedeny v procentních hodnotách. EK označuje zkratku pro Evropskou komisi. 
Odhad MMF pochází z třetí vyhodnocovací zprávy o stavu řecké ekonomiky z počátku roku 2011, data EK jsou 
z jarní předpovědi EK. 
Zdroj: MMF, Third Review Under the Stand-By Arrangement. Eurostat, country profile. 
 

Probíhající čtvrté hodnocení 

 

Zástupci MMF, EU a eurozóny jsou na přelomu května a června roku 2011 na další, v pořadí 

již čtvrté návštěvě Řecka, aby zhodnotili současný stav ekonomiky, provedená další reformní 

opatření a chystané kroky vlády, které by měly vést připsání dalších 12 mld. EUR na řecký 

účet. Závěrečná zpráva z tohoto pozorování bude vyhotovena během měsíce června, už teď 

však vyplouvají na povrch závažné nesrovnalosti s plánem, které by v nejhorším případě 

mohly znamenat zastavení finanční pomoci.  
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Vzhledem k tomu, že se Řecku nepodařil naplnit závazek o výši deficitu veřejných rozpočtů 

ve výši -7,5 % HDP, je potřeba zrychlit průběh reforem a najít prostor k dalším škrtům, aby 

Řecko dodrželo cílovou hodnotu schodku pro tento rok. MMF poprvé potvrdilo, že Řecko 

nebude schopno samo získat v následujícím roce zdroje potřebné na pokrytí státního provozu 

a bude potřeba navýšit půjčku odhadem o dalších 60 – 80 mld. EUR během příštích dvou let. 

MMF také vůbec poprvé připustil možnost restrukturalizace dluhu ve formě prodloužení 

splátkového kalendáře, ale pouze v případě, že řecká vláda urychlí reformy a začne plnit 

privatizační program, podle kterého chce již v následujících dvou letech získat 15 mld. EUR 

[FT, 18.5.2011].  

 

Pokračování finanční pomoci však Řecko nutně potřebuje. Uplynul sotva rok ode dne, kdy 

Řecko požádalo o asistenci EU a MMF a země se opět dostala do stejné pasti. Ministr 

Papakonstantinu znovu informoval veřejnost, že peníze zemi vydrží jen do poloviny července 

letošního roku a nebude pak nadále schopna uhrazovat své závazky. EU podmaňuje další 

uvolnění peněz urychleným provedením prvních privatizačních kroků, chce vidět řeckou 

vládu dostávat svým slibům a prodej státního majetku je právě první podmínkou další 

pomoci. Uvažuje se o zřízení mezinárodní komise, která by privatizaci měla na starosti. 

Nizozemská vláda se odmítá podílet na další finanční pomoci, pokud nebude dosaženo 

politického konsenzu dvou největších politických stran PASOK a ND o probíhajícím 

úsporném programu, další vlně škrtů a privatizačním procesu. ND je však od samého počátku 

proti tomuto programu a další kroky slibující vyšší škrty nehodlá podpořit ani při dalším 

parlamentním hlasování. Předseda strany ND Antonio Samaras není spokojen se způsobem, 

jakým jsou škrty prováděny, mezinárodní pomoc podle něj ohrožuje řecký růst a prodlužuje 

dobu potřebnou k uzdravení ekonomiky a nemá očekávaný účinek. Jeho názor nemění ani 

hrozba bankrotu země, pokud by nedostala další splátku úvěru, ani reálná možnost přechodu 

na samostatnou řeckou měnu. Postoj celé ND sklidil kritiku v Evropském parlamentu (EP) 

a straně bylo naznačeno, že by mohla přijít o členství v Evropské lidové straně, která je 

největší liberální stranou v EP. Na druhou stranu ND neustále rostou volební preference, za 

necelé dva roky od voleb již zcela dokázala smazat rozdíl čítající 9 %, což dokládá nechuť 

řeckých obyvatel k prováděným šetřícím opatřením v rámci sestaveného plánu [ΣΚΑΪ, 2011].  
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3.3.6 Privatizační plán 
 

Privatizace státního majetku je jedním z mnoha opatření, které musí provést řecká vláda na 

cestě ke snižování vládního zadlužení. Vláda chce prodejem státních aktiv získat až 50 mld. 

EUR do roku 2015, kdy by celková privatizace měla být dokončena. Řecko hodlá prodat 

majetkové účasti ve státních subjektech a energetických operátorů, chce udělovat koncesní 

povolení pro regionální letiště a ostrovní přístavy a poskytovat dlouhodobé pronájmy státní 

půdy pro účely rozvoje turismu. Pokud bude plán úspěšný, pak by Řecko mohlo snížit svůj 

veřejný dluh až o 15 - 20 % HDP [FT, 23.3.2011; MONOKROUSSOS, 2011]. Předseda 

vlády se vyjádřil, že do letních měsíců dojde k vytvoření skupiny expertů, kteří budou mít 

průběh privatizace na starosti. Rozprodej státních aktiv jde proti přání obyvatelstva, 

zaměstnanců státem vlastněných firem a i některým členům vládního kabinetu.  

 

V posledních několika letech se o privatizaci dlouze hovořilo, ale nakonec se žádná z vlád 

neodhodlala k jejímu uskutečnění. Jedinou výjimkou byl vstup německého partnera Deutsche 

Telecom do státem ovládané společnosti Hellenic Telekom, kde získal třicetiprocentní podíl. 

Probíhající okolnosti však nutí vládu jednat a úspěšná privatizace s vysokým ziskem by 

mohla být poslední z možností, jak odvrátit neudržitelnou výši dluhu a vyhnout se 

restrukturalizaci. Prvořadně se stát chce zbavit ztrátové železniční společnosti OSE, podniku 

na výrobu niklu a státem kontrolované herní společnosti, která provozuje v Řecku koňské 

dostihy. O tu už projevila zájem francouzská Paris Mutuel Urbain, která je jednou z největších 

evropských herních společností. Vláda má v plánu rovněž nabídnout podíl v jednotkách, ve 

kterých je minoritním vlastníkem, jako například provozovatel veřejných telefonních služeb. 

K dispozici by v prvním kole privatizace měly být také státem kontrolované jednotky pro 

distribuci plynu a elektřiny [FT, 19.4.2011].  

 

Šéf MMF pro evropské záležitosti Antonios Borges se na tiskové konference 15.4.2011 

vyjádřil o tomto privatizačním plánu velmi pozitivně a dokonce tento projekt označil jako 

nejlepší zprávu posledních měsíců, která z Řecka dorazila. Řecko má podle jeho slov ve 

vlastnictví aktiva v hodnotě více než 100 % HDP a plán získání až 50 mld. EUR za období 

pěti let se mu jeví jako realizovatelný. Velká část těchto aktiv by mohla být zprivatizována 

velice rychle. MMF byl z privatizačního plánu natolik nadšen, že to podle Borgese jen 

utvrdilo názor MMF o tom, že restrukturalizace řeckého dluhu nebude nutná [MMF, 2011]. 
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Poslední vývoj událostí už nicméně přiměl MMF ke změně pohledu na řeckou 

restrukturalizaci. 

 

Vzhledem k nejnovějšímu vývoji událostí požaduje EU okamžitý pokrok v prodeji státního 

majetku, o kterém řecká vláda již několik měsíců pouze hovoří. Pokud nedojde k zahájení 

privatizace státní telekomunikační společnosti OTE, přístavů v Aténách a Soluni, soluňské 

vodárenské společnosti a také bankovním ústavům Hellenic Postbank, může se Řecko s další 

půjčkou předem rozloučit. Vláda premiéra Georgose Papandreou je připravena realizovat 

prodej státního majetku, ale bude se potýkat s odporem členů z vlastních řad, opozice, 

veřejnosti a samozřejmě také zaměstnanců státních firem, kterých se privatizace bude týkat. 
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4 Možná východiska 
 

Dříve, než bude zmíněno několik možných scénářů, které by řecká ekonomika mohla nabrat, 

bude popsán nejnovější vývoj krize, který má rozhodující vliv na formulování dalších kroků 

řeckých věřitelů, především pak MMF, EU a členských zemí eurozóny. 

 

4.1 Nejnovější vývoj situace 

 

Po provedení části reforem můžeme nyní konstatovat, že Řecko nastartovalo cestu ke zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky, což nicméně dokazuje značný poklesu pracovních nákladů 

a export zboží a služeb, který za období říjen 2010 – březen 2011 rostl průměrným tempem 

25 % [Hellenic Republic – Ministry of Finance, 2011] a deficit platební bilance se tak 

v meziročním srovnání snížil ze 14 % HDP na 10,5 % HDP a dále je očekáván jeho pokles. 

Trh práce se díky přijatým opatřením stal částečně flexibilnější, došlo k omezení monopolu 

v přepravním průmyslu. Avšak jiné uzavřené profese zůstaly beze změny, a tak například 

lékárny mohou dál těžit z uzavřené konkurence a právní firmy se nemohou bez omezení 

stěhovat do jiných měst. Dobrou zprávou pro vývoj ekonomiky jsou první čísla řeckého 

statistického úřadu o vývoji HDP v prvním čtvrtletí letošního roku, který se v porovnání 

s posledními čtyřmi měsíci roku 2010 zvýšil o 0,8 % [ELSTAT, 2011]. Navíc jsou letos 

očekávány vyšší výnosy z turistického ruchu, což by se mělo pozitivně odrazit na vývoji 

platební bilance. 

 

Řecko ale vůbec nepostupuje ve stanoveném programu stejně svižným tempem, jako tomu 

bylo ihned po přijetí záchranného plánu v minulém roce. Vláda má zpoždění s prováděním 

reformních opatření, nedaří se zvýšit státní příjmy z daňové oblasti a omezit daňové úniky. Už 

se dostavily první následky. Vládní deficit za rok 2010 byl 10,5 % HDP, čímž překročil 

plánovanou hodnotu o celých 0,9 p.b. Byť chce řecká vláda udělat vše pro to, aby dosáhla 

schodku -7,5 % HDP pro letošní rok, tedy hodnotu stanovenou v záchranném programu, 

Evropská komise ve své jarní predikci předpovídá deficit o 2 p.b. horší. Znovu se opakuje 

situace známá z loňského dubna, protože Řecku dochází peníze nutné k úhradě závazků 

a bude nutně potřebovat navýšit finanční zdroje, které byly doposud EU a MMF avizovány. 

Tím se také přiostřují diskuze mezi jednotlivými členskými státy eurozóny o „reprofilaci“ 
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řeckého dluhu a zvyšuje se neochota uvolnit další finanční obnos na zajištění provozu řeckého 

státu.  

 

Pokračuje také trend snižování ratingu a neustále narůstají úroky z výnosů z řeckých 

dluhopisů, které byly ke 20. květnu na nové rekordní hranici 16,62 % z výnosů za desetileté 

vládní dluhopisy [Bank of Greece, 2011]. To jen přiživuje diskuze o potřebě restrukturalizace 

dluhu, které řecká strana prozatím vytrvale odmítá a je stále skálopevně přesvědčena 

o udržitelnosti svého dluhu. Ještě v dubnu sdílel stejný názor i MMF, bývalý generální ředitel 

MMF Dominique Strauss-Kahn se nechal slyšet, že náklady restrukturalizace by hluboce 

převyšovaly jeho benefity a spolu s řeckým ministrem financí Papaconstantinou veřejně 

deklarovali, že země dál pokračuje v plánu snižování deficitu veřejných financí se snahou 

o postupné snižování celkového zadlužení [The Economist, 7.4.2011]. Dnes už však MMF 

možnost restrukturalizace tak silnými slovy neodmítá, i když prozatím nevyjádřil ani 

souhlasný postoj.  

 

Podle probíhajícího záchranného programu si mělo Řecko sehnat až polovinu finančních 

prostředků nutných pro zabezpečení provozu státu na finančních trzích a zcela se vrátit na 

světové trhy v roce 2013. Dnes už je však jasné, že tento scénář nebude naplněn, což už 

nicméně potvrdil i MMF a bude nutné navýšení finančních zdrojů, které Řecku poskytla EU, 

EMU a MMF, aby se země vyhnula bankrotu.  

 

4.1.1 Střednědobý rámec fiskální strategie 
 

Řecko také v první polovině dubna předložilo střednědobý rámec fiskální strategie pro období 

2012 - 2015, který již nepočítá s dalšími mzdovými škrty a krácení penzí nebo další nárůst 

DPH. Tato strategie konečně představuje podrobný privatizační plán, kde nabídne 38 jednotek 

k plnému či částečnému prodeji jen do roku 2013, který by měl přinést 12 - 17 mld. EUR do 

roku 2013, celkově až 50 mld. EUR do konce roku 2015. Tyto úspory by znamenaly seškrtání 

veřejného dluhu až o 20 p.b. a to by dále přineslo další úspory v hodnotě až 3 mld. EUR ve 

formě nižších úrokových plateb. Dále počítá se snižováním výdajů na obranu, operačních 

nákladů, s restrukturalizací státem vlastněných subjektů, zvýšením příjmů lokálních 

samospráv a pokračováním boje proti daňovým únikům. 
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Tato strategie má za cíl přivést vládní finance na udržitelnou úroveň a snížit deficit veřejných 

rozpočtů do konce roku 2015. Strategie předpokládá snížení rozpočtového schodku o 3 p.b. 

pro letošní rok, celkem pak o 6 p.b. do roku 2015, tedy na – 1 % HDP, což jde mnohem dále, 

než jsou dány podmínky finanční asistence EU a MMF (méně než – 3 % HDP do roku 2014). 

Jen do roku 2012 by se měly vládní výdaje snížit o 5,1 p.b. na 44 % HDP a příjmy zvýšit 

o 0,7 % HDP na úroveň 43 % HDP [HR-MF, 2011; MONOKROUSSOS, 2011].  

 

Tento plán již obsahuje kroky potřebné ke snížení deficitu veřejných rozpočtů za rok 2011 na 

7,5 %, což znamená najít dalších 6,4 mld. EUR v úsporách. Vláda proto počítá např. se 

zvýšením délky pracovního týdne na 40 hodin z dosavadních 37,5, zvýšení významnosti 

polovičních úvazků, redukci objemu smluvních zaměstnanců, ve zdravotní oblasti pak 

očekává úspory zavedením nového digitalizačního systému a monitorováním předepsaných 

léků a také rozšířením seznamu léků s volným prodejem, dále pak daňovými změnami 

u luxusního zboží, tabákových a alkoholických výrobků a omezení daňových osvobození. To 

by mělo přinést do rozpočtu 4,8 mld. EUR a vláda bude ještě hledat dalších 1,6 mld.EUR. 

Dají se však očekávat ještě další změny tohoto rámce v případě, že bude vyjednáno nové 

memorandum za účelem navýšení finančních prostředků z MMF, EU a EMU [Hellenic 

Republic – Ministry of Finance, 2011]. 

 

Guvernér řecké centrální banky Provopoulos veřejně vystoupil na pravidelném ročním setkání 

akcionářů dne 18.4.2011 a vyjádřil se k nově vzniklé fiskální strategii, kterou vidí jako 

poslední možnost směřující k obnově řecké ekonomiky. Vyzval vládu k většímu reformnímu 

úsilí a zdůraznil, že i když bylo provedeno již nespočet opatření směřující ke strukturální 

přeměně hospodářství, podpora reformního snažení často zaostává kvůli byrokratickým 

překážkám stále přebujelé administrativy a vládní autority se často zdráhají provést hlubší 

změny s ohledem na své voliče. Pokles DPH byl v roce 2010 o 0,6 p.b. větší, než se 

předpokládalo a guvernér se vyjádřil v tom smyslu, že hospodářská recese mohla mít jemnější 

dopad, pokud by vláda prováděla veškerá opatření bez zbytečných průtahů a zpoždění. Podle 

Provopoulose by se vláda měla zaměřit na oblasti, ve kterých vznikají rozpočtové schodky – 

lokální vlády, vládní agentury nebo státní administrativa. Společně s vládou sdílí Provopoulos 

stejný názor v tom, že restrukturalizace řeckého dluhu není na pořadu dne [PROVOPOULOS, 

2011]. 
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„Není to nutné protože můžeme sami dosáhnout stanovených cílů, pokud budeme správně 

realizovat hospodářskou politiku. Není to ani žádoucí, mělo by to katastrofální dopady pro 

schopnost vlády i soukromého sektoru k navrácení se na finanční trhy a také penzijní fondy 

a soukromé a bankovní jednotky, které investovaly do řeckých dluhopisů.“ (Georgos A. 

Provopoulos. Speech at the 78th Annual Meeting of Shareholders in Athens, 18.4.2011) 

 

Na druhou stranu se výnosy z řeckých dluhopisů se neustále zvětšují a tak se bankéři 

nechávají slyšet o tom, že nastal čas pro diskuzi na téma restrukturalizace. Pro cestu 

restrukturalizace se vyjádřil i dřívější řecký premiér Costas Simitis, podle kterého vinou 

odkladu pouze narůstá samotný dluh [HOPE, 2011].   

 

4.1.2 Revize Statistického úřadu Evropské unie 
 

26. dubna 2011 zveřejnil Eurostat revizi statistických dat jednotlivých členských států EU. 

Konečná čísla vykazují vyšší schodek veřejných financí, než bylo původně odhadováno. 

Vládní schodek skončil v mínusu 10,5 % HDP, což je o 0,9 p.b. výše, než se očekávalo 

a vládě se tak nepodařilo splnit stanovený cíl a jednu z podmínek finanční asistence, byť ještě 

v únoru premiér Papandreou prohlašoval, že Řecko tento předpoklad naplnilo. I přes 

probíhající ekonomickou recesi se však vládě podařilo zvýšit příjmy o 1,8 p.b. na 39,1 % 

HDP a snížit vládní výdaje o 3,4 p.b. na 49,5 %. Samotná výše celkového zadlužení země se 

pak vystoupala na 142,8 % HDP [Eurostat, 2011]. Řecko má v současnosti druhý největší 

vládní deficit a celkově nejvyšší veřejný dluh v EU.  

 

Řecký ministr financí Papakonstantinou označil jako příčinu vyšší kontrakci ekonomiky, 

která se v roce 2010 propadla o 4,5 % HDP (namísto listopadového odhadu 4,2 %); s hlubší 

recesí související o 0,6 % HDP nižší daňové příjmy než bylo očekáváno; zhoršení 

hospodaření samospráv o 0,25 % HDP, které je spojeno s platbami za minulé závazky z konce 

loňského roku; o 0,3 % HDP zhoršení hospodaření veřejných nemocničních zařízení; a vyšší 

než očekávaná míra nezaměstnanosti [HR-Net, 27.4.2011]. Také státem ovládaný penzijní 

fond místo očekávaného přebytku 900 milionů eur za rok 2010 vykázal schodek 500 mil. eur. 

Řecká vláda však týž den oznámila, že je připravena podniknout další opatření ke snížení 

deficitu tak, aby splnila podmínku snížení deficitu na méně než 3 % HDP do roku 2014 a ještě 

letos hodlá provést některá z úsporných opatření původně zamýšlených na rok 2012, aby 
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vykompenzovala vyšší hodnotu schodku za rok 2010 [BENSASSON, 2011]. Podle deníku 

New York Times by se pak Řecku nemuselo podařit splnit ani podmínku pro letošní rok, kdy 

plán MMF a EU předpokládá deficit 7,5 % HDP, ale deficit by mohl být až 8,4 % HDP. 

Evropská komise ve své předpovědi uvádí možný vládní deficit až 9,5 % HDP. Také odhady 

výkonu ekonomiky pro letošní rok se prohlubují a pokles domácího produktu se odhaduje 

na – 2 až  – 3,5 % HDP [LANDON, 2011]. 

 

Podle Evropské komise došlo k nárůstu původního odhadu rozpočtového schodku kvůli 

změně pravidel pro výpočet stavu vládních financí, což má také vliv na výši odhadovaného 

deficitu pro letošní rok [HR-Net, 26.4.2011]. Dobrou zprávou pro Řecko alespoň je, že 

tentokrát Eurostat nevydal žádné pochybení nad výpočty dat vykázanými řeckým statistickým 

úřadem. 

 

4.1.3 Změna existujícího záchranného plánu 
 

Po konečné revizi deficitu veřejných rozpočtů, který byl v případě Řecka vyšší, než se 

předpokládalo, probíhají diskuze o potřebě změny záchranného plánu, který byl pro zemi 

vytvořen s pomocí EU a MMF. Za současných okolností už se nepředpokládá, že Řecko bude 

schopno vrátit se v roce 2012 na finanční trhy a získat potřebný objem finančních prostředků, 

které by zajistily chod státu pro příští kalendářní rok. EMU v čele s ECB odmítají scénář, kdy 

by země opustila eurozónu, v otázce restrukturalizace však shoda nepanuje. Řecká vláda 

s podporou ECB restrukturalizaci odmítá a ECB ji považuje za ohrožení fungování EMU, 

MMF připouští jemnou restrukturalizaci vládního dluhu v podobě prodloužení splatnosti 

a část členských zemí vidí tento krok jako nezbytnost pro další možné fungování země. 

 

O nové finanční pomoci prozatím nepadlo nic specifického, jisté je jen to, že uvolnění dalších 

prostředků nebude snadným krokem, protože členské země nejsou spokojeny s rychlostí, 

s jakou změny postupují. Již proběhlo zasedání ministrů eurozóny, které se rozhodlo vyčkat 

na čtvrtou hodnotící zprávu MMF o probíhajících změnách, která by měla být připravena 

během měsíce června. Mezitím si začínají partnerské státy eurozóny klást podmínky pro 

poskytnutí další půjčky, mezi nejvýznamnější patří politická shoda a urychlené provedení 

první vlny privatizace. Kromě finanční asistence by se Řecko mohlo dočkat i dalšího snížení 

úroků z již poskytnutých půjček nebo prodloužení jejich splatnosti, což by zemi značně 
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ulevilo, vzhledem k tomu, že v příštích 10 letech velkému objemu z nich vyprší doba 

splatnosti [The Economist, 9.5.2011].  

 

Německo však již předem ukazuje neochotu poskytnout Řecku další finanční prostředky, 

bude-li forma pomoci pokračovat dosavadním způsobem, který se ukazuje být neefektivní. 

Německo by rádo za dalším přísunem peněz vidělo hlubší snažení řecké vlády, kterou může 

dokázat např. právě urychlenou privatizací nebo konec konců i určitou formu 

restrukturalizace vládního dluhu. Ačkoliv do nedávné doby nechtělo Německo připustit ztráty 

držitelů řeckých dluhopisů, dnes už vidí změnu této strategie jako rozumné řešení [NYT, 

10.5.2011]. Bude tak zajímavé sledovat výměnu názorů německé strany a ECB, která nadále 

trvá na dodržování navrhnutého plánu pomoci bez žádných výrazných změn. ECB se 

několikrát nechala slyšet, že restrukturalizace řeckého dluhu, byť jen v podobě prodloužení 

splatnosti úvěrů, by měla katastrofální důsledky na evropský bankovní systém a zastává se 

tím současné formy finanční pomoci. Od Řecka očekává další kroky vedoucí k fiskální 

obezřetnosti a doporučuje státům EU navýšit finanční prostředky určené na pomoc řeckému 

státu [The Economist, 12.5.2011]. 

 

4.1.4 Jarní předpověď Evropské komise 
 

Počátkem května vydala Evropská komise předpověď pro jednotlivé státy EU. Tato zpráva 

byla vyhotovena ještě před publikací čtvrté hodnotící zprávy MMF, ECB a EU a nově vzešlé 

poznatky z dalšího nálezu v ní tak nejsou zahrnuty.  

 

Evropská komise očekává od řecké strany další pokrok v oblasti fiskální konsolidace, který 

bude mít pokračující negativní vliv na ekonomickou aktivitu v krátkém období a pro tento rok 

je očekáván další pokles HDP o 3,5 %. Odhad je posílen i z důvodů vyšší než očekávané 

kontrakce ekonomiky za uplynulý rok. Podle optimistických odhadů by však již na konci roku 

2011 mohlo dojít k obnovení růstu. Přijatá opatření v oblasti zaměstnanecké politiky, zejména 

zmrazení náboru nových zaměstnanců a ukončení krátkodobých zaměstnaneckých poměrů ve 

veřejném sektoru, stejně jako snižující se nabídka zaměstnání v soukromém podnikání vedly 

k růstu nezaměstnanosti na 15 % a o něco vyšší číslo se očekává i v průběhu roku 2012. 

Strukturální reformy, které Řecko provádí, jsou zaměřeny především na nabídkovou stranu 

ekonomiky, již nyní jsou vidět první výsledky, které přineslo reformní snažení vlády. Od roku 
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2010 dochází ke zlepšování pozice exportu, a to jak zboží, tak služeb a tento trend se očekává 

v průběhu letošního i příštího roku. Dochází také k poklesu importu, a to má následný vliv na 

podobu platební bilance. Závěrečný schodek běžného účtu pro rok 2011 by mohl být okolo 

8 % HDP, pro rok 2012 pak někde kolem 6 % HDP [European Comission, 2011].  

 

4.1.5 Nespokojenost veřejnosti a politické problémy 
 

Záchranný program, který by měl obnovit konkurenceschopnost řeckého hospodářství 

a pomoci k dlouhodobému ekonomickému růstu, trvá už více než rok. Řecko se jednoznačně 

posunulo dopředu díky provedeným opatřením, na druhou stranu jsou však změny prováděny 

pomalým tempem, který prohlubuje hospodářský pokles a s nedostatečnou razancí, která je 

vyjádřením obavy vládnoucí strany PASOK před reakcí veřejnosti a zároveň voličských 

preferencí.  

 

V privatizační oblasti má vláda problémy sama se sebou, jelikož někteří ministři se snaží 

chránit své osobní zájmy. Pro není ani opozice, pro kterou celkový program představuje zásah 

do suverenity země a nepředstavuje opatření na ochranu řeckého obyvatelstva. Každý měsíc 

probíhají generální stávky a k tomu se přidaly stávky v jednotlivých podnicích, které by se 

měly v nejbližší době připravit k prodeji. Podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění 

však s privatizací souhlasí celých 60 % obyvatel [HR-Net, 28.5.2011]. 

 

Pro poskytnutí další půjčky je vyžadován politický konsenzus nad tvrdšími opatřeními, které 

by bylo nutno provést. To přiostřuje klima a vyvstala diskuze o vypsání předčasných voleb, 

jelikož PASOK i ND mají rozdílné názory k probíhajícímu memorandu a naprostá většina 

obyvatelstva spolu s ND se přiklání k názoru, že nastavený vládní program nevede ven z krize 

a okolnosti půjčky by měly být znovu projednány tak, aby nezhoršovaly životní podmínky 

Řeků. Premiér Papandreou však odmítl vypsat nové volby a předseda ND Samaras nehodlá 

vyvolat vyslovení nedůvěry vládě. Předčasné volby také odmítá těsná většina obyvatelstva 

[HR-Net, 28.5.2011], i když v posledních dnech stále více projevuje svůj nesouhlas 

s fungováním státu, politikou a ekonomickými opatřeními každodenním poklidným 

shromážděním v Aténách a v Soluni. 
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4.2 Možná východiska z krize 

 

4.2.1 Půjčky MMF a EMU a provedené reformy  
 
Částka ve výši 110 mld. EUR, která byla Řecku poskytnuta, byla plánovaná jako dostatečnou 

injekcí pro řecké hospodářství a bylo očekáváno, že provedené reformy půjdou do hloubky 

a změní strukturu ekonomiky a opatření vedoucí k fiskální odpovědnosti povedou k návratu 

Řecka na finanční trhy, kde si už samo zajistí další zdroje. Tento první scénář by byl 

nejoptimálnějším řešením, avšak už dnes je jasné, že zůstane pouze zbožným přáním jak na 

řecké straně, tak i oficiálů z MMF, EU a EMU. 

 

Bohužel zlepšení řecké konkurenceschopnosti nebylo dostatečně silné, došlo k prohloubení 

recese a prudkému navýšení nezaměstnanosti a ani škrty v rozpočtu neodpovídají 

naplánovanému vývoji. I když pokles deficitu o 5 p.b. je nejvyšší v celé EU, Řecko ještě 

nedokázalo přesvědčit zahraniční investory o hloubce svých úmyslů a v roce 2012 nebude 

schopno bez další pomoci financovat své závazky.  

 

Tím, že se vláda rozhodla vzdát části svých pravomocí a umožnila EMU a MMF nastínit 

obrys hospodářských kroků pro vývoj ekonomiky, ukázalo Řecko reformní snažení. Ale už 

nedokázalo prokázat schopnost reformovat se od základů. Vláda nevyužila příznivé klima pro 

okamžité provedení reforem a u velké většiny opatření se dostavila zpoždění, která přispěla 

k prohloubení ekonomické recese a podlomila přesvědčení obyvatel, že na konci tunelu 

existuje světlo. Veřejnost je proto k dalším opatřením skeptická. 

 

Tento scénář se ukázal jako velmi optimistický a upozornil na nedostatky, které s sebou 

přineslo zavedení společné měny bez završení evropské integrace. Pro Řecko by bylo méně 

bolestivé, kdyby mělo svou vlastní měnu, kterou by mohlo v probíhající krizi devalvovat 

a snížit tak cenu domácího zboží, čímž by mohlo vytěžit z nárůstu objemu exportu. Avšak 

v podmínkách společné měny je jediným možným řešením úbytek vládních výdajů a zvýšení 

daňových příjmů, což se řecké vládě zrovna moc nedaří. Je také nutné přidat otazník nad tím, 

o kolik se mohou zvyšovat daňové příjmy v situaci, kdy se země potýká s 15 % 

nezaměstnaností, dochází ke snižování platů a důchodů a tím ke snižování kupní síly.  
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Navíc znovu po uplynutí jednoho roku od rozhodnutí o poskytnutí této finanční asistence se 

Řecko dostalo do naprosto stejného problému. Zemi vydrží hotovost do poloviny července 

letošního roku a pokud nedokáže vyjednat další přísun peněz, postihne ji bankrot. Státy 

eurozóny se tentokrát staví k finanční pomoci mnohem skeptičtěji, protože nevidí dostatečné 

snažení vedoucí k hledání úspor a provádění strukturálních reforem.  

 

Měli bychom ale brát v úvahu fakt, že evropská integrace se nyní vyvíjí především díky 

politickým rozhodnutím, takže je vysoce pravděpodobné, že politika převáží nad 

ekonomickou racionalitou a státy EMU nenechají Řecko padnout ani za cenu vysokých 

nákladů. Otázkou však je, jestli navýšení pomoci o cca. 60 – 80 mld., jak je zatím plánováno, 

bylo už dostatečné k obnovení fungování řecké ekonomiky a návratu na finanční trhy.  

 

Jedním z náznaků toho, že členské země EMU by Řecko mohly udržet za každou cenu, je 

nápad vedoucí k ustanovení tzv. eurobondů, jejichž úroková míra by byla tvořena váženým 

průměrem národních úrokových měr. Je očekáváno, že eurobondy by vzbudily zájem 

mezinárodních investorů a znamenaly by přítok dodatečné likvidity. Úroková míra při 

splácení dluhu by pak byla jiná pro každý stát v závislosti na tržní úrokové míře jednotlivé 

země [[MOESEN; DE GRAUWE, 2009]. 

 

4.2.2 Restrukturalizace dluhu  
 

Restrukturalizace dluhu může mít podobu například odložení výplaty kuponů; prodloužení 

splatnosti dluhopisů; swapování krátkodobých dluhopisů za dlouhodobé, kdy investor prodá 

krátkodobý dluhopis a ze zisku si nakoupí dlouhodobé dluhopisy; uhrazení jen části dlužné 

částky. Naprostá většina dokumentů, které byly sepsány u příležitosti prodeje státních 

dluhopisů, jsou psána podle řeckého práva a neexistují v nich žádné právní překážky pro 

provedení restrukturalizace, což představuje výhodu na řecké straně [The Economist, 

20.4.2011]. 

 

V případě Řecka je nutné, aby docházelo k dodržování splátkového kalendáře a aby se co 

nejméně eliminovala možnost rozšíření krize do ostatních zemí eurozóny. Již nyní se potýkají 

s problémy Irsko a Portugalsko a pokud by došlo k restrukturalizaci dluhů Řecka, finanční 

trhy by si tento signál vyložily jako scénář, který se bude týkat i ostatních zemí. 
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Problém však je, že během následujících 10 let bude země čelit obrovskému tlaku kvůli 

splátkám nahromaděných dluhů a v současné krizi bude řecká vláda těžce shánět peníze, aby 

v čas dostála svým závazkům. V této souvislosti se hovoří o tzv. Mexickém vzoru – 

v 80. letech se Mexiko nacházelo v situaci, kdy bylo nuceno přistoupit k restrukturalizaci 

dluhu, která proběhla prodloužením splatnosti závazků o dvojnásobek doby. Toto opatření by 

pomohlo Řecku rozložit splátky na delší dobu, což by přineslo nejen delší čas k úhradě, ale 

především čas potřebný pro provedení strukturálních reforem a nastartování ekonomického 

růstu [IHNED, 21.4.2011; The Economist, 20.4.2011].  

 

Graf č. 4.1: Splatnost řeckého vládního dluhu v mld. EUR k 31.12.2010 

 
Pozn.: V březnu 2011 se na Evropském summitu státy dohodly na snížení úroků a prodloužení splatnosti 

poskytnutého úvěru, který by měl být splacen do roku 2021. Řecku se tak znatelně uleví ve splacení dluhu 

během následujících 4 let. 

Zdroj: Public Debt Management Agency, Greece 

 

MMF obecně nevidí problém v řešení restrukturalizace a tím pádem na řeckou vládu netlačí 

s touto podmínkou, protože to podle něj není ani v zájmu samotné země ani eurozóny. Podle 

MMF by sice restrukturalizace vyřešila problém dluhu, ale už ne růst konkurenceschopnosti, 

který je tolik potřebný pro ozdravení ekonomiky. Restrukturalizace by navíc mohla vyvolat 

paniku na trhu a poškodit evropské banky. MMF proto doporučuje úspěšné provedení 

strukturálních reforem vedoucích ke zlepšení obchodního a investičního prostředí a zvýšení 

flexibility na trhu práce. Vývoj z posledních týdnů sice nalomil i přesvědčení MMF, který již 
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k tomuto scénáři nezaujímá zcela negativní postoj, avšak stále jsme ještě neslyšeli ani 

souhlasné stanovisko MMF k restrukturalizaci [MMF, 2010]. 

 

Na druhou stranu, byť o tom představitelé MMF, EMU, EU a především pak ECB neradi 

slyší, vývoj stále více naznačuje, že Řecko samo další postup nezvládne a nenechají-li 

evropští partneři Řecko nakonec přece jen zbankrotovat, určitá forma restrukturalizace bude 

nutná. Vysoký dluh, který bude narůstat už jen kvůli nákladům k jeho obsluze, se bez 

patřičného ekonomického růstu a ozdravení ekonomiky nepodaří udržet. Ekonomové začínají 

hovořit a dvou formách restrukturalizace – tzv. měkká forma (nebo též reprofilace), která by 

znamenala, že Řecko splatí celou část svého dluhu, ale v delším období, než bylo původně 

vyjednáno, anebo mu věřitelé poskytnou nižší úroky (nejlépe pak obě formy dohromady); 

a tzv. tvrdá forma restrukturalizace, při které by již došlo ke vrácení pouze určité části dluhu 

neboli tzv. hair-cut, nejčastěji se pak hovoří o seškrtání 40 – 60 % dluhu.  

 

Vyměnit dluhopisy za nové s podstatně delší dobou splatnosti by pomohlo významně snížit 

dluhové náklady. Evropští představitelé by také mohli nabídnout ještě hlubší krácení úrokové 

míry u poskytnuté finanční pomoci, než bylo dohodnuto na březnovém summitu. Navíc toto 

řešení se jeví jako nejpřijatelnější pro investory a taktéž banky [The Economist, 20.4.2011], 

které mají v držení asi čtyřiceti šesti procentní část řeckého dluhu [PDMA, 2011] a brání se 

proti možnému seškrtání dluhu, tzv. hair-cut. Hair-cut by ublížil v prvé řadě řeckým 

finančním ústavům, které jsou zahrnuty v zadlužení země a nebyl by dobrým znakem pro 

investory, které bude Řecko ještě několik desítek let potřebovat k získávání finančních 

prostředků. K restrukturalizaci se přiklání i bývalý hlavní ekonom ECB Otmar Issing. 

V rozhovoru pro německé noviny dne 23.3.2011 se vyjádřil, že k restrukturalizaci dojde tak či 

tak a nejlepší formou s ohledem na finanční ústavy by byla právě její měkčí forma. Prozatím 

je však podle něj nutné, aby státy EU Řecko podpořily, a to z důvodů ohrožení dalších států. 

Jakmile však pomine toto riziko, restrukturalizaci dluhu už nebude nic bránit [Patria, 

23.3.2011]. Rizika spojená se zadlužením Irska a Portugalska, které do dnešního dne jako 

další členové eurozóny požádali o finanční asistenci, však pravděpodobně nezaniknou 

v blízké budoucnosti a naopak s velkou pravděpodobností budou trvat několik měsíců, spíše 

let. Do té doby budou narůstat náklady na obsluhu řeckého dluhu kvůli zvyšování úrokových 

výnosů z dluhopisů a budou překážkou k tomu, aby se země mohla vrátit jako aktivní hráč na 

zahraniční trhy. Restrukturalizace by pak pravděpodobně proběhla dříve, než pominou rizika 

spojená s dalšími postiženými zeměmi EU. Ratingová agentura S&P uvádí, že Řecko bude 
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muset v rámci restrukturalizace odepsat 50 – 70 % z dluhu a provedení ve formě prodloužení 

splatnosti nedává šanci z toho důvodu, že by zemi nepřineslo potřebnou úlevu. Podle hlasů 

přicházejících z německé vlády by pak Řecko mohlo odepsat 40 – 50 % ze svého závazku 

[Patria, 14.4.2011]. Německá strana pak také zmiňuje problém, že další nezbytná úsporná 

opatření, která by se snažila zabránit restrukturalizaci, budou znemožňovat nastartování 

hospodářského růstu. Řecké vládě se bude jen obtížně hledat veřejná podpora pro další kroky 

znamenající utahování opasků za situace, kdy tamní občané nevidí brzkou naději na lepší 

budoucnost. 

 

EU ve spolupráci s Evropskou komisí v současné době zpracovávají analýzu týkající se 

udržitelnosti řeckého dluhu, která by měla objasnit, zda-li je vůbec možné, aby země dostála 

svým závazkům bez potřeby vlastní restrukturalizace. Podle vyjádření člena výkonné rady 

ECB Lorenzo Bini Smaghi by však restrukturalizace hluboce poškodila řecký bankovní sektor 

a mohla by vést až k pádu jeho velké části. Měla by katastrofální dopady na domácí 

ekonomiku a taktéž na fungování demokracie v zemi [Patria, 14.4.2011]. Smaghi navíc 

o rozrůstajících diskuzích na téma řeckého dluhu prohlásil, že by všichni ti, kteří o tomto 

problému hovoří, měli být velice opatrní a vážit svá slova vzhledem k tomu, že finanční trhy 

reagují na sebemenší podnět spojený s tématikou řeckého dluhu a tím, kdo v konečném 

důsledku zaplatí tyto někdy až lehkovážné diskuze bude právě řecký stát [FT, 18.5.2011].  

 

Podle předsedy ECB Jean-Claude Trichet a také šéfa Evropského fondu finanční stability 

Klause Reglinga světové banky přiživují diskuzi o restrukturalizaci řeckého dluhu, za kterou 

spatřují vidinu velkého zisku v podobě poplatků z restrukturalizací. Během restrukturalizací 

v 80. a 90. letech, které proběhly v Latinské Americe a Asii, inkasovaly bankovní instituce 

nemalé finanční obnosy, a to by rády zopakovaly i na evropské půdě. ECB projevuje ze všech 

institucí EU vůbec nejvíce negativní pohled na řeckou restrukturalizaci. Podle ní by totiž 

finanční trhy viděly byť její jemnou podobu jako krok směřující k tvrdé restrukturalizaci. 

Nejvyšší bankovní instituce v EU by tak nejradši viděla Řecko naplňovat jeho privatizační 

program a podle jejího názoru by evropské vlády měly Řecku zajistit další finanční 

prostředky, bude-li to země i nadále potřebovat [IHNED, 1.5.2011].  
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4.2.3 Opuštění eurozóny 
 

Toto řešení by Řecku umožnilo devalvovat svou vlastní měnu, což prakticky znamená 

okamžité zvýšení konkurenceschopnosti vývozu. Řecké zboží a služby by se staly levnějšími 

v poměru ke zboží a službám dovezeným ze zahraničí. Zdražení importu by postihlo domácí 

spotřebu a obyvatelé by přesunuli svou spotřebu směrem k domácí výrobě. Nárůst domácí 

produkce by znamenal zaprvé nárůst daňových příjmů a zadruhé snižování deficitu obchodní 

bilance způsobené úbytkem dovozu a zvětšováním objemu vývozu. 

 

Devalvace však s sebou nese několik úskalí. Prvním z nich je hodnota zadlužení, která by po 

znehodnocení směnných kurzů ještě vzrostla, protože dluhu by už nebyly vedeny v eurech, 

ale nové měně. V současné situaci, ve které se Řecko nachází, by si však s největší 

pravděpodobností nebylo schopno zajistit další financování na zahraničních trzích, jejichž 

dveře by pro Řecko zůstaly na dlouhou dobu zavřené, než by došlo k obnovení důvěry 

investorů. Dále by devalvace byla následována runem na řecké banky, které se již dlouhodobě 

potýkají s problémem likvidity. Z obav o budoucnost eura v dalších zemích, které jsou 

zatíženy vysokým dluhem, by run mohl postihnout nejen řecké bankovní instituce, ale 

rozprostřel by se dále do zemí eurozóny. A v ohrožení by byly i bankovní instituce na 

Balkánu, kde řecké banky operují [KOURETAS; PRODROMOS, 2010]. 

 

Navíc by opuštění eura a následné znehodnocení měny nemuselo vést ke zlepšení obchodní 

bilance a cestě z krize, jak ukazuje Rossi & Aquilera. Tito autoři rozvíjejí úvahu o krátkodobé 

nekonkurenceschopnosti řeckého exportu. Podle nich jsou možnosti Řecka, jak vylepšit 

obchodní bilanci, jen velmi limitované, a to z důvodů hospodářské krize, která postihla 

i ostatní země EU a která ještě není zcela za námi [ROSSI; DELGADO AGUILERA, 2011]. 

Téměř 2/3 řeckého vývozu tvoří služby, ve kterých dominuje turismus a lodní doprava, tedy 

obory, které jsou jako jedny z nejvíce postiženy hospodářskou krizí. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, v současné době se dá projekt EMU považovat za politický a dá se 

předpokládat, že členské státy eurozóny se pokusí udělat všechno pro to, aby zabránily pádu 

řecké ekonomiky. Otázkou však je, zda-li by byly ochotny zemi podržet za cenu neúměrných 

nákladů, které převyšují prospěch celého projektu společné měny. Pokud by nakonec přece 

jen došlo k neúprosnému rozhodnutí nechat Řecko napospas svému dluhu a vyloučit jej 

z eurozóny, byl by to špatný signál pro finanční trhy a jejich ochotu půjčovat státům EMU, 
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které mají problémy s výší dluhu. Tento postup by si trhy zřejmě vyložily v tom smyslu, že 

pokud je EU ochotna zastavit pomoc jedné zemi, nebude už nic stát v cestě nechat padnout 

i další státy s obdobnými problémy. Jedním z řešení, jak přimět investory, aby tuto reakci 

nebrali jako precedent, by mohla být dlouhodobá cílená kampaň EU, která by trhy opakovaně 

ujistila o tom, že provádí-li země dohodnutá opatření směřující k odstranění schodků 

veřejných financí bez zbytečných odkladů a prodlení, může si být jistá pokračující finanční 

pomocí. Dalším řešením by mohlo být převzetí kontroly nad provádění reformních opatření 

snižující vládní výdaje a jejich restrukturalizace, které by se mohly zmocnit státy EMU, EU 

nebo samotný MMF (případně jeho evropská forma, tedy Evropský Měnový Fond, pokud by 

došlo k jeho vzniku). Tyto orgány by nebyly vázány na místní politické vazby a nemusely by 

se bát provádět nepopulární opatření.  

 

V květnu tohoto roku se v Lucembursku konala konference, o níž média spekulovala, že 

probíhá na téma vyčlenění Řecka z eurozóny. Na tyto spekulace reagovali politikové různých 

zemí eurozóny. Např. rakouský ministr zahraničních věcí Michael Spindelegger se o odchodu 

Řecka z HMU vyjádřil jako o nemyslitelném kroku, který si podle něj nepřejí ani samotní 

řečtí občané [HR-Net, 11.5.2011]. Podle francouzské ministryně financí a kandidátky na 

předsedkyni MMF Christine Lagarde neexistuje žádná diskuze na toto téma a Francie 

absolutně vylučuje výstup Řecka z eurozóny [The Economist, 11.5.2011]. Za nepravdivé 

označilo tyto zprávy také Německo a za celou eurozónu pak spekulace vyvracel i její oficiální 

mluvčí.  

 

O vážnosti celé situace, ve které se Řecko nachází, svědčí i výrok řecké komisařky Maria 

Damanaki, byť byl vzápětí komisařem pro ekonomické záležitosti Olli Rehn popřen:  

 

„Největší úspěch poválečného Řecka – měna euro a řecký proevropský kurz – je v ohrožení. 

Scénář, který by Řecko distancoval od eura je na stole a existují cesty, jak jej realizovat. Jsem 

nucena mluvit otevřeně. Máme historickou odpovědnost uvědomit si to dilema. Buď budeme 

souhlasit s našimi věřiteli na programu vyžadujícím naše sebeobětování a přinášejícím 

výsledky a přijmeme odpovědnost za naši minulost, nebo se vrátíme ke drachně. Vše ostatní 

má druhořadý význam.“ (Maria Damanaki. It's Austerity or Drachmas for Greece: EU 

Official - CNBC.com 26.5.2011) 
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4.2.4 Europrázdniny 
 

Europrázdiny jsou alternativou opuštění eurozóny a přijetí nové měny. Jako možnou úvahu ji 

popsal ekonom Martin Feldstein ve článku Let Greece take a holiday from the eurozone 

[FELDSTEIN,2011].  

 

Europrázdniny garantují zemi právo a zároveň přitom i vyžadují závazek země ke 

znovuobnovení členství v EMU a opětné přijetí eura po splnění základní podmínky, kterou by 

bylo udržování trvale nízkých schodků vládních financí.  

 

Výchozí situace by představovala převedení mezd a cen na novou měnu, ale zároveň udržení 

veškerých závazků a bankovních rozvah ve společné měně euro. Počáteční směnný kurz nové 

měny k euru by byl stanoven v poměru 1:1. Kapitálové trhy by přirozeně zajistily okamžité 

znehodnocení nové řecké měny k euru, a tím by se zajistilo v podmínkách dostatečně nízké 

inflace zvýšení konkurenceschopnosti řecké ekonomiky a následně pak zlepšení platební 

bilance země za použití stejného mechanismu, který byl popsán o bod výše.  

 

Toto řešení by bylo lepší pro obě strany. Bylo by šetrnějším opatřením pro řecké obyvatelstvo 

 - v případě Řecka by bylo méně bolestné pro obyvatelstvo a na druhou stranu členské země 

EMU by se nemuseli podílet finančně podílet na záchraně Řecka [FELDSTEIN, 2010].   

 

4.2.5 Bankrot 
 

Bankrot by nastal tehdy, pokud by Řecko nemělo k dispozici dostatečné množství finančních 

prostředku k úhradě svých závazků. Podle odhadů finančních trhů existuje až 

šedesátiprocentní pravděpodobnost, že tento scénář bude v následujících pěti letech realizován 

[Patria, 14.4.2011]. 

 

V jednom ze svých dalších komentářů představil Martin Feldstein filozofii, proč se Řecko 

v samém závěru ocitne v této situaci. Podle něj jedinou cestou, jak z dosavadní krize ven, by 

bylo zmenšení deficitu veřejných rozpočtů na -5 % HDP, což je taková hodnota, při které by 

investoři byli ochotni financovat zadlužení dobrovolně. To však s sebou nese enormní škrty 

vládních výdajů a zároveň zvýšení daňových příjmů. Řecko se ocitá v situaci hospodářského 
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poklesu a tato opatření by pokles ještě přiživila. S tím by porostla nezaměstnanost a zároveň 

by se snížily daňové příjmy, a to při zvýšení transferových výdajů v souvislosti s úhradou 

dávek [FELDSTEIN, 2010]. 

 

Bankrot by nebyl příznivým řešením ani pro EU, protože by pro ni znamenal ztrátu 

schopnosti řešit fiskální a další ekonomické výzvy. Rychlá kontaminace by se rozšířila nejen 

napříč státy eurozóny, ale také na Balkán, kde jsou řecké banky významným vypůjčovatelem 

[KOURETAS; PRODROMOS, 2010]. Tento scénář by však nemusel automaticky znamenat 

ztrátu společné měny, protože v zemi, kde došlo k odvrácení důvěry investorů, by jen těžko 

docházelo k ustanovení důvěryhodné monetární politiky a právě euro by tak nakonec mohlo 

i přispět k obnově ekonomiky [The Economist, 15.4.2010].   
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5 Závěr 
 

Výsledky práce poukazují na to, že současná situace, kdy Řecko balancuje na hraně bankrotu, 

je výsledkem dlouhodobého procesu, za kterým nestojí nic jiného než touha po politické moci 

bez obavy, že by představitelé státu byli postaveni před zodpovědnost za promrhávání 

svěřených pravomocí. 

 

Politická strana PASOK, která ovládla parlament na počátku 80. let, nastolila trend 

neuváženého plýtvání, populismu, zvyšování příjmů nepodníceným růstem 

konkurenceschopnosti, zvyšování daní, které stejně nestačí k pokrytí veřejných výdajů 

a prorůstání korupce, která se stala běžnou součástí každodenního života lidí. Řecko se stalo 

konzumní společností, ve které je běžné užívat si luxusu, na který je třeba si vypůjčit.  

 

Tato politika se voličům zalíbila natolik, že se stala základem úspěšnosti každé vlády. Po roce 

1980 se pouze jeden kabinet odvážil o snahu uvést veřejné finance do pořádku a nebylo mu 

dopřáno ani jedno úplné vládnoucí období. Všechny vlády byly dobře informovány o stavu 

veřejných financí a nutnost o jejich udržení v určitých mezích, ale po vstupu do eurozóny 

bylo najednou k dispozici spoustu investorů, kteří nakupovali řecké dluhopisy za úroky pro 

Řecko natolik nízké, že to pro politické činitele představovalo „nekonečný“ zdroj levných 

peněz.  

 

Když se pak Řekové na podzim roku 2009 rozhodovali, zda-li dají přednost utahování opasků 

nebo populistickým slibům, bylo o výsledku voleb jasno již několik týdnů předem. Avšak 

neúprosná výše dluhů, série snižování ratingu znamenající neustále vyšší úroky ze státních 

dluhopisů a do toho probíhající světová krize si vyžádala taková opatření, která Řecko ze dne 

na den posunulo kupředu z důvodů reformních opatření směrem k reálnému politickému 

a hospodářskému vývoji, na druhou stranu však vrátilo zpět v oblasti životní úrovně. Řečtí 

obyvatelé se nakonec tak či tak dočkali úsporných opatření, která nemají v Řecku obdoby. 

 

Bohužel strukturální reformy neprobíhají v Řecku potřebným tempem a jsou zpomalovány 

přebujelým veřejným sektorem představujícím byrokratické překážky. PASOK na sobě stále 

dává znát, že je přeci jen levicovou politickou stranou a s ohledem na své voliče se nechce 

pouštět do těch nejradikálnějších řešení. Důkazem tomu je veřejný deficit z minulého roku, 
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který byl vyšší než původně předpokládal plán finanční asistence, i když snížení deficitu o 5 

p.b. nemá v EU obdoby. Ostatně sám MMF, který se prozatím zdráhá k vyslovení silných 

výroků, ve svých pravidelných hodnotících zprávách potvrzuje zpoždění v provádění reforem, 

které je především způsobené administrativními problémy. PASOK také musí řešit rozpory ve 

vlastní straně, kdy se někteří členové vlády rozcházejí v názorech, jak by se měla realizovat 

opatření vedoucí k naplnění plánu.  

 

Je pouze na škodu, že poskytovatelé pomoci nedokáží přiznat, že záchranný plán v jeho 

základní podobě nedokázal přinutit řeckou vládu k okamžitým a též pružným reakcím na 

aktuální dění a žádná strana si nedokázala otevřeně přiznat, že plán selhal ve svých základních 

cílech, kterými bylo snížení deficitu veřejných rozpočtů na -7,5 % HDP, částečný návrat 

Řecka na mezinárodní finanční trhy v roce 2012, rozšíření nákazy do dalších zemí eurozóny 

nebo například zastavení oslabování eura.   

 

Řecká krize oživila diskuze o projektu Evropské měnové unie, který od samého začátku 

kritizovala spousta světových ekonomů. Jednotná monetární politika v kombinaci se 

17 odlišnými fiskálními politikami, různými ekonomickými cykly a rozdílnou hospodářskou 

úrovní nefunguje a samotný Pak stability a růstu není dostatečným nástrojem k usměrnění 

fiskálního vývoje těchto ekonomik. Období, které společná měna právě prožívá, je 

nejzávažnějším problémem od samotného vzniku eura a také vážným ohrožením pro další 

vývoj evropské integrace. Bude jistě zajímavé sledovat vývoj dalších několika měsíců, kdy 

bude možné vidět, jak se ekonomický prospěch integrace pere s politickým úsilím o posílení 

(či záchranu?) celého projektu. 



56 

6 Seznam použitých zdrojů 
 

Elektronické publikace 
 
 
ARGHYROU, M.G; TSOUKALAS, J. D. The Greek Debt Crisis: Likely Causes, Mechanics 
and Outcomes. Cardiff Economics Working Papers [online]. April 2010, no. E2010/3, [cit. 
2011-03-29]. Dostupný z WWW <http://ideas.repec.org/p/cdf/wpaper/2010-3.html> 
 
ATHANASSIOU, E. Fiscal Policy and the Recession: The Case of Greece. Intereconomics 
[online]. November 2009, no.44, issue 6, p. 364-372, [cit. 2011-02-14]. Dostupný z WWW: 
<http://ideas.repec.org/a/spr/intere/v44y2009i6p364-372.html>  
 
Bond and T-Bills Characteristics. Hellenic Republic – Ministry of Finance - Public Debt 
Managing Agency [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pdma.gr/(S(1daxukroz3zy5wegc1y5boqn))/ODDHX/StaticPage1.aspx?pagenb=
464> 
 
Credit Rating. Public Debt Management Agency [online]. [cit. 2011-05-26]. Dostupný 
z WWW: 
<http://www.pdma.gr/(S(pzzhzsr3npsx2i5535hyhj45))/ODDHX/StaticPage1.aspx?pagenb=46
9> 
 
DIMAS, Ch; Privatization in the Name of ‘Europe’: analyzing the telecoms privatization in 
Greece from a ‘discursive institutionalist’ perspective. The Hellenic Observatory – The 
European Institut (GreeSE) [online]. November 2010, no. 41, [cit. 2011-04-23]. Dostupný 
z WWW: <http://eprints.lse.ac.uk/31089/1/GreeSE_No41.pdf> 
 
Euro exchange rates USD. European Central Bank (ECB) [online]. [cit. 2011-05-27]. 
Dostupný z WWW: <http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-
usd.en.html> 
 
European Economic Forecast: Spring 2011. European Commission - Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs [online]. 2011, no. 1 [cit. 2011-05-16]. Dostupný z WWW: 
<http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-
1_en.pdf> 
 
FEATHERSTONE, K. The Greek sovereign debt crisis and EMU: a failing state in a skewed 
regime. Journal of common market studies [online]. 2011, no.49 (2), pp. 193-217, [cit. 2011-
03-29]. Dostupný z WWW: 
 <http://eprints.lse.ac.uk/29700/1/Greek_sovereign_debt_(LSERO_version).pdf> ISSN 0021-
9886 
 
FELDSTEIN, M. Let Greece take a holiday from the eurozone. The National Bureau of 
Economic Research [online]. February 2010, [cit. 2011-04-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nber.org/feldstein/ft02172010.html> 
 



57 

FELDSTEIN, M. Why Will Greece Default? The National Bureau of Economic Research 
[online]. April 2010, [cit. 2011-04-13]. Dostupný z WWW:  
<http://www.nber.org/feldstein/projectsyndicateapril2010.html> 
 
Frequently Asked Questions: Greece. Internaional Monetary Fund (IMF) [online]. 19 May 
2010, [cit. 2011-04-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.imf.org/external/np/exr/faq/greecefaqs.htm#q23> 
 
Government benchmark bond prices and yields. Bank of Greece [online]. [cit. 2011-05-28]. 
Dostupný z WWW: 
<http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosi
ou.aspx> 
 
Greece Program: Greek Economy at a Crossroads. International Monetary Fund Survey 
online (IMF) [online]. 17 December 2010 [cit. 2011-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/int121710a.htm> 
 
Greece: First Review Under the Stand-By Arrangement. International Monetary Fund 
Country Reports (IMF) [online]. 26 August 2010, no. 10/286 [cit.2011-03-11]. Dostupný 
z WWW: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10286.pdf>  
 
Greece: Second Review Under the Stand-By Arrangement. International Monetary Fund 
Country Reports (IMF) [online]. 6 December 2010, no. 10/37 [cit.2011-03-11]. Dostupný 
z WWW: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10372.pdf> 
 
Greece: Third Review Under the Stand-By Arrangement. International Monetary Fund 
Country Reports (IMF) [online]. 28 February 2011, no. 11/68 [cit.2011-03-11]. Dostupný 
z WWW: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1168.pdf> 
 
IMF Completes Third Review Under Stand-By Arrangement for Greece and Approves €4.1 
Billion Disbursement. International Monetary Fund Press Release (IMF) [online]. 14 March 
2011, no. 11/77 [cit. 2011-03-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1177.htm>  
 
KOURETAS, G. P; PRODROMOS, V. The Greek Crisis: Causes and Implications. 
PANOECONOMICUS [online]. 27 October 2010, no. 4 [cit. 2011-03-27]. Dostupný 
z WWW: <http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2010/1452-595X1004391K.pdf> 
 
Long-term Rating Scales Comparison. Bank for International Settlements [online]. [cit. 2011-
04-22]. Dostupný z WWW: <http://www.bis.org/bcbs/qis/qisrating.htm>  
 
Medium Term Fiscal Strategy and Policies for Exiting the Crisis. Hellenic Republic – 
Ministry of Finance [online]. 23 May 2011, [cit. 2011-05-29]. Dostupný z WWW: 
<http://www.minfin.gr/content-
api/f/binaryChannel/minfin/datastore/42/92/ef/4292ef625d3358fd5eb7408fc6ea1dfa28cf21d4/
application/pdf/20110523_MTFS_Council_Ministers+final_eng.pdf> 
 
MOESEN, W; DE GRAUWE, P. Gains for All: A proposal for a common Eurobond. Centre 
for European Policy Studies (CEPS) [online]. 3 April 2009, [cit. 2011-03-29]. Dostupný 
z WWW: <http://www.ceps.eu/book/gains-all-proposal-common-eurobond> 



58 

 
Monokroussos, P.; Medium-term Fiscal Strategy (2012-2015): General framework & 
Assessment. Greece Macro Monitor – Eurobank Research [online]. 18 April 2011, [cit. 2011-
04-22]. Dostupný z WWW:   
<http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/GREECE%20MACRO%20FOCUS%20%20April
%2017%202011.pdf> 
 
NELSON, R.M.; BELKIN, P; MIX, D.E. Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, 
and Implications. Congressional Research Service [online]. 27 April 2010, [cit. 2010-02-14]. 
Dostupný z WWW: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41167.pdf> 
 
PAPPAS, T.S; The causes of the Greek crisis are in Greek politics. Open Economy [online]. 
29 November 2010, [cit. 2011-04-21]. Dostupný z WWW:  
<http://www.opendemocracy.net/openeconomy/takis-s-pappas/causes-of-greek-crisis-are-in-
greek-politics> 
 
Provision of deficit and debt data for 2010 - first notification. News Release - Eurostat 
[online]. 26 April 2011, no. 60/2011, [cit. 2011-04-28]. Dostupný z WWW: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-26042011-AP/EN/2-26042011-AP-
EN.PDF>  
 
PROVOPOULOS, G. A; The adjustment process of the Greek economy at a decisive juncture 
– critical challenges for economic policy. Speech at the 78th Annual Meeting of Shareholders 
in Athens, 18 April 2011 [online]. 18 April 2011, [cit. 2011-04-22]. Dostupný z WWW:  
<http://www.biz.org/review/r110420d.pdf?frames=0> 
 
Quarterly National Accounts: 1st Quarter 2011 (Flash Estimates). Press Release – Hellenic 
Statistical Authority (ELSTAT) [online]. 13 May 2011, [cit. 2011-05-29]. Dostupný z WWW: 
<http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/PressReleases/A0704_S
EL84_DT_QQ_01_2011_01_E_EN.pdf> 
 
Rating Symbols and Definitions. Rating and Investment Information, Inc. [online]. [cit. 2011-
04-22]. Dostupný z WWW: <http://www.r-i.co.jp/eng/cfp/about/definition.html> 
 
Report by Eurostat on the Revision of the Greek Government Deficit and Debt Figures. 
Eurostat – European Statistical Office [online]. 22 November 2004, [cit. 2011-04-24]. 
Dostupný z WWW:  
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/GREECE/EN/GREECE-EN.PDF> 
 
ROSSI, V; DELGADO AGUILERA, R. No Painless Solution to the Greece’s Debt Crisis. 
International Economics, Chatman House [online]. February 2010, [cit. 2011-02-14]. 
Dostupný z WWW: <http://www.chathamhouse.org.uk/files/15929_0210pp_greece.pdf> 
 
Smlouva o Evropské unii. www.euroskop.cz [online]. [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Maastrichtska_smlouva_1992.pdf> 
 
The European Stabilization Mechanism. Press Releases RAPID - europa.eu [online].10 May 
2010, [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW:  
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/173> 
 



59 

Transcript of a Press Briefing by Caroline Atkinson, Director, External Relations Department. 
International Monetary Fund (IMF) [online]. 12 May 2011, [cit. 2011-05-16]. Dostupný 
z WWW: <http://www.imf.org/external/np/tr/2011/tr051211.htm>  
 
Transcript of a Press Briefing with IMF European Department Director Antonio Borges. 
International Monetary Fund (IMF) [online]. 15 April 2011, [cit. 2011-04-11]. Dostupný 
z WWW: <http://www.imf.org/external/np/tr/2011/tr041511.htm> 
 
TSAKALOTOS, E. The Political Economy of Social Democratic Economic Policies: The 
PASOK Experiment in Greece. Oxfort Review of Economic Policy [online]. 1998, vol. 14, 
no. 1, pp. 114-138 [cit. 2011-04-13]. Dostupný z WWW: 
<http://oxrep.oxfordjournals.org/content/14/1/114.full.pdf>  
 
ZAHARIADIS, N. Greece's Debt Crisis: A National Tragedy of European Proportions. Duke 
University Press - Mediterranean Quarterly [online]. Vol. 21, no. 4, Fall 2010, pp.38-54 [cit. 
2011-04-11]. E-ISSN: 1527-1935. Dostupný z WWW: 
 <http://muse.jhu.edu/journals/mediterranean_quarterly/v021/21.4.zahariadis.pdf>  
 
 
Knihy 
 
 
ARESTIS, P; SAWYER, M.C.The economics of the third way: experiences from around the 
world. Glos: Edward Edgar Publishing Limited, 2001. 228 s. ISBN 1840644591. Dostupné 
online, [cit. 2011-04-13] z WWW: 
<http://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=YrRCyAXu64oC&oi=fnd&pg=PA170&dq=an
dreas+papandreou&ots=1Hbv8tLsQ2&sig=Rh9xzAl625ZO6wDjDgy1E3zKqEk#v=onepage
&q=andreas%20papandreou&f=false> 
 
BELL, I. Regional Surveys of the World: Central and South-Eastern Europe 2004. 4. vyd. 
London: Europa Publications, 2003. 800 s. ISBN 1857431863. Dostupné online [cit. 2011-04-
23] z WWW:  
<http://books.google.com/books?id=5J_gAU8c9NIC&printsec=frontcover&dq=Central+and+
South-
Eastern+Europe+2004&hl=en&ei=XKSyTYToGonrOZKgrZ0J&sa=X&oi=book_result&ct=r
esult&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false> 
 
LYNN, M. Greece, the Euro and the Sovereign Debt Crisis. 1. vyd. New Jersey: John Wiley 
& Sons, Inc, 2011. 288 s. ISBN 047097611X. Dostupné online [cit. 2011-04-20] z WWW: 
<http://books.google.com/books?id=yfeDMsIY00oC&printsec=frontcover&dq=Bust:+Greece
,+the+Euro+and+the+Sovereign+Debt+Crisis&hl=en&ei=zfiuTbi0CI2WOr374eMB&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false> 
 
 
Internetová periodika 
 
 
A question of maturity: Talk of restructuring Greece’s debt is unlikely to solve the country’s 
economic woes. Economics focus – The Economist [online]. 20 April 2011, [cit. 2011-04-21]. 
Dostupný z WWW: <http://www.economist.com/node/18584520> 



60 

ATKINS, R; PEEL, Q; HOPE, K. Row within Europe over Greece. The Financial Times 
[online]. 18 May 2011, [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW:  
<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/64c62728-818b-11e0-9c83-
00144feabdc0.html#axzz1MoGsFUTU> 
 
Bailing out Greece - An extreme necessity: Greece's request for aid from the euro zone and 
the IMF will provide only temporary relief. The Economicst [online]. 23 April 2010, [cit. 
2011-04-26]. Dostupný z WWW: <http://www.economist.com/node/15980711> 
 
Bailing out the bail-out. Charlemagne’s Notebook – The Economist [online]. 9 May 2011, 
[cit. 2011-05-12]. Dostupný z WWW:  
<http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2011/05/greece_and_euro> 
 
Banky mají na bankrotu Řecka ekonomický zájem, tvrdí šéf záchranného fondu. ihned.cz – 
zpravodajský server Hospodářských novin [online]. 1 května 2011, [cit. 2011-05-02]. 
Dostupný z WWW: <http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-krize/c1-51739690-banky-maji-na-
bankrotu-recka-ekonomicky-zajem-tvrdi-sef-zachranneho-fondu>    
 
BENSASSON, M; Greek 2010 Budget Gap Wider Than Estimated as Euro-Area Debt Hits 
Record. Bloomberg [online]. 26 April 2011, [cit. 2011-04-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bloomberg.com/news/print/2011-04-26/greek-budget-deficit-for-2010-revised-
to-10-5-of-economy-by-eu-from-9-4-.html> 
BoG Gov: Reforms 'last chance' for restarting Greek economy. Athens News Agency: Daily 
News Bulletin in English – Hellenic Resources of Network (HR-Net) [online]. 19 April 2011, 
no. 3768, [cit. 2011-04-22]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hri.org/news/greek/ana/2011/11-04-19.ana.html> 
 
BOYLE, C. It's Austerity or Drachmas for Greece: EU Official. CNBC.com [online]. 
26.5.2011, [cit. 2011-05-29]. Dostupný z WWW: <http://www.cnbc.com/id/43178948> 
 
CAMPBELL, I; COX, R. Greece Makes Progress, but Debt Woes Persist. The New York 
Times [online]. 8 March 2011, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nytimes.com/2011/03/09/business/09views.html> 
 
Clamp-down on tax evasion. Athens News Agency: News in English – Hellenic Resources of 
Network (HR-Net) [online]. 3 May 2011, [cit. 2011-05-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hri.org/news/greek/apeen/2011/11-05-03_1.apeen.html> 
 
Cursed are the cheesemakers: Greece’s government is promising to make life less dismal for 
businesspeople. It has a long way to go. Greek business nightmares – The Economist [online]. 
17 March 2011, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: 
<www.economist.com/node/18396298> 
 
DALEY, S. Greece’s Efforts to Limit Tax Evasion Have Little Success. The New York Times 
[online]. 20 February 2011, [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nytimes.com/2011/02/21/world/europe/21greece.html> 
 
 
 



61 

DEMPSEY, J. Germany Rejects Talk of Easing Bailout Terms. The New York Times 
[online]. 10 May 2011, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nytimes.com/2011/05/11/business/global/11euro.html?scp=2&sq=greece&st=cs
e> 
 
Differences between main parties marginal, opinion polls show. Athens News Agency: News 
in English – Hellenic Resources of Network (HR-Net) [online]. 28 May 2011, [cit. 2011-05-
28]. Dostupný z WWW: <http://www.hri.org/news/greek/apeen/2011/11-05-
28_1.apeen.html> 
 
EU Commission: Upward revision of Greek deficit due to changed Eurostat rules. Power 
consumption up in March. Van Rompuy: Greek debt sustainable. Athens News Agency: 
News in English – Hellenic Resources of Network (HR-Net) [online]. 26 April 2011, [cit. 
2011-04-26]. Dostupný z WWW: <http://www.hri.org/news/greek/apeen/2011/11-04-
26_5.apeen.html 28.4.11> 
 
Europe agrees a "shock and awe" bail-out for Greece. Charlemagne‘s Notebook -The 
Economist [online]. 2 May 2010, [cit. 2011-05-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2010/05/eu_rescue_greece> 
 
Eurozóna snížila Řecku úroky a prodloužila mu splatnost úvěrů. idnes.cz [online]. 12. března 
2011, [cit. 2011-03-12]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/eurozona-snizila-
recku-uroky-a-prodlouzila-mu-splatnost-uveru-ps6-/eko-
zahranicni.aspx?c=A110312_073856_eko-zahranicni_spi> 
 
Even more denial. Buttonwood’s Notebook – The Economicst [online]. 11 May 2011, [cit. 
2011-05-12]. Dostupný z WWW:  
<http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2011/05/debt_crisis_0> 
 
Finance ministry: All necessary measures will be taken to achieve economic program targets. 
Athens News Agency: Daily News Bulletin in English – Hellenic Resources of Network (HR-
Net) [online]. 27 April 2011, no. 3733, [cit. 2011-04-28]. Dostupný z WWW:  
<http://www.hri.org/news/greek/ana/2011/11-04-27.ana.html#01> 
 
FinMin: IMF not discussing Greek debt restructure. Athens News Agency: Daily News 
Bulletin in English – Hellenic Resources of Network (HR-Net) [online]. 18 April 2011, no. 
3767, [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: <http://www.hri.org/news/greek/ana/2011/11-
04-18.ana.html> 
 
FinMin: Simplified tax laws a major project for gov't. Greece's exit from eurozone 
'inconceivable', Austrian FM says. Athens News Agency: Daily News Bulletin in English – 
Hellenic Resources of Network (HR-Net) [online]. 10 May 2011, no. 3783, [cit. 2011-05-12]. 
Dostupný z WWW: <http://www.hri.org/news/greek/ana/2011/11-05-10.ana.html> 
 
GEORGIOPOULOS G. SCENARIOS - Greek election: Impact on markets, economic policy. 
Forbes.com [online]. 25 September 2009, [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: 
<http://www.forbes.com/feeds/afx/2009/09/25/afx6931494.html> 
 
 



62 

Government announces additional measures to cut fiscal deficit. Athens News Agency: Daily 
News Bulletin in English – Hellenic Resources of Network (HR-Net) [online]. 24 May 2011, 
no. 3794, [cit. 2011-05-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hri.org/news/greek/ana/2011/11-05-24.ana.html> 
 
Greek debt "absolutely sustainable" FinMin says. Athens News Agency: Daily News Bulletin 
in English – Hellenic Resources of Network (HR-Net) [online]. 21 April 2011, no. 3770, [cit. 
2011-04-22]. Dostupný z WWW: <http://www.hri.org/news/greek/ana/2011/11-04-
21.ana.html#01> 
 
HOPE K. Athens faces fight to sell €50bn of assets. The Finantial Times [online]. 19 April 
2011, [cit. 2011-04-22]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.com/cms/s/0/0ad6fb66-6aa7-
11e0-80a1-00144feab49a.html#axzz1KGhXwuTn> 
 
HOPE, K. Greece rules out debt restructuring. The Finantial Times [online]. 18 April 2011, 
[cit. 2011-04-22]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.com/cms/s/0/a7e43d8a-69b5-11e0-
826b-00144feab49a.html#axzz1KGhXwuTn> 
 
HOPE, K. Greece takes first steps to €50bn sell-off. Financial Times [online]. 23 March 2011, 
[cit. 2011-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.com/cms/s/0/0945f91c-555f-11e0-87fe-
00144feab49a,dwp_uuid=2b8f1fea-e570-11de-81b4-00144feab49a.html#axzz1HopxTSIr>  
 
HOPE, K. Greek PM calls for consensus on privatisation. Financial Times [online]. 24 March 
2011, [cit. 2011-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.com/cms/s/0/7f0f3d00-4e1d-
11e0-a9fa-00144feab49a,dwp_uuid=2b8f1fea-e570-11de-81b4-
00144feab49a.html#axzz1HopxTSIr>  
 
HOPE, K. IMF tells Greece to speed up reforms. The Financial Times [online]. 18 May 2011, 
[cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.com/cms/s/0/5ac2cd3a-8181-11e0-
9c83-00144feabdc0.html#ixzz1MoHWr0zT> 
 
Issing: Řecko bude nakonec své dluhy muset restrukturalizovat. Patria.cz [online]. 23.3.2011 
[cit. 2011-04-21]. Dostupný z WWW: <http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1794529/issing-
recko-bude-nakonec-sve-dluhy-muset-restrukturalizovat.html> 
 
Konstantinos Mitsotakis: Populism in Greece has no future. GR Reporter – News From 
Greece [online]. 12 October 2010, [cit. 2011-04-23]. Dostupný z WWW:  
<http://www.grreporter.info/en/konstantinos_mitsotakis_populism_greece_has_no_future/348
3> 
 
LANDON, T. Expectations Grow for Greek Debt Restructuring. The New York Times 
[online].18 April 2011, [cit. 2011-04-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nytimes.com/2011/04/19/business/global/19euro.html?ref=greece&pagewanted=
print> 
 
Latin lessons: There is a model for how to restructure Greece’s debts. The euro area's debt 
crisis – The Economicst [online]. 20 April 2011, [cit. 2011-04-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.economist.com/node/18586648?story_id=18586648> 
 



63 

MMF popírá, že by chtělo restrukturalizaci dluhu Řecka. Financninoviny.cz – Finance.cz 
[online]. 3.4.2011, [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: 
 <http://www.finance.cz/zpravy/finance/304341-mmf-popira-ze-by-chtelo-restrukturalizaci-
dluhu-recka/> 
 
Report on exit from euro categorically denied. Finance ministry on Spiegel report on Greece's 
exit from Eurozone. Berlin denies report on Greece's return to drachma. Athens News 
Agency: Daily News Bulletin in English – Hellenic Resources of Network (HR-Net) [online]. 
7 May 2011, no. 3781, [cit. 2011-05-12]. Dostupný z WWW: 
 <http://www.hri.org/news/greek/ana/2011/11-05-07.ana.html> 
 
Řecko – finanční a daňový systém. Businessinfo.cz – oficiální portál pro podnikání a export 
[online], [cit. 2011-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/sti/recko-
financni-a-danovy-sektor/5/1000795/#sec5> 
 
Řecké dluhy se reformě nevyhnou. Financial Times - Hospodářské noviny [online]. 21.4. 
2010, [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-42748230-recke-dluhy-se-
reforme-nevyhnou> 
 
Řecko čeká částečný bankrot už před rokem 2013, myslí si analytici. Ihned.cz – zpravodajský 
portál Hospodářských novin [online]. 7.3.2011, [cit. 2011-03-12]. Dostupný z WWW: 
<http://finweb.ihned.cz/c1-50981140-moody-s-recko-je-hlavnim-kandidatem-na-odchod-z-
eurozony> 
 
Řecko se bouří proti nízkému ratingu. Žádá EU o zásah proti agenturám. Idnes.cz [online]. 
10. března 2011, [cit. 2011-03-13]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/recko-se-
bouri-proti-nizkemu-ratingu-zada-eu-o-zasah-proti-agenturam-1gw-/eko-
zahranicni.aspx?c=A110310_165015_eko-zahranicni_fih> 
 
Řecko se restrukturalizaci dluhu nevyhne a odepíše 40-70 %, zní z německé vlády, S&P i EU. 
10letý dluhopis poprvé nad 13 %. Patria Online [online]. 14.4.2011, [cit. 2011-04-21]. 
Dostupný z WWW: <http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1807867/recko-se-restrukturalizaci-
dluhu-nevyhne-a-odepise-40-70-zni-z-nemecke-vlady-s-p-i-eu-10lety-dluhopis-poprve-nad-
13-.html> 
 
Shadow economy expert Schneider warns against further tax increases in ANA-MPA 
interview. Athens News Agency: Daily News Bulletin in English – Hellenic Resources of 
Network (HR-Net) [online]. 21 May 2011, no. 3792, [cit.2011-05-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hri.org/news/greek/ana/2011/11-05-21.ana.html> 
 
SMITH, H. Greek socialists achieve resounding win in snap election. Guardian.co.uk 
[online]. 5 October 2010, [cit. 2011-04-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/05/pasok-wins-snap-greek-poll> 
 
SPIEGEL, P; PEEL, Q; CHAFFIN, J; PIGNAL, S. Eurozone debt deal struck. The Finantial 
Times [online]. 12 March 2011, [cit. 2011-03-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ft.com/cms/s/0/bf3ef3c8-4c49-11e0-82df-
00144feab49a.html#axzz1GNC41Nf8> 
 



64 

Still in a spin: A rescue by the European Union and the IMF has given Greece some breathing 
space. But much more may need to be done to avert eventual default. Greece's sovereign-debt 
crisis – The Economist [online]. 15 April 2010, [2011-04-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.economist.com/node/15908288> 
 
The labours of austerity: The international plan to rescue Greece is instead starting to paralyse 
it. Greece's economic woes – The Economist [online]. 7 April 2011, [cit. 2011-04-20]. 
Dostupný z WWW: <http://www.economist.com/node/18529697> 
 
THOMPSON, D. 3 Scenarios for the Greek Debt Crisis. The Atlantic [online]. 11 May 2010, 
[cit. 2011-04-19]. Dostupný z WWW:  
<http://www.theatlantic.com/business/archive/2010/05/3-scenarios-for-the-greek-debt-
crisis/56536/> 
 
Trichet the intransigent: The European Central Bank’s refusal to consider a restructuring of 
Greek debt could wreck the euro zone. Greece's debt crisis - The Economist [online]. 12 May 
2011, [cit. 2011-05-16]. Dostupný z WWW: <http://www.economist.com/node/18681980> 
 
 
Video 
 
 
Euronews 27.5.2011 Greece: Drowning by members. Euronews.net – Reporter [online]. 27 
May 2011, [cit. 27.5.2011]. Dostupný z WWW:  
<http://www.euronews.net/2011/05/27/greece-drowning-by-numbers/> 
 
KITIDI, K; XATZISTEFANOU, A. Debtocracy // Χρεοκρατία [online]. 2011. Dostupný 
z WWW: <http://debtocracy.gr/index.html> 
 
Τα νέα του ΣΚΑΪ. ΣΚΑΪ.gr [online]. 26 May 2011, [cit. 2011-05-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=214678> 
 
Τα νέα του ΣΚΑΪ. ΣΚΑΪ.gr [online]. 27 May 2011, [cit. 2011-05-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=214678> 
 
Τα νέα του ΣΚΑΪ. ΣΚΑΪ.gr [online]. 28 May 2011, [cit. 2011-05-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=214678> 



Seznam zkratek 
 
 
apod.  a podobně 
cca  circa 
BÚ  běžný účet 
DPH  daň z přidané hodnoty 
ECB  Evropská centrální banka 
ECOFIN Economic and Finantial Affairs Council, zasedání ministrů financí zemí EU 
EFF  Extended Fund Facility, nástroj MMF k poskytování finanční pomoci 
EFSM  Evropský finanční stabilizační mechanismus 
EK  Evropská komise 
ES  Evropské společenství 
EU  Evropská unie 
EUR  společná měna euro 
FT  Financial Times, noviny 
HDP  hrubý domácí produkt 
HMU  Hospodářská a měnová unie 
mil.  miliony 
mld.   miliardy 
MMF  Mezinárodní měnový fond 
NATO  vojenská organizace North Atlantic Treaty Organisation 
ND  Nea dimokratia, řecká politická strana 
NYT  New York Times, noviny 
OECD  integrační uskupení Organisation for Economic Co-operation and Development 
OTE  Organismos Tilepikinonion Ellados, Hellenic Telecomunications Organizations   
p.b.  procentní bod 
PASOK Panellinio Socialistiko Kinima, řecká politická strana 
PB  platební bilance 
SR  státní rozpočet 
tzv.  takzvaně 
USA  United States of America, Spojené státy Americké 
vč.  včetně 



Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 
 
 

Prohlašuji, že 
 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  
a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 
3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 
v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové  
práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Českém Těšíně dne 6. července 2011 
 

 
 
 
 

……………………………… 
                                            Anežka Laská 
 
 

Adresa trvalého pobytu studentky: 
 
Střítež 131 
739 59 Střítež  

 


