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1 Úvod 

 

Fiskální krize v Řecku je v současnosti velmi diskutovaným tématem. Řecko je od roku 2001 

součástí eurozóny. Tato dluhová krize se tedy netýká pouze Řecka samotného, ale také celé 

Evropské unie, která nebyla na řešení takovéto krize připravena. Problémy řecké ekonomiky 

vyplynuly na povrch v roce 2009, v době, kdy byl svět naplno zasažen světovou 

hospodářskou krizí. Uvědomění, že to však nebude krize pouze Řecka, byla záhy přijata  

ze strany Evropské unie, která si byla již od roku 2004 vědoma, že Řecko není členem 

eurozóny na základě pravdivě poskytnutých údajů, nýbrž záměrně zkreslených.  

 

Cílem této diplomové práce je naleznout příčiny vzniku řecké krize, s čímž souvisí 

charakteristika řecké ekonomiky a její vývoj od 70. let 20. století až po současnost a rovněž 

analyzovat situace, které mohou v souvislosti s řeckou krizí nastat. V rámci praktické části 

práce budou mimo jiné vyvozena určitá hodnocení, která z krize vyplývají, a díky kterým si 

může čtenář vytvořit na krizi vlastní úsudek.  

 

V rámci diplomové práce byla stanovena hypotéza: „Půjčky Evropské unie a Mezinárodního 

měnového fondu pomohly Řecku odvrátit bankrot.“ 

 

Tématicky je diplomová práce rozdělena do tří kapitol. V samotném úvodu první části práce 

je charakterizována historie Řecka. Pro mnohé je Řecko známo jako země, kde se zrodila 

první evropská civilizace, z tohoto důvodu je tedy nastíněna historie Řecka od jeho počátku 

(kdy se vyvíjely jednotlivé kultury řecké civilizace), až do devatenáctého století. Následující 

podkapitoly této části čtenáře seznámí s ekonomickou a politickou situací země od 70. let 20. 

století.  Podrobně je zde rozepsán proces vstupu Řecka do Evropských společenství. Rovněž 

je zde charakterizován ekonomický a politický vývoj této země, který byl také poměrně 

rozpačitý. Země často obměňovala vládu v předčasných volbách, což vývoji řecké ekonomiky 

příliš nenapomohlo.  

 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na proces vstupu Řecka do Hospodářské a měnové 

unie (HMU), přičemž je zde specifikován ekonomický stav země až do roku 2009, kdy se 
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poprvé dostaly na veřejnost informace o záměrném falšování řeckých ekonomických údajů  

a nadměrně vysokém zadlužení země.  

Současná fiskální krize Řecka, tedy charakteristika období od roku 2009 – 2012 je náplní třetí 

části diplomové práce. Jsou zde popsány veškeré události, které v souvislosti s řeckou krizí 

nastaly. Členské státy eurozóny a Mezinárodní měnový fond poskytly Řecku od roku 2010 do 

roku 2012 celkem dva záchranné balíčky finanční výpomoci. Období od roku 2010 – 2012 

bylo pro Řecko nesnadné, neboť muselo začít plnit veškerá úsporná opatření, která na zemi 

Evropská unie kladla, a také rozhodování uvnitř samotné Unie, jak Řecku napomoci, nebyla 

jednoduchá. V poslední části práce jsou tak specifikována veškerá opatření, která byla 

v souvislosti s krizí vykonána.  

Velmi podstatnou částí práce je analýza situací, které mohou v souvislosti s krizí v Řecku 

nastat. Jsou zde uvedeny a analyzovány argumenty hovořící pro a proti odchodu Řecka 

z eurozóny, a také situace, kdy Řecko bude nadále udržováno v eurozóně. V závěru třetí části 

diplomové práce jsou uvedena hodnocení, která prozatím z fiskální krize Řecka plynou. Ve 

všech částech diplomové práce je tak využita metoda deskripce, která zkoumá danou 

problematiku. V poslední části práce je následně využita metoda analýzy a dedukce. 
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2 Vývoj řecké ekonomiky od 70. let 20. století  

 

Řecko je svými dějinami známo jako země s první vyspělou kulturou na evropském 

kontinentu a kulturou, kde se zrodila demokracie. Antické Řecko je dodnes považováno jako 

základ evropské civilizace. Řecko má proti jiným evropským etnickým společenstvím jednu 

zvláštnost - nejdelší souvislé písemné zaznamenání historických dějů, které na tomto území 

probíhaly. 

2.1 Historie Řecka a počátky řeckých kultur 

Historický vývoj řeckého území je písemně doložen již od 2. tisíciletí př. n. l. Ale již  

v 7. tisíciletí př. n. l. se na řeckém území nacházely první neolitické osady. V Řecku se 

vyvinula řada kultur, a některé z těchto kultur zanechaly pozůstatky, které jsou základem 

dnešní civilizace.  

Minojská kultura (přibližně 2000 - 1420 př. n. l.) 

Hospodářství, zemědělství a kultura se v tomto období plně rozvíjí na ostrově Kréta. 

Civilizace, jež zde žila, se nazývá civilizací minojskou a je to jedna z nejvyspělejších 

civilizací své doby. Tato civilizace je pojmenovaná po legendárním králi Minoóvi (znám je  

z homérských eposů). Až do devatenáctého století byl tento král považován pouze za bájnou 

postavu. Roku 1899 však v důsledku výzkumných vykopávek na Krétě byly Arthurem 

Evansem odhaleny komplexy minojských paláců. Nejslavnější z těchto paláců se nachází  

v Knóssu. Tyto paláce byly postaveny s kvalitně propracovaným kanalizačním potrubím  

a vodovodním systémem, který zásoboval jednotlivé místnosti paláce pitnou vodou. Písmo 

bylo na Krétě zavedeno kolem roku 2000 př. n. l. Předpokládá se však, že v této době to 

nebylo písmo řecké nýbrž lineární, sloužící čistě k administrativním účelům. Minojská kultura 

také zanechala četné písemné památky. Kréta byla místem východního Středomoří, které 

kralovalo obchodu. Tato civilizace zaniká z dosud neznámých důvodů. Nejčastěji je uváděno, 

že to bylo z důvodů přírodní katastrofy, kdy sousední ostrov Théra postihlo zemětřesení  

v důsledku výbuchu sopky [1]. 
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Mykénská kultura (přibližně 1600 - 1000 př. n. l.) 

Po úpadku krétského území, převzala nadvládu nad tímto územím kultura mykénská, která  

ve své době již ovládala podstatnou část jižního Řecka včetně Iónských ostrovů. Mykéňané 

byli příslušníci indoevropských kmenů, kteří postupovali již od roku 2000 př. n. l. z Podunají 

na jih. Vládci této kultury bojovali mezi sebou a panovaly zde značné sociální rozdíly.  

Z tohoto období bylo zachované podobně jako z období minojského lineární písmo. V roce 

1874 známý objevitel Tróje Heinrich Schliemann odhalil mohutné hradby s monumentálním 

vstupem a šachtové hroby, jejichž vznik je připisován právě mykénskému období. 

Schliemann se domníval, že tyto hroby náleží homérským hrdinům (zemřelí měli obličeje 

chráněny zlatými pohřebními maskami, které zřejmě měly zachytit podobu zemřelého. Kolem 

roku 1200 př. n. l. mykénská kultura a hospodářství postupně upadá.  Je pouze spekulováno, 

zda se tak stalo v důsledku nájezdů Dórů či mořských národů, které se usadily na řeckém 

území [1]. 

Období temna (přibližně 12 stol. př. n. l. - 9. stol. př. n. l.) 

Období temna nahrazuje mykénskou kulturu a je takto označováno, jelikož se z tohoto období 

nedochovalo příliš písemností a přesvědčivých údajů, které by napomohly jej více 

specifikovat. Převážná většina informací popisující toto období byla čerpána z eposů řeckého 

básníka Homéra. Eposy Ilias a Odysseia, které jsou Homérovým nejznámějším dílem, 

popisují společenské vztahy, stavbu společnosti a sociální rozvrstvení. Zároveň dokazují, že  

v této době existovalo zemědělství, hospodářství a řada řemesel. Období temna je často 

označováno jako antické období. Během antického období vznikl řecký městský stát, 

označován jako polis, a došlo k novému rozkvětu Řecka. Řecko dosáhlo velkého kulturního, 

hospodářského a mocenského vzestupu - jak již bylo zmíněno v úvodu, antická řecká kultura 

se stala jedním ze základů naší civilizace. Jednou ze zvláštností této doby byl velký úbytek 

obyvatelstva (příčina tohoto úbytku není známa), který na řecké území přilákal nové kmeny, 

které se staly základem následující řecké civilizace. Byly to kmeny Achájů, Ionů, Aiolovů  

a Dórů [2]. 
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Obrázek 2.1 Mapa starověkého Řecka 

 
Zdroj: [3] 
 

Řecko- perské války (499 - 448 př. n. l.) 

Období řecko-perských válek patří k nejvýznamnějším událostem řeckých dějin. Jako příčina 

těchto válek, je uváděno povstání řeckých měst v Malé Ásii, vedené Milétem roku  

499 př. n. l. Tato řecká města, která měla své kolonie právě na území Malé Asie, začala být 

kolem roku 500 př. n. l. osidlovaná Peršany (Perská říše ležící na území dnešního Íránu  

se velmi rychle rozšiřovala a její obyvatelé začali brzy osidlovat řecké území). Řekové, i přes 

počínající dobré vztahy, začali být Peršany utlačování. Konflikt Řeků a Peršanů vyústil  

v tažení Peršanů na řecké území, vedené králem Dareiem. Následovaly čtyři bitvy v historii 

řecko-perských válek. První bitva se odehrála u Marathonu (490. př. n. l.), později  

u Thermopyl (480. př. n. l.), Salaminy (480. př. n. l.) a Platají (479. př. n. l.) viz Obr. 2.2. 

Všechny tyto bitvy byly pro Řeky obrovským vítězstvím. Během těchto válek dokázali 

Řekové úspěšně obhájit svoji samostatnost vůči perské říši. Dalšími válkami, které se 

odehrály na území Řecka, byly války mezi městskými státy Spartou a Athénami. Tyto války 

vedly k mocenskému oslabení a k ovládnutí větší části Řecka makedonským králem Filipem 

II.  Jeho následovníkovi Alexandru Makedonskému se podařilo perskou říši vyvrátit a jeho  

vojska se dostala až k břehům Indu [4]. 



10 

 

Obrázek 1.2 Mapa perských válek 

 
Zdroj: [5] 

 

Po smrti Alexandra Makedonského si říši rozdělují jeho vojevůdcové - diadochové. Po tomto 

období nastává období tzv. helénistické, v němž se navzájem ovlivňují řecká a orientální 

kultura. 

Řecko se ve 2. stol. př. n. l. stává součástí říše římské, řecký jazyk přesto nadále fungoval 

jako dorozumívací jazyk na mnoha místech východního Středomoří. Roku 395 se římská říše 

rozpadá na dvě části - Západořímskou a Východořímskou. V říši Východořímské, známé také 

jako byzantské, nadále vzkvétá řecká kultura. Byzantská říše byla ve středověku významnou 

evropskou velmocí. Tato říše zanikla (přibližně roku 1453) vpádem Osmanů, kteří zabrali 

značnou část řeckého území. Kréta se opět stala centrem umění. O nové povznesení řeckého 

národa se opět pokouší národ Fanariotů, který se stává významnou vrstvou sedmnáctého 

století. 

Osmnácté století  

V osmnáctém století dochází k národnímu obrození, ke kterému vedla nová obnova řeckého 

národa. Řecký jazyk se opět stává dorozumívacím jazykem v některých částech Balkánu. 

Rostla nespokojenost řeckého obyvatelstva s nadvládou Osmanů v důsledku hospodářského 

úpadku a politických nepokojů. Tato nespokojenost vedla k otevřenému povstání.  
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Roku 1821 vypukly boje za nezávislost, které napomohly k rozvoji nové éry moderního 

Řecka, jehož území tvořil Peloponés, pevninské Řecko a ostrovy v Egejském moři.  

2.1.1 Devatenácté a dvacáté století - moderní dějiny Řecka 

V devatenáctém století se Řecko stalo monarchií. V balkánských válkách  

(1912 - 1913), které byly vedeny seskupením balkánských států v čele s Bulharskem, Černou 

Horou, Řeckem a Srbskem proti Osmanské říši (Turecku) řecké království dosáhlo značných 

zisků zejména územních v podobě Makedonie, Epirusu a Kréty. V průběhu první světové 

války Řecko bojovalo na straně Trojdohody (spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie).  

V tomto válečném období se načas ustanovila republika, ve třicátých letech byla ovšem opět 

nahrazena královstvím a autoritativním režimem.  

Po zahájení druhé světové války roku 1939 stálo Řecko v neutrálním postavení, ale nátlaky  

ze strany italského diktátora Mussoliniho o okupaci Řecka stále sílily. Požadavek 

Mussoliniho o umístění italských jednotek v zemi byl neúspěšný. Tehdejší řecký vůdce 

Metaxas byl rozhodnut, že v případě napadení Řecka Itálií, bude proti fašistické Itálii bojovat. 

Den, kdy byl italský požadavek odmítnut slovy „Ne“ je dodnes v Řecku slaven jako státní 

svátek s názvem „Ochi“(slovo znamenající v řeckém jazyce ne). Přesto Itálie podnikla proti 

Řecku pozemní invazi přes Albánii. Řecko této italské invazi odolalo, ale následně bylo 

okupováno německými fašistickými vojsky. Proti okupantům sílil odpor, který vedl  

ke zformování povstaleckých skupin. Řecký lid se rozdělil na komunistické a pravicové 

partyzány. Tyto dvě strany začaly bojovat proti sobě, což boj za osvobození Řecka značně 

zpomalilo. Nakonec tento konflikt, po odchodu německých vojsk, vyústil v řeckou občanskou 

válku, v níž zvítězila pravicová strana. Vláda v padesátých a šedesátých letech však nebyla 

zcela demokratická. Demokracii se i přes pokusy o liberalizaci prosadit nepodařilo. Roku 

1967 několik důstojníků zorganizovalo vojenský převrat, který je známý jako vojenská junta 

či vláda černých plukovníků. Tento převrat vedl k sesazení legitimně zvolené vlády  

a nastolení nového autokratického režimu. Zahraničně politické neúspěchy a hospodářské 

obtíže však vedly ke svržení režimu a nastolení demokratické vlády. Nový politický vývoj 

ustanovil po pádu řecké junty roku 1974 dvě významné politické strany zvané Nová 

demokracie a PASOK. Tyto strany jsou v Řecku dodnes hlavními politickými stranami [6]. 
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2.2 Vstup Řecka do Evropského hospodářského společenství 

V červnu roku 1959 podniklo Řecko první kroky k uzavření asociační dohody s Evropským 

hospodářským společenstvím (EHS) zasláním žádosti na základě článku 238 Smlouvy o EHS. 

Bylo zároveň první zemí jižní Evropy, která o vstup do Evropského hospodářského 

společenství usilovala. Asociační dohoda byla vnímána jako předstupeň budoucího plného 

členství. V zemi však došlo v roce 1967 ke zmíněnému vojenskému převratu a nastolení 

autoritativního režimu, což znamenalo dočasné zmrazení asociační dohody na minimální 

obchodní vazby, ale po obnovení řecké demokracie roku 1974 byly vztahy s EHS opět 

normalizovány. Oficiálně Řecko podalo žádost o vstup do EHS 12. června 1975. Rada ihned 

poté pověřila Komisi vypracováním posudku. Výsledek posudku zkoumající možnosti vstupu 

Řecka do EHS  nevyzněl pro Řecko příznivě.  

Své stanovisko Komise zdůvodňovala především nedostatečnou ekonomickou připraveností 

země a napjatými vztahy s Tureckem, které roku 1974 napadlo severní část kyperského 

ostrova, která byla o rok později vyhlášena částečně nezávislým turecko-kyperským státem. 

Se stanoviskem Komise souhlasily rovněž Velká Británie a Německo. Jedním z navrhovaných 

řešení Komise, jak této zemi napomoci ke vstupu do EHS, bylo vytvoření delšího 

předvstupního období, které mělo této zemi zajistit různé programy, které budou napomáhat 

ke zlepšení hospodářské situace Řecka. Řecku byly již tehdy poskytovány mnohé finanční 

příspěvky. 

Řada členských států Společenství a členů Komise byla v souvislosti se vstupem Řecka do 

EHS názorově nejednotná. Tato nejednotnost byla ukončena rozhodnutím Rady na zasedání 

9. února 1976. Rada zde rozhodla, že budou zahájeny vstupní rozhovory s Řeckem v červnu 

téhož roku. Svým rozhodnutím Rada ovlivnila postup Komise, která byla pod politickým 

nátlakem Rady nucena zkrátit delší přechodné období. Řecko tak získalo v závislosti na 

jednotlivých položkách týkajících se přistoupení přechodné období v podobě pěti až sedmi 

let. Smlouva byla podepsána 25. května 1979 v Athénách a Řecko se stalo desátým řádným 

členem EHS od 1. ledna 1981. Toto rozšíření Společenství bylo vnímáno z pohledu 

politického jako motivace k podpoře země, kde se nově vyvíjel demokratický model. Nutno 

podotknout, že proces rozšíření Společenství o Řecko byl ve srovnání s přistoupením Velké 

Británie, Dánska a Irska velmi rychlý a ačkoliv se při prvním rozšiřování zemí EHS země 

snažily o delší přechodné období, Řecko usilovalo o pravý opak. Tentokrát bylo snahou spíše 

EHS prodloužit dobu pro přizpůsobení se podmínkám Společenství, a to zejména z důvodů 
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nákladových. Evropské hospodářské společenství neslo hlavní náklady rozšiřování 

Společenství o země jižní Evropy. Jeho snahou bylo tedy vyhnout se hospodářským obtížím, 

které by zasáhly EHS v co nejmenší možné míře. Řecko bylo také výjimkou v případě 

samotného vstupu do Společenství. Jako první země v historii Společenství přistoupilo 

samostatně, ačkoliv mělo být součástí jižní vlny rozšiřování [7]. 

2.3 Vývoj ekonomiky Řecka v osmdesátých letech - zárodky probíhající krize 

Špatný ekonomický stav Řecka, který, jak již bylo zmíněno, byl evidentní již v sedmdesátých 

letech dvacátého století (během jeho snah o zapojení se do EHS) a nadále se promítal do let 

osmdesátých. Z říjnových parlamentních voleb konajících se roku 1981 vzešel nový vládní 

kabinet vedený stranou PASOK (v dějinách Řecka to byla první socialistická strana, která 

byla volena demokraticky).  

Předchozí kapitola informuje o vzniku dvou nových politických stran - strany Nové 

demokracie a strany PASOK. Nová demokracie je hlavní středopravicovou politickou stranou 

Řecka založenou roku 1974. Při svém založení byla vládní stranou, v osmdesátých  

a devadesátých letech pak stála převážně v opozici (roku 2007 se opět dostala do čela vlády, 

avšak v důsledku hospodářské krize utržila největší volební porážku od svého založení). 

PASOK (Panhelénské socialistické hnutí) je řeckou politickou stranou levého středu (od října 

2009 je vládní stranou, její předseda Jorgos Papandreu zastává post řeckého premiéra  

a ministra zahraničních věcí). PASOK byl založen roku 1981, tedy v roce vstupu Řecka do 

EHS a stal se první socialistickou vládou v řecké historii.  

2.3.1 Vláda strany PASOK v osmdesátých letech 

Vládnoucí strana PASOK, v jejímž čele stál v osmdesátých letech Andreas Papandreu, musela 

učinit řadu zásadních opatření, aby vymanila řeckou ekonomiku z dlouhodobě přetrvávající 

nepříznivé situace. Jedním z prvořadých cílů této vlády bylo zcela pozměnit dosavadní 

fungování ekonomiky Řecka. Změny, které by proběhly, by však přinesly řadu obětí mezi 

pracujícími a jejich zaměstnavateli. Vláda si však byla vědoma, že stále opomíjí přání 

širokých lidových vrstev a rozhodla, že přestavbu ekonomiky ještě pozdrží. V tomto období 

byly vládou učiněny takové reformy, které byly během tehdejší hospodářské krize 

považovány za hlavní příčiny krize současné. Tyto reformy se týkaly zvyšování platů, mezd  

a důchodů zaměstnanců veřejného sektoru. Lídři vládnoucí strany zavedli princip jejich 

automatického přizpůsobování míře inflace (tzv. ATA systém). Výdaje vlády byly dále 
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prioritně směřovány do zdravotního, sociálního a školního sektoru (v prvním roce svého 

vládnutí byly tyto výdaje navýšeny o 26 % až 39 %). Vláda strany PASOK také vytvořila tzv. 

Národní soustavu zdraví. Založení této soustavy mělo napomoci k reformě zdravotnictví  

v souvislosti se zajištěním bezplatné kvalitní lékařské péče všem občanům bez ohledu na 

jejich finanční situaci či společenský status. Stále rostoucí veřejné výdaje se týkaly také 

reorganizace státní správy, změny funkcí pracovníků a zvyšování jejich počtu ve státních 

institucích a ve veřejném hospodářském sektoru (např. v listopadu 1985 v nich pracovalo  

o 224 tisíc zaměstnanců více než v prosinci 1980). Strana PASOK tak chtěla zmírnit rostoucí 

nezaměstnanost a své členy a příznivce odměňovala značnými finančními příspěvky. PASOK 

si tedy tímto způsobem zajišťovalo hlasy svých voličů.  

Zda bude oživeno stagnující hospodářství země, záviselo právě na těchto reformních krocích. 

Premiér Papandreu chtěl řeckou ekonomiku přizpůsobit keynesiánskému 

ekonomickému myšlení, kdy předpokládal stimulaci poptávky pomocí zesílených 

veřejných výdajů, které povedou ke zvýšení investic, k rozšíření domácí výroby  

a nastartování rychlého vývoje celé ekonomiky. Strana PASOK se snažila využívat  

k prosazení pozitivně se vyvíjejícího hospodářství nezvyklé originální kroky, na něž však 

bylo nahlíženo poměrně sporně. Snahou vlády bylo jednak vyvolat zájem u podnikatelů 

(zvláště středních a drobných) o investice do výrobních odvětví, a rovněž rozšířit již tak hojně 

se rozšiřující státní zasahování do ekonomického života. V tomto vládním období strany 

PASOK byl zaznamenán hospodářský růst zejména z důvodů zvýšené státní kontroly  

nad tzv. problémovými soukromými podniky (podniky mimořádně zadluženými  

a nerentabilními).  

Optimistická očekávání strany PASOK o celkovém vývoji řecké ekonomiky však naplněna 

nebyla. Domácí výroba ani investice do výrobního odvětví nebyly stimulací poptávky 

zvýšeny. Naopak vzrostl dovoz, především průmyslového spotřebního zboží, elektroniky  

a aut. Rozšiřování veřejného sektoru vedlo spíše k poklesu produktivity práce, nárůstu 

výrobních nákladů a byrokratizace. Socializace výrobních prostředků neovlivnila 

zahraniční a domácí kapitál ke zvýšení investic, ale k odlivu jeho zisků do zahraničních bank. 

Sanace tzv. problémových podniků připravila stát o velké finanční prostředky - nepřinesla 

žádné pozitivní efekty [8]. Vláda o několik let později stála před otázkou, zda má většinu 

těchto problémových podniků zrušit, nebo znovu privatizovat. Veškeré naděje, které byly 

vládou vkládány do hospodářského a sociálního rozvoje se staly nenaplněnými a od pětiletého 
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programu na léta 1983-1987 bylo upuštěno. Ekonomická situace Řecka v osmdesátých letech 

byla tedy značně zkomplikovaná již zmíněnými kroky strany PASOK. Byla stanovena řada 

mylných předpokladů, ale také nerozhodně a nedůsledně se postupovalo v uskutečněných 

reformách. Přímé daně, které netvořily ani 20% rozpočtových daňových příjmů zvýšeny 

nebyly vůbec, rozsah daňových úniky zmírněn nebyl, a také část veřejných prostředků byla 

neúčelně využívána k osobnímu obohacování řady jedinců. Špatná situace Řecka byla také 

komplikovaná ekonomickými a sociálními poměry, které zdědila z minulých let [8]. 

Hospodářství Řecka se nevyvíjelo příznivým tempem, což vedlo vládu k provedení určitých 

úsporných opatření. Tato opatření však žádné pozitivní výsledky nepřinesla. Devalvace 

drachmy a částečné omezení veřejných výdajů, jež byly součástí úsporného programu, nebyly 

naplno uskutečněny, a to zejména s ohledem na potřebu zachování přízně voličů při blížících 

se nových volbách. Řecká ekonomika se za těchto okolností nadále vyvíjela nepříznivým 

směrem. Tempo růstu HDP se prudce zpomalilo (z dosavadního průměru 3,5 % z let  

1979 -1981 na 0,5 % v letech 1982 - 1984). Vlastní průmyslová výroba v letech 1980 - 1983 

dokonce poklesla o 1,4 %. Inflace v letech 1982 - 1983 znovu přesáhla 20%, nezaměstnanost 

vzrostla ze 4,3 % v roce 1981 na 9 % v roce 1985 viz Tab. 2.1.  Rychlý růst dovozu 

provázený stagnací vývozu měl za následek nárůst pasiva obchodní bilance. Deficit obchodní 

bilance se od roku 1978 do roku 1985 více než ztrojnásobil (z 1 miliardy na 3,3 miliardy 

amerických dolarů). Vládní výdaje, které se v letech 1980 - 1985 zvýšily z hodnoty  

30, 7 % HDP na 47, 8 % HDP, přesahovaly vlastní možnosti státu a musely být ve stále větší 

míře financovány výpůjčkami na zahraničním i domácím kapitálovém trhu i emisemi nových 

peněz. Deficit veřejného sektoru, který v roce 1980 činil 3 % hodnoty HDP, se do roku 1985 

zvýšil na 17, 5 % HDP. Veřejný dluh Řecka v těchto letech stoupl z 39,4 % HDP na 85,1 %. 

Zahraniční dluh zaznamenal nárůst ze 4,4 miliard dolarů (tj. 11, 9 % HDP) v roce 1980 na 

13,3 miliard (tj. 42,5 % HDP) v roce 1985.  

Krize řecké ekonomiky byla vládou premiéra Papandrea řešena reformami i v jiných 

oblastech - zejména na poli sociálním a institucionálním (byl reformován zdravotnický 

systém, došlo k modernizaci a přestavbě školství atd.) I zde však byly peněžní prostředky 

využívány neefektivně. Řečtí socialisté svými reformními kroky dosáhli určitých zlepšení, 

zejména však tam, kde nebylo třeba vynakládat příliš finančních investic. Modernizovali  

a demokratizovali rodinné právo a přispěli ke zrovnoprávnění žen [9]. 
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2.4 Ekonomická situace Řecka v devadesátých letech 

Další parlamentní volby proběhly v Řecku v červnu roku 1989. Jejich výsledky potvrdily 

předvolební odhady, že PASOK si své předchozí úspěchy z let 1981 - 1985 nezopakuje. 

Rozhodující zde byly četné korupční skandály představitelů režimu, neuspokojivý 

ekonomický stav země a také neúspěšná zahraniční politika týkající se např. vztahů Řecka 

s Tureckem, a především kyperský problém.  

2.4.1 Vláda strany Nové demokracie 

Vítězem voleb se stala pravicová Nová demokracie, pro niž hlasovalo 44,25 % všech 

zúčastněných voličů. Ministerským předsedou se stal Tzannis Tzannetakis. Vláda pravicové 

Nové demokracie se rozhodla zcela zaměřit na uskutečnění očisty řeckého veřejného života 

prostřednictvím odstraňování činitelů PASOK ze státní sféry a z veřejnoprávních institucí. 

Parlament na základě již zmíněných korupčních afér zbavil bývalého premiéra a jeho čtyř 

ministrů imunity. V okamžiku splnění základních záměrů podala Tzannetakisova vláda 

demisi v říjnu 1989 a byla nahrazena úřednickým kabinetem, jehož úkolem bylo dovést zemi 

k novým parlamentním volbám.  

Volby proběhly v listopadu roku 1989 ovšem ani tyto nepřinesly jasný výsledek. Ačkoliv  

se stala Nová demokracie opět vítěznou stranou se ziskem 46,3 % hlasů, nebyla schopna 

složit kabinet. Přes všechna opovržlivá tvrzení odpůrců, byla strana PASOK morálním 

vítězem ve volbách (disponovala 40,7 % voličských hlasů). Nabídka strany PASOK vytvořit 

levicovou koalici byla odmítnuta. Nová demokracie dala najevo svůj nezájem spolupracovat  

s komunisty. Znovu tedy byla sestavena dočasná vláda. Domácí politická situace Řecka  

se naplno rozvinula v mocenský souboj aktérů jednotlivých politických stran a to i přesto, že 

se v blízkém i vzdálenějším okolí Řecka odehrával rozpad komunistických režimů, který měl 

ve svých důsledcích nepřímo působit i na jeho vývoj. Vnitropolitická krize byla opět dočasně 

vyřešena novými parlamentními volbami (již třetími od června 1989), které se uskutečnily  

v dubnu 1990. Nová demokracie v nich sice posílila své pozice jen nepatrně, získala však již 

přesnou polovinu všech poslaneckých mandátů. Strana Demokratické obnovy, další pravicová 

strana působící v novém parlamentu oznámila, že Nová demokracie může počítat s její 

podporou. Řecké pravici se tak znovu otevřela cesta k moci, v čele vlády stanul premiér 

Konstantinos Mitsotakis [9]. 
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Nový vládní kabinet si za svůj základní cíl stanovil oživit dosavadní stagnující ekonomiku 

prostřednictví neoliberálních reforem. Nová demokracie se snažila dokázat, že léta panování 

vlády PASOK byla pro Řecko ztraceným desetiletím. Prvním z úspěchů této strany bylo 

zvolení Konstantinose Karamanlise, někdejším vůdcem Nové demokracie, prezidentem Řecka 

na léta 1990 - 1995. Dalším z kroků nové vlády, jak napomoci řecké ekonomice se stal 

především stabilizační program na léta 1990 - 1993. Smyslem tohoto plánu bylo vytvořit řadu 

úsporných opatření, zejména finančního a rozpočtového rázu, a rovněž také zahájit 

liberalizaci a privatizaci stávajícího hospodářství. V rukou veřejného sektoru pod kontrolou 

státu se nacházelo zhruba 70 % ekonomického potenciálu země. V zájmu dosažení cílů 

stabilizačního programu byla podporována privatizace, byl omezován veřejný sektor  

a snižovány jeho výdaje. Zároveň byl zrušen systém automatického přizpůsobování platů, 

mezd a důchodů [10]. 

Bylo odstoupeno od regulace cen a dále byly omezovány zásahy do hospodářského života. 

 V příjmové politice byla orientace směřována na nepřímé daně a na snižování míry přímého 

zdanění obyvatelstva (především jeho nejmajetnějších skupin). Bylo očekáváno, že omezení 

míry zdanění povede k redukci daňových úniků, ke zvýšení daňové kázně, a tím  

i k následnému růstu státních příjmů. Nový vládní kabinet si také uvědomoval, že přeměna 

řecké ekonomiky a její zotavení jsou nezbytná k zastavení zaostávání hospodářství Řecka za 

vývojem partnerských zemí Evropských společenství. Program vlády Nové demokracie byl  

v prvé řadě výsledkem tlaku samotného EHS, které dávalo nově vzniklé vládě najevo, že mu 

poskytne pomoc rámci větší soudržnosti pouze v případě, že řecká vláda projeví i zvýšené 

vlastní úsilí. Stabilizační půjčka Řecku v hodnotě 2,2 miliardy ECU (v rámci mechanismu 

střednědobé finanční pomoci z roku 1988), na které se shodly jednotlivé orgány Evropských 

společenství, měla být Řecku poskytnuta teprve poté, co se vláda zavázala provádět ozdravný 

ekonomický program a dodržovat náročné podmínky stanovené ze strany EHS. Tento nový 

program zahrnující řadu změn zasáhl značně životní úroveň obyvatelstva, a to zejména jeho  

nejméně majetných vrstev (reálné příjmy občanů v letech 1991 - 1993 poklesly v průměru  

o 13%). Politická opozice a odbory na tato opatření reagovaly krajně odmítavě, ovšem 

ekonomické výsledky vůbec neodpovídaly stanoveným cílům vlády a jejímu celkovému úsilí. 

Mírné zlepšení bylo zaznamenáno ve vývoji obchodní bilance, rozpočtového deficitu a míry 

inflace. Naproti tomu růst HDP zůstával nedostatečný (mezi 1 - 2 %), průmyslová výroba 

nadále stagnovala, deficit obchodní bilance byl stále velký a zahraniční dluh nadále rostl  
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(z 25,1 na 30,0 miliard amerických dolarů v letech 1990 - 1993, tj. z 37,8 % na 40, 7 % HDP). 

Vláda nebyla schopna dodržet ani závazky, které na sebe vzala podpisem ujednání  

o stabilizační půjčce od Evropského společenství v hodnotě 2,2 miliardy ECU, a neobdržela 

proto její druhou a třetí část (první díl v hodnotě jedné miliardy ECU dostala ihned podpisu 

dohody v roce 1991). Nezdar pokusů o reformu a oživení ekonomiky byl výsledkem nejen 

politických rozepří mezi vládnoucí stranou Nové demokracie a opozicí, ale také státních 

zásahů vládnoucí Nové demokracie do hospodářského života pro své osobní, skupinové  

a stranické zájmy. Veřejnost nadále nepodporovala stranu Nové demokracie s jejími 

reformními kroky, a také ji odsuzovala za její značnou pomstychtivost vůči straně PASOK 

[9]. 

2.5 Postavení Řecka v Evropské unii v devadesátých letech  

Řecko, které chtělo posílit své pozice uvnitř Společenství, nedisponovalo dostatečnými 

ekonomickými předpoklady. Řecké hospodářství stále více zaostávalo za výkonností 

ekonomik ostatních partnerských zemí EHS, a to i přes četné finanční příspěvky z Bruselu. 

Řecko v důsledku své špatné ekonomické situace bylo značně kritizováno ze strany EHS,  

a bylo dokonce uvažováno o jeho vyloučení z dalšího procesu integrace. Konvergenční 

kritéria, jež byla jasně stanovena Maastrichtskou smlouvou roku 1992 a požadována po všech 

členských zemích pro vstup do Hospodářské a měnové unie, byla i přes finanční obtíže Řecka 

zemí přijata. Pro schválení Maastrichtské smlouvy souhlasila jak vládnoucí strana, tak  

i opozice, protože spoluúčast na evropském integračním procesu byla považována  

za nezbytnou, a to zejména z důvodů dosažení národních zájmů Řecka.  

Země se zasazovala především o to, aby Evropské společenství věnovalo stále větší pozornost  

upevňování vnitřní soudržnosti a aby řecké ekonomice bylo vyčleňováno ještě více finančních 

prostředků než doposud. Řecká vláda současně důrazně odmítala myšlenku, že by přechod  

k Hospodářské a měnové unii měl probíhat dvoufázově, a z Řecka tak udělat zemí druhého 

řádu. Řecko naopak prosazovalo názor vytvářet Evropskou hospodářskou a měnovou unii 

společně v jeden okamžik, ale nejlépe v pozdějším termínu než předpokládala Maastrichtská 

smlouva. Procesu prohlubování integrace měla být věnována větší pozornost, než rozšiřování 

Evropského společenství o nové členy. Nejmenší úsilí věnovala řecká vláda podpoře 

politického sbližování a zároveň jeho uskutečňování s integrací hospodářskou a měnovou. 

Roku 1992 byla přijata nabídka členství Řecka v Západoevropské unii. Vytváření společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky Evropského společenství a zapojení se do Západoevropské 
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unie bylo řeckou vládou vnímáno jako cesta ke kolektivní bezpečnosti, která byla chápána 

jako ochrana a případná pomoc ze strany partnerů západní Evropy před vnějším nebezpečím. 

Řecko do zahraniční podpory vkládalo až přehnané naděje. Členové Západoevropské unie se 

sice do značné míry snažili brát ohledy na požadavky Řecka, nebyli však ochotni se s nimi 

zcela ztotožnit. Pod tlakem Evropského společenství byl například pozměněn článek  

č. 5 rozšířené Bruselské smlouvy o Západoevropské unii, který pojednával o pomoci členské 

zemi, která by se mohla stát obětí agrese. Ujednání této smlouvy měla platit pouze v případě 

útoku nečlenské země NATO a Západoevropské unie. Řecko za těchto okolností nemělo  

ani nadále jisté bezpečnostní záruky pro případ agrese ze strany Turecka, se kterým jej pojil 

letitý konflikt [8]. 

2.5.1 Opětovný nástup vlády strany PASOK 

V devadesátých letech padla vláda Nové demokracie z důvodů vnitřních názorových rozdílů  

a v předčasných parlamentních volbách, které se konaly roku 1993, se k moci dostala opět 

strana PASOK (získala 46,9% hlasů). Nová demokracie tak klesla na druhé místo (získala 

39,3% voličských hlasů).  

Vítězná strana PASOK si stanovila nový ekonomický program. Vláda v rámci tohoto 

programu zastavila probíhající proces omezování veřejného sektoru a přistoupila ke kontrole 

již schválených privatizačních projektů. Vláda strany PASOK sice privatizaci neuznávala, 

přesto si byla vědoma, že musí učinit některé privatizační kroky, které však nesměly směřovat 

k vytváření soukromých monopolů a neměly mít negativní sociální důsledky. Směřování 

ekonomiky Řecka bylo vládou realizováno v souladu s konvergenčními kritérii Maastrichtské 

smlouvy. Vláda si uvědomovala, že nesmí opakovat omyl přerozdělovací politiky z první 

poloviny osmdesátých let, a že se musí sama odhodlat k úsporným stabilizačním opatřením. 

Pro boj s inflací vláda někdy dokonce využívala restriktivních postupů vlády Nové 

demokracie. PASOK si však i přes některé reformy nadále chtělo udržet přízeň svých voličů, 

a proto zvýšené daňové zatížení směřovalo především k majetnějším vrstvám (zde byli 

zahrnuti příslušníci svobodných povolání a minulou vládou upřednostňované rolnictvo). Dále 

vláda pořádala četná jednání s představiteli nejen odborů, ale také podnikatelských subjektů. 

Deficity rozpočtů vlády byly i nadále kryty zahraničními půjčkami a opatřeními ze strany 

dosavadních strukturálních fondů Evropské unie a z jejího nově vytvořeného Kohezního 

fondu. Úsilí o dosažení stability řeckého hospodářství bylo sice větší než v letech předešlých, 

jeho výsledky však byly stále nedostatečné. Vláda strany PASOK považovala za jeden  
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ze svých největších úspěchů především vyrovnání obchodní bilance, omezení rozpočtového 

deficitu a snížení míry inflace (z 15,8 % v roce 1993 na 9,3 % v roce 1995). Vylepšení těchto 

jednotlivých ekonomických ukazatelů bylo dosaženo finančními prostředky plynoucími  

z ciziny, především ve formě půjček a dotací. Hrubý domácí produkt země přesto stoupal 

pomalu (teprve v roce 1992 se zvýšil na 2 %), průmyslová výroba stagnovala a schodek 

obchodní bilance se nezlepšil. Vládu však nejvíce znepokojovalo zvyšující se státní zadlužení. 

Hodnocením Evropské komise bylo zjištěno, že veřejné zadlužení země koncem ledna 1994 

dosahovalo 138,7 % HDP, se započítáním všech dluhů veřejného sektoru 154,3 % HDP  

a spolu s dluhy v oblasti vojenské politiky dokonce 162,1 % HDP. Zahraniční dluh, který  

v roce 1992 činil 23,6 miliard dolarů, vzrostl do roku 1995 na 63 miliard. Přesto, že se vláda 

snažila uskutečňovat svou stabilizační politiku co nejlépe, nepodařilo se jí zabránit četným 

demonstracím široké veřejnosti, která se nesmířila s politikou, při níž se museli občané 

uskromnit a snížit ze svých potřeb [8]. 

Vláda premiéra Papandrea si přesto zachovala svou vedoucí pozici v parlamentu i přes řadu 

zahraničně - politických konfliktů (ohledně Kypru), které ještě více komplikovaly situaci 

Řeckého státu uvnitř Evropského společenství.  

Tabulka 2.1 Makroekonomické ukazatele Řecka v období 1981 – 1994 

 (veličiny vypočteny jako aritmetický průměr daného období) 

Období 1981-1994 (% HDP) 

Růst reálného HDP 0,8 

Růst produktivity 0,4 

Nezaměstnanost 7,1 

Inflace CPI 18,4 

Obchodní bilance -3,0 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2012), vlastní úprava 

2.5.2 Pokračování vládnutí strany PASOK a úspěchy premiéra Simitise 

V roce 1996 byl premiér Papandreu donucen veřejností odejít ze své funkce, což značně 

ovlivnilo další kroky vládnoucí strany PASOK. V čele jej nahradil Konstatntinos Simitis, 

který byl nucen vyhlásit nové parlamentní volby k získání dostatečného mandátu k dalšímu 

vládnutí. PASOK v těchto volbách, které se uskutečnily roku 1996, opět upevnil své 

postavení, získal dostatečný mandát a vládní kabinet byl tak připraven k realizaci dalších 

reformních kroků. Politika premiéra Simitise byla směřována k odstranění přetrvávajících 
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negativních tendencí ve vývoji domácí ekonomiky, zejména vysoké míry inflace, 

rozpočtového deficitu, schodku platební bilance a narůstajícího státního dluhu. Rovněž bylo 

nezbytné splnit konvergenční kritéria pro vstup do Hospodářské a měnové unie. Snaha  

o dosažení těchto kritérií se stala hlavní náplní činnosti nové vlády.  

Premiér měl za cíl dosáhnout těchto požadavků všemi prostředky, které měl k dispozici. 

Došlo tedy k prudkému omezení rozpočtových výdajů, ke zvýšení daní i k redukci veřejného 

hospodářského sektoru. Znovu došlo také k obnovení procesu privatizace. Úsporná opatření, 

která byla součástí nového návrhu státního rozpočtu na rok 1997, byla i přes nesouhlas 

některých pravicových a levicových členů vlády schválena roku 1996. Tato nová ekonomická 

opatření přinesla negativní sociální dopady pro širokou vrstvu obyvatelstva. Svůj nesouhlas 

veřejnost projevovala četnými demonstracemi a stávkami. Významný dopad na život země 

měly několikadenní blokády dálnic a dalších komunikací ze strany zemědělců, které na 

dlouhou dobu ochromily silniční dopravu a způsobily značné hospodářské ztráty. Tyto akce 

veřejnosti však nezměnily reformní kroky, které si premiér stanovil za cíl. Úsilí vlády 

PASOK o stabilizaci a restrukturalizaci řeckého národního hospodářství se výrazným 

způsobem dotklo jeho současného vývoje. Přírůstek HDP, který v roce 1993 činil pouze 1 %, 

se v roce 1996 zvýšil na 2,6 % a v roce 1997 přesáhl hranici 3 % [8]. 

Rozpočtový deficit, který měl v roce 1993 hodnotu 14,4 % HDP, klesl v roce 1996 na 7,6 %  

a v roce 1997 se dále snížil téměř na 4 % a přiblížil se tak k tříprocentní úrovni, požadované 

maastrichtskými kritérii. Inflace, která v roce 1993 zaznamenávala dvouciferné hodnoty, se  

v roce 1996 zmírnila na 8,2 % a v roce 1997 poklesla přibližně na 5,5 % (maastrichtské 

kritérium bylo 3%). Řada institucí veřejného sektoru byla zrušena, byl omezen státní aparát a 

byla prosazena privatizace některých velkých podniků veřejného sektoru i několika menších 

státních bank. Mnohá z očekávání, které socialistický kabinet svými kroky prosazoval, nebyla 

přesto naplněna. Velmi nepříznivým způsobem se stále vyvíjel deficit běžného účtu, který 

vzrostl v roce 1994 z -0,2 miliard dolarů na -2,9 miliard v roce 1995 a -4,56 miliard v roce 

1996. Schodek obchodní bilance rovněž nedosáhl příznivého výsledku. Oproti roku 1993, kdy 

činil 13,6 miliard dolarů, stoupl v roce 1995 na 17,3 a v roce 1996 dokonce na 19,9 miliard. 

Řecká ekonomika za těchto okolností nadále existenčně závisela na příjmech z turistiky  

a lodní dopravy, na převodech peněz od Řeků působících v zahraničí a na finančních 

příspěvcích ze strany Evropské unie (čistý finanční příjem z Bruselu činil v roce 1996 5,05 

miliard dolarů). Veřejný dluh řecké ekonomiky byl mimořádně vysoký. V letech 1995  
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se pohyboval na úrovni 99 % HDP a roku 1996 dosahoval hodnoty 101,6 % HDP. Přestože  

v roce 1997 došlo k jeho mírnému poklesu, naděje na splnění odpovídajícího předpokladu 

maastrichtských kritérií (60 % HDP) zatím nebyla reálná. Vláda se doposud nevyrovnala ani  

s vysokými daňovými úniky, které byly odhadovány zhruba na 4 miliardy amerických dolarů 

ročně a souvisely s přetrvávající existencí silné stínové ekonomiky.  

Z hlediska zahraniční politiky se vládní kabinet soustředil na upevňování svého postavení  

v Evropské unii. Vývoj procesu evropské integrace nepokračoval jednoznačně v souladu  

s představami řeckého vládního kabinetu. Summit v Amsterodamu z června roku 1997 

schválil revidovanou mezivládní smlouvu členských států Evropské unie a s definitivní 

platností bylo potvrzeno, že se Řecko nezapojí do Hospodářské a měnové unie. Neprosadilo 

se ani stanovisko o začlenění Západoevropské unie do Evropské unie. V období  

po Amsterodamu se řecká vláda zaměřila především na zapojení Řecka do Hospodářské  

a měnové unie ve druhé vlně, tj. k lednu 2001. To bylo předpokládáno pouze při dosažení 

konvergenčních kritérií Řeckem nejpozději do roku 1998, což ovšem nebylo některými 

oficiálními řeckými zdroji považováno za reálné, mj. i s ohledem na vstup drachmy  

do mechanismu směnných kursů k 14. březnu 1998. V souladu s tímto rozhodnutím byla 

drachma devalvována o 13,8 %. Řecký kabinet v čele se stranou PASOK u svých 

zahraničních spojenců rovněž usiloval o zahájení vstupních rozhovorů s Kyperskou 

republikou a o jejím přijetí do Evropské unie [10]. 

Již od počátku řecká vláda upozorňovala na to, že v případě nezařazení Kypru do první 

skupiny zemí, které mají být přijaty do Evropské unie, nepodpoří ostatní uchazeče o členství  

v Evropské unii, i přesto, že proti těmto zemím nebude mít Řecko jakékoliv výtky. Zároveň  

se také ihned vyslovili proti vstupu Turecka do Evropské unie. 
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Tabulka 2.2 Makroekonomické ukazatele Řecka v období 1994 - 2001 (veličiny 
vypočteny jako aritmetický průměr daného období) 
 

Období 1995-2001 (% HDP) 

Růst reálného HDP 3,4 

Růst produktivity 2,4 

Nezaměstnanost 10,6 

Inflace CPI 5,0 

Obchodní bilance -4,6 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2012), vlastní úprava 

 

Následující graf zobrazuje počet volebních hlasů dvou nejsilnějších politických stran Řecka 

(strany PASOK a Nové demokracie) v období od roku 1981 – 2009. 

 

Graf 1.1 Počet volebních hlasů v letech strany PASOK a Nové demokracie v období 

1981 - 2009 (v %) 

 
Zdroj: Hellenic Parliament (2012), vlastní úprava  
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3 Vstup Řecka do eurozóny 

 

Následující kapitola se věnuje procesu vstupu Řecka do měnové unie. Řecko po dlouhém úsilí 

sice do eurozóny vstoupilo, ovšem skrze falšování účetních statistik, které neváhalo předložit 

Komisi a na základě kterých bylo do eurozóny i přes prvotní zamítnutí přijato. Důsledek 

tohoto řeckého konání v současnosti ovlivňuje další fungování eurozóny, která se tak  

v souvislosti s minulými i současnými neuváženými kroky řecké vlády ocitá v krizi.  

3.1 Plnění konvergenčních kritérií Řecka za rok 1997 

V rámci plnění konvergenčních kritérií (součást přílohy 1.) Řekové nedosáhli hraničního 

kritéria inflace 2,7 %, jež bylo referenční hodnotou v roce 1997. Toto kritérium splnily 

všechny příslušné státy kromě Řecka. Rovněž kritérium dlouhodobé úrokové sazby, které 

bylo požadováno na úrovni 7,8 %, nebylo splněno opět pouze Řeckem. Úrokové sazby byly  

v Řecku stanoveny na mnohem vyšších hodnotách z důvodu vysoké míry inflace. Stabilita 

kurzu se ukázala být kritériem závisejícím rovněž na délce pobytu v Evropském mechanismu 

směnných kurzů, které domácí měna nesplnila z důvodu pozdního vstupu země do tohoto 

mechanismu, ke kterému došlo až 16. března 1998. Kritérium deficitu státního rozpočtu každé 

ze zemí mělo dosahovat maximálně 3 % HDP. Taktéž toto kritérium Řekové nesplnili. Výše 

státního dluhu, který nesměl přesáhnout 60 % HDP, byl nejobtížněji splnitelným kritériem pro 

všechny ze zúčastněných zemí. Evropská komise participovala na tom, aby se třetí fáze 

Hospodářské a měnové unie účastnilo co nejvíce zemí. Z tohoto důvodu byl státní dluh, který 

se lišil od požadované hodnoty Evropskou komisí akceptován. Na základě konvergenční 

zprávy a rozhodnutí Rady č. 317/98 z roku 1998 však bylo rozhodnuto, že se Řecko nebude 

jako dvanáctý člen účastnit závěrečné druhé etapy Hospodářské a měnové unie [11]. 

Tabulka 3.1 Plnění konvergenčních kritérií, Řecko 1997 

 Deficit 

státního 

rozpočtu 

(%HDP) 

Celkové 

veřejné 

zadlužení 

(%HDP) 

Roční míra 

inflace 

(%HDP) 

Dlouhodobá 

úroková 

sazba (%) 

Stabilita 

kurzu 

Kritická 

hodnota 

-3,0 60,0 2,4 7,2 udržování 

povoleného 
rozpětí 

Řecko -4,0 108,7 5,2 9,8 Od 3/1998 

Zdroj: [12]  
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3.2 Plnění konvergenčních kritérií Řecka za rok 1999 

Řecko své úsilí o zapojení se do Hospodářské a měnové unie (i přes neuspokojivé 

hospodářské výsledky popsané v první části diplomové práce) nevzdalo. Řecká vláda (stále 

ještě v čele s premiérem Simitisem) předpokládala svůj vstup do Hospodářské a měnové unie 

k 1. lednu 2001, tedy ve druhé vlně rozšiřování.  

V roce 2000 byla vydaná nová konvergenční zpráva hodnotící stav ukazatelů Řecka za rok 

1999. Na zasedání v Santa Maria de Feira, které se konalo 19. - 20. června roku 2000, bylo 

Radou ECOFIN rozhodnuto o změně nařízení Rady č. 2866/98 a přijetí nařízení 1478/2000  

o nastavení nového kurzu řecké drachmy na 340,750 GRD/є s účinností od 1. ledna 2001. 

Dále bylo ujednáno rozhodnutí Rady č. 427/2000 o splnění konvergenčních kritérií Řecka,  

a jeho možném zapojení se do Hospodářské a měnové unie. Roční míra inflace se nyní 

pohybovala na úrovni 2,0 %, dlouhodobá úroková sazba se snížila na 6,4 %. Deficit rozpočtu 

HDP byl v roce 1999 na úrovni -1,6 % a byl tedy nižší, než kritická hodnota -3,0 % HDP. 

Státní dluh Řecka se s hodnotou 104,4 % sice opět odchyloval od požadované úrovně  

60 % HDP, ale jak již bylo zmíněno, ostatní země toto kritérium rovněž nesplňovaly [11]. 

Při předložení těchto nových ekonomických ukazatelů řecké ekonomiky byla cesta pro vstup 

do Hospodářské a měnové unie Řecku otevřena. Evropská rada na svém summitu, který  

se konal 19. - 20. června 2000 rozhodla, že Řecko se stane dvanáctým členem Hospodářské  

a měnové unie v lednu 2001. Řecký premiér Simitis den tohoto rozhodnutí označil  

za historický. Zároveň uvedl, že přijetí do eurozóny umožní zemi lépe využít možností, které 

nabízí evropské sjednocení, a vytváří kvalitativní změny, které posunou Řecko na vyšší 

úroveň. Dle jeho názoru přistoupení k euru znamená pro Řecko větší ekonomickou stabilitu, 

lepší růst a větší jistotu. Rovněž toto přijetí vnímá jako zakončení cesty ke sjednocené 

Evropě, kterou Řecko započalo v roce 1981 a země také neotálí v žádné oblasti a je silnější 

než kdykoliv předtím [11]. 

Řecko vstoupilo do měnové unie 1. ledna 2001 a stalo se dvanáctým členem eurozóny se 

směnným kurzem 340, 750 GRD za jedno euro. 
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Tabulka 3.2 Plnění konvergenčních kritérií, Řecko 1999, resp. 2000 

 Deficit 

státního 

rozpočtu 

(%HDP) 

Celkové 

veřejné 

zadlužení 

(%HDP) 

Roční 

míra 

inflace 

(%HDP) 

Dlouhodobá 

úroková 

sazba (%) 

Stabilita 

kurzu 

Kritická 

hodnota 

3,0 60,0 2,4 7,2 udržování 

povoleného 

rozpětí 

Řecko -1,6 104,4 2,0 6,4 ano 

Zdroj: [11]
 
 

 

3.3 Přechod Řecka k euru 

Zavedení euro bankovek a mincí na finanční trhy bylo posledním a zároveň nejdůležitějším 

krokem v procesu přeměny národních měn na jednotnou měnu Evropské unie - euro. Řecko 

mělo na přípravu výměny národní měny za euro přechodné období jednoho roku, které bylo 

ukončeno 31. prosince 2001. V lednu roku 2002 již byly v celé eurozóně (do té doby tvořené 

z dvanácti členských států) zavedeny euro - bankovky a mince a národní měna drachma byla 

definitivně stažena z oběhu. Z řeckého trhu bylo odhadem Evropské komise staženo 700 

milionů bankovek drachmy a 7000 tun mincí. Vloženo bylo naopak 600 milionů  

euro - bankovek a 8300 tun euro mincí [13]. 

Přechod Řecka k euru měly ve své kompetenci příslušné orgány. Nejdůležitější úlohu zde 

sehrála řecká národní banka (Banka Řecka) spolu s Ministerstvem hospodářství a financí. 

Guvernérem Banky Řecka byl v tomto období Lucas Papadimos (od roku 2011 až do 

současnosti premiér řecké vlády). Ministerstvo hospodářství a financí měl pod svou správou 

Yannos Papantoniou. Národní plán přechodu k nové měně byl v konečné fázi konzultován  

s Helénistickou bankovní asociací (nezisková organizace zastupující domácí a zahraniční 

příspěvkové organizace působící v Řecku), zaměstnaneckými organizacemi, odbory práce  

a orgány místní samosprávy. 

3.3.1 Národní plán přechodu k nové měně 

Národní plán přechodu k nové měně byl, jak již bylo řečeno, výsledkem spolupráce mezi 

Ministerstvem hospodářství a financí, Bankou Řecka a Helénistickou bankovní asociací. 

Podrobné rozpracování a uveřejnění Národního plánu přechodu k nové měně bylo 

uskutečněno také s pomocí řeckých bankovních organizací, podnikatelskými subjekty  
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a v neposlední řadě občany, kteří se museli v průběhu procesu výměny měny přizpůsobovat 

vzniklým obtížím spojenými s tímto procesem. 

Banka Řecka, Ministerstvo financí, církev, Helénská pošta a další finanční ústavy měly  

za úkol vymáhat zbylé pohledávky v mincích drachmy a zajistit jejich včasné stažení. 

Zajištění těchto pohledávek a jejich navrácení do Banky Řecka bylo nezbytné k hladkému 

stažení drachmy z oběhu do ledna 2002. Klíčovou roli v tomto nařízení sehrávaly politické 

programy zpracované Ministerstvem hospodářství a Bankou Řecka. Banka Řecka  

a Ministerstvo financí rovněž upřesnili, jakým způsobem budou mince shromážděny, 

uskladněny či případně zlikvidovány.  

Euro - bankovky a mince byly do oběhu vpuštěny souběžně ve všech členských státech 

eurozóny.  K usnadnění přijetí jednotné měny eura veřejností byly Evropskou centrální 

bankou, Bankou Řecka a Ministerstvem hospodářství ve spolupráci s Evropskou komisí 

implementovány jednotlivé politické projekty [13].  

EURO 2002 informační kampaň 

Evropská centrální banka ve spolupráci s dvanácti centrálními bankami států eurozóny 

spustila dvouletou kampaň informující veřejnost o veškerých náležitostech týkající  

se přechodu k nové měně. Banka Řecka od roku 2001 poskytovala veřejným a soukromým 

organizacím školitele, kteří připravovali zaměstnavatele a zaměstnance na přechod k nové 

měně. 

Informační politický program (EPEP - EURO) 

Tento program, jenž byl financován Ministerstvem hospodářství a Evropskou komisí tvořil 

základní rámec pro informační aktivity Řecka a propagaci nové měny včetně uvedení této 

měny do oběhu.  

V období po 28. únoru 2002 ztratily řecké mince a bankovky legální status. Od 1. března 

2012 již nebyly akceptovány jakékoliv platební transakce v drachmách.  Přesto pro ty, kteří 

stále drželi bankovky a mince v drachmách, zpracovala Banka Řecka a Ministerstvo financí 

následující opatření: - Banka Řecka a jejích 27 poboček napříč Řeckem ukončí výměnu 

bankovek a mincí v drachmách za euro do deseti let po ukončení duálního oběžného období, 

tedy do 1. března 2012. 
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- Banka Řecka a jejích 27 poboček napříč Řeckem ukončí výměnu bankovek a mincí  

v drachmách za eura do dvou let po ukončení duálního oběžného období, tedy do 1. března 

2004 [13]. 

3.4 Problémy řecké ekonomiky 

Jak již bylo zmíněno v první části diplomové práce, řecká ekonomika se zejména  

v osmdesátých a devadesátých letech potýkala s řadou problémů. Řecká vláda si půjčovala 

peníze, za něž musela odvádět vysoké úroky. Zemi dlouhá léta ovládala byrokracie, korupce  

a komplikované zákony, které zapříčinily ekonomické potíže země. Daně nebyly řádně 

vymáhány, v zemi panovala příliš vysoká nezaměstnanost.  

Řecko vstoupilo do hospodářské a měnové unie oficiálně roku 2001 a stalo se tak dvanáctým 

členem eurozóny.  Od počátku země usilovala o přijetí eura ve víře, že se takto vyhne 

bankrotu. Všechny země eurozóny byly povinny snižovat své deficity.  Největší dluhy měly  

v období od přijetí eura Španělsko, Irsko a Řecko. S těmito dluhy se začalo obchodovat tak, 

jako by byly bezpečné. Řekové, kteří si doposud půjčovali peníze pouze za vysoké úrokové 

sazby (roku 1994 se tyto sazby dostaly až na úroveň 18 %), nyní získávali půjčky za nízké 

úrokové sazby, z tohoto důvodu si řecká vláda neomezeně půjčovala více a více peněz a její 

dluh postupně a především v tichosti narůstal. Konvergence k úrokové míře nastavené pro 

eurozónu přispěla 1-1,5 procentními body k růstu HDP v roce 2001 [14]. V důsledku tohoto 

se úvěry staly levnějšími a zároveň zvyšovaly důvěryhodnost u věřitelů. Hospodářská  

a měnová unie byla vnímána jako homogenní oblast pod vedením Evropské centrální banky.  

Také další banky (především německé a francouzské) napomáhaly soukromým řeckým 

bankám, které tak občanům půjčovaly peníze s nízkými úrokovými sazbami. Spolupráce 

těchto bank došla až tak daleko, že jim tyto banky pomáhaly zakrýt nesrovnalosti v účetních 

datech. O tom, že Řekové nebudou schopni splácet své dluhy, tak tyto evropské banky věděly 

již od roku 2005 [15].  

Velké půjčky Řecko čerpalo zejména v roce 2004, kdy se chystaly přípravy na Olympijské 

hry. Náklady na přípravy byly dvakrát větší, než bylo původně naplánováno. Řecku také již 

dříve napomohli bankéři z Goldman Sachs skrýt pomocí finančních derivátů 1 miliardu dolarů 

dlužné částky (Goldman Sachs poskytl řecké vládě 1 mld. dolarů prostřednictvím transakce 
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nazývané cross – currency swap
1
), což zásadním způsobem ovlivnilo hodnotu řeckého 

deficitu vykázaného po roce 2001, kdy již bylo Řecko členem eurozóny. Další roky půjčky 

čerpalo nejen Řecko, ale také ostatní země jihu Evropy. Důležité je poznamenat, že veřejnost 

o těchto machinacích neměla ani tušení. 

Investoři, kteří zaznamenali zlepšení ratingu Řecka v důsledku ekonomické stability země (ta 

při vstupu vykazovala pozitivní makroekonomické hodnoty) se domnívali, že Řecko dohání 

vyspělé státy západní Evropy. Růst reálného HDP zaznamenal nejvyšší rozdíly v období mezi 

lety 2001 - 2004 viz Tab. 3.8, kdy, jak již bylo zmíněno, čerpalo Řecko půjčky na letní 

olympijské hry. Nejnižší úrokové míry, které byly v historii Řecka v tomto období nastaveny, 

motivovaly občany méně spořit. Tyto nízké úrokové míry rovněž vedly k růstu HDP  

v důsledku zvýšených investic do kapitálu.  

V následujících tabulkách je předložen přehled růstu HDP v devadesátých letech a v novém 

tisíciletí. Tento přehled jasně poukazuje na značný růst reálného HDP po vstupu  

do Hospodářské a měnové unie [16]. 

Tabulka 3.3 Reálný růst HDP (%) v letech 1995 - 1999  

Roky 1995 1996 1997 1998 1999 

Reálný růst 

HDP 

2,1 2,4 3,6 3,4 3,4 

Zdroj: [17] 

 

 

Tabulka 3.4 Reálný růst HDP (%) v letech 2000 - 2004  

Roky 2000 2001 2002 2003 2004 

Reálný růst 

HDP 

4,5 4,2 3,4 5,9 4,6 

Zdroj: [18] 

                                                
1 Cross – currency swap (neboli křížový měnový swap) – znamená výměnu dvou různě definovaných úrokových 

závazků v různých měnách vztahujících se k pevné nominální částce (jistině) mezi dvěma protistranami. 

Zpravidla se jedná o výměnu fixních úrokových sazeb ve dvou různých měnách. 
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3.4.1 Žádost Řecka o přezkoumání státního rozpočtu za léta 1997 – 2003 

V březnu roku 2004, během řádných voleb, padla vláda strany PASOK (v čele s Jorgosem 

Papandreu) a byl ustanoven nový vládní kabinet strany Nové demokracie, zastoupené 

premiérem Kostasem Karamanlisem. Strana Nová demokracie zažádala o nové přezkoumání 

finančních údajů řeckého hospodářství za období 2000 - 2003. To vše zejména z důvodů 

vysokého deficitu státního rozpočtu země, který v květnu 2004 dosáhl hodnoty - 6,1% HDP  

a zadlužení, se pohybovalo na úrovni -110,5 % HDP. Tyto hodnoty se zcela lišily od hodnot 

uváděných za léta 2000 - 2003. Komise v souvislosti s touto pro ni neočekávanou informací, 

zahájila šetření údajů týkajících se zejména státního rozpočtu a veřejného zadlužení již od 

roku 1997. Výsledky zkoumání řecké ekonomiky za léta 1997- 2003 byly pro Komisi 

šokující. Z těchto výsledků vyplynulo, že řecká vláda záměrně falšovala ekonomické údaje, 

čímž chtěla urychlit proces přistoupení do Hospodářské a měnové unie. Tyto údaje byly 

falšovány nejen za rok 1999, ale také za léta 1997, kdy bylo Řecko v souvislosti  

s přistoupením do Hospodářské a měnové unie, právě na základě těchto falšovaných údajů, 

odmítnuto [12]. Přesné údaje zachycují následující tabulky. 

Výkazy Eurostatu o skutečných a falšovaných údajích Řecka 1997-1999 

Tabulka 3.5 Údaje o deficitu státního rozpočtu k HDP (%) 

Roky Údaje předložené Komisi Skutečné údaje 

1997 4,0 6,6 

1998 2,5 4,3 

1999 1,8 3,4 

Zdroj:[12]  

 

Tabulka 3.6 Údaje o veřejném zadlužení k HDP (%) 

Roky Údaje předložené Komisi Skutečné údaje 

1997 108,2 114,0 

1998 105,8 112,4 

1999 105,2 112,3 

Zdroj: [12]  
 

Podle tvrzení Eurostatu za rozdíly v těchto údajích mohou odhalené investice směřující 

především do vojenského vybavení. 
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3.4.2 Revidované fiskální údaje řeckých dat za léta 2000 - 2003  

Revidovaná data řeckého deficitu státního rozpočtu a veřejného zadlužení zkoumaná 

Eurostatem v roce 2004 za období 2000 - 2003 poukázala na značné rozdíly vzhledem  

k původně uvedeným hodnotám. Eurostat zkoumal data poskytnutá řeckou vládou jednotlivě 

od května do srpna roku 2004. Zejména v roce 2003 se deficit státního rozpočtu odchyloval 

mezi těmito měsíci až o tři procentní body a o více než sedm procentních bodů v rámci 

veřejného zadlužení. Na základě všeobecně platných pravidel, tato poslední revize poukázala 

také na důvěryhodnější využití nově dostupných dat z metodiky Eurostatu ESA 95 (relevantní 

metodika výpočtu maastrichtských konvergenčních kritérií vládního deficitu a vládního 

zadlužení). Nově revidované údaje tak vysvětlují velké zadlužení v zemi v souvislosti s výdaji 

do vojenského sektoru a nadhodnocení fondu sociálního zabezpečení. Revize odhalila, že 

většina výdajů řeckého státního rozpočtu směřovala do vojenského sektoru. Tyto výdaje 

tvořily v roce 2000 až 90 % celkových výdajů, v roce 2001 to bylo 50 %, roku 2002 75 % 

a roku 2003 25 % výdajů [19]. Pokles byl nakonec zaznamenán také u daňových příjmů. 

 

Deficit státního rozpočtu:  

 

Tabulka 3.7 Deficit státního rozpočtu (revidované údaje květen/srpen 2004 za období 

2000-2003), červeně jsou vyznačeny údaje, které poskytla řecká vláda před revizí 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [19]  

 

 

 

 

 

Rok 2000 2001 2002 2003 

 HDP (%) HDP (%) HDP (%) HDP (%) 

Květen 2004 -2,0 -1,4 -1,4 -1,7 

Výdaje do vojenského sektoru 1,9 1,2 1,7 0,7 

Daňové příjmy - - - 0,9 

Fond sociálního zabezpečení 0,0 1,0 0,4 0,6 

Srpen 2004 -4,1 -3,7 -3,7 -4,6 
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Veřejné zadlužení: 

 

Tabulka 3.8 Veřejné zadlužení (revidované údaje květen/srpen 2004 za období 2000-

2003), červeně jsou vyznačeny údaje, které poskytla řecká vláda před revizí 

Rok 2000 2001 2002 2003 

 HDP (%) HDP (%) HDP (%) HDP (%) 

Květen 2004 106,1 106,6 104,6 102,6 

Srpen 2004 114,0 114,7 112,5 109,9 

Zdroj: [19]  

 

3.5 Postup proti Řecku po odhalení falšovaných statistických dat 

V listopadu roku 2004 vydal Eurostat komplexní zprávu o revizi řeckého deficitu státního 

rozpočtu a vládního zadlužení. Zpráva poukázala na to, že do roku 2004 předkládala řecká 

vláda Komisi číselné údaje, které nebyly vypočteny podle platných norem programu ESA 95. 

Řekové v této zprávě využili více než jedenáct odlišných postupů.  Prvního prosince roku 

2004 zaslala Evropská komise zprávy Radě a Evropskému parlamentu. Těmito zprávami tak 

reagovala na porušení postupu ze strany Řecka, na nedostatečné poskytování rozpočtových 

dat řeckými úřady, na nedostatky při přípravě dat Eurostatem a na limity při práci s daty 

obecně. Komise se v rámci těchto zpráv zavázala k návrhu opatření, které v budoucnosti tuto 

situaci vyloučí. Ačkoliv Komise ocenila snahu řeckých orgánů o nápravu těchto chyb 

dodáním dalších informací, Řecko se podle ní provinilo vůči svým závazkům. To vedlo 

Komisi v roce 2004 k zahájení řízení namířeném proti Řecku pro porušení smlouvy dle 

článku 226 Smlouvy o ES revidované v Nice. V tomto řízení byly zkoumány daně, sociální 

příspěvky, fondy sociálního zabezpečení, výdaje do vojenského sektoru a další složky 

vládního rozpočtu. Tato zásahová procedura byla ukončena v roce 2007 [19]. 

 

Mimo jiné se v říjnu roku 2004 začala problémy Řecka zabývat také Rada ECOFIN. Ta na 

svých pravidelných zasedáních podporovala úsilí Komise při zjišťování skutečného stavu 

řeckého hospodářství. Velkou roli zde sehrálo zasedání v Bruselu 7. prosince 2004, kdy se 

projednávala politická zodpovědnost v rámci kauzy nepravdivých řeckých dat. Hlavními 

viníky této kauzy byly označeny řecké úřady a jejich přístup při poskytování podstatných 

údajů. Rada na tomto zasedání vyzvala Řecko, aby vyvodilo z této situace důsledky na 



33 

 

národní úrovni. Rovněž byly kritizovány také instituce Evropské unie, které ačkoliv odhalily 

opakované nesrovnalosti v řeckých statistických datech, neprováděly žádné systematické 

kontroly těchto dat.   

V roce 2005 Komise podnikla sérii dialogů v souvislosti s návštěvou Řecka za účelem ověření 

dodržování požadovaných hodnot deficitu státního rozpočtu a veřejného zadlužení, které měly 

být vypočítány stanovenými metodologickými postupy. Projednávány byly také například 

závazky veřejných nemocnic, dotace z Evropské unie a mnoho dalších podstatných 

nesrovnalostí řeckého státního rozpočtu. 

Nicméně po revizi řeckých dat v roce 2006 Evropská komise opět vyjádřila pochybení nad 

řeckými fiskálními daty. Toto pochybení bylo vzneseno v průběhu dvou metodologických 

návštěv v květnu a srpnu roku 2006 a zveřejněno bylo v metodologických zprávách 

publikovaných Eurostatem se souhlasem představitelů řecké vlády. Zpráva obsahovala 

seznam krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů zaměřených na zkvalitnění  

a spolehlivost dat, vyváženost fondu sociálního zabezpečení, úkonů orgánů místní 

samosprávy, stejně jako na záznamy transakcí a rozpočtu Evropské unie podle stanovených 

norem [19]. 

V souvislosti s touto zprávou bylo s řeckou vládou dohodnuto vytvoření řeckého akčního 

plánu, který obsahoval doporučení Eurostatu. Rovněž byla ujednána efektivnost kontroly 

implementace akčního plánu v závislosti na požadovaných a v pravidelných termínech 

předkládaných zpráv představitelů řecké vlády Eurostatu. Po odsouhlasení akčního plánu  

a příslibu ze strany řecké vlády, Eurostat zažádal v dopise adresovaném v červnu roku 2007 

řeckou vládu o vydání zprávy o pokroku, která bude sestavena dle doporučení Eurostatu. 

Řecká vláda ve své odpovědi z července roku 2007 komisi nastínila hlavní kroky uskutečněné 

v souvislosti s implementací akčního plánu, ovšem pouze v rámci dlouhodobě stanovených 

cílů. Komise ihned po tomto sdělení požadovala detailnější přehled krátkodobě a střednědobě 

uskutečněných plánů. 

V reakci na další odpověď řecké vlády adresovanou Eurostatu 31. června 2007 vyjádřil 

Eurostat některá klíčová doporučení, která by řecká vláda měla učinit v souvislosti se 

soustavnými kontrolami o dosahování stanovených cílů v rámci pokroku. Řekové tedy byli 

vyzváni k zaslání rozsáhlejší zprávy o pokroku, kterou měli předložit nejpozději na konci 



34 

 

ledna 2008. Navíc Eurostat vyjádřil svůj požadavek připojit k této zprávě další zprávu  

o uskutečňování jednotlivých kroků v rámci soustavných vnitřních kontrol. 

Po výměně těchto oficiálních dopisů byly některé informace o pokroku zaslány Řeckem 

v řádném termínu. Zprávu o soustavných vnitřních kontrolách zaslali Řekové během října 

2007. Podrobnější zpráva o pokroku byla dokončena a odeslána Eurostatu 17. června 2008 

[19]. 

Řecká zpráva o pokroku z roku 2008 

Eurostat i přes úsilí řecké vlády v řádných termínech odevzdat požadované zprávy přesto opět 

vyjádřil pochybení nad řeckým deficitem státního rozpočtu, zejména s ohledem na záznamy 

dotací z Evropské unie z roku 2006 a 2007. Nesrovnalosti se týkaly fiskálních dat z roku 

2007, kdy se deficit státního rozpočtu pohyboval na úrovni 0,6 % HDP a rovněž byly 

nedostatečně pokryty zdroje dat mimo rozpočtových fondů, orgánů státní správy a fondu 

sociálního zabezpečení. To vedlo k další metodologické návštěvě Řecka 2. - 3. června 2008. 

Výstupem této návštěvy bylo zveřejnění zprávy s názvem Hlavní závěry a akční kroky 

zaslané Eurostatem řecké vládě 8. června 2008. Tato zpráva obsahovala také požadavek 

odsouhlasení doporučení Eurostatu řecké vládě o postupu implementace jednotlivých kroků. 

Tato doporučení byla integrována do akčního plánu. V srpnu roku 2008 (v návaznosti na 

zprávu o pokroku z roku 2007) projednal Eurostat akce cílené na další zlepšování kvality dat 

poskytované rámcem EDP (Excessive Deficit Procedure). Tento rámec se týkal postupu 

s jasně stanovenými kroky, který měl být zahájen v případě nadměrných schodků státního 

rozpočtu u členských zemí eurozóny. 

Eurostat také doporučil opětovné zlepšení v nastavení systému řeckých dat, ke kterému byly 

vzneseny námitky již v roce 2004. Orgány, které měly ve své správě kontrolu řeckých dat, 

byly kromě Ministerstva financí také úřad Národních statistických služeb Řecka (NSSG)
2
, 

Generální účetní kancelář (GAO), Jednotný platební orgán (který je součástí Ministerstva 

financí) a centrální banka Řecka (v textu uváděná často jako Banka Řecka). Ministerstvo 

financí a NSSG byly odpovědny za zprávy týkající se deficitu státního rozpočtu. Ministerstvo 

financí mělo pak samostatně pod svým vedením zprávy o veřejném zadlužení. 

                                                
2 National Statistical Services of Greece v překladu znamenající Národní statistické služby Řecka je státním 

orgánem, který poskytuje řecká statistická data a dohlíží na jejich neustálé zkvalitňování. 
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 Ministr financí Jorgos Alogoskoufis a představitel NSSG se otevřeně zavázali k posílení 

institucionálního uspořádání v souladu s doporučeními Eurostatu. Dále zdůraznili svůj 

závazek ke splnění úkolů souvisejících s poskytnutím spolehlivých dat a zavázali se  

ke spolupráci bez omezení a v plné transparentnosti s cílem úplného vyřešení zbylých 

nejasností státního rozpočtu. Revize zákonodárství v oblasti statistických metod zjišťování dat 

státního rozpočtu a ústavy měla být provedena až v poslední fázi realizace. Eurostat zdůraznil 

potřebu plného souladu s jeho doporučeními, která jsou předpokladem důvěryhodnosti 

řeckých statistických dat [19]. 

Další metodologická návštěva Řecka byla uskutečněna 15. – 19. srpna roku 2008. Cílem 

návštěvy bylo užší stvrzení odpovídajících korekcí uskutečněných v rámci příjmů z Evropské 

unie, jejichž objasnění během předchozích metodologických návštěv nebylo uspokojivé a dále 

byly projednávány postupy, směřující k vyřešení značných statistických nesrovnalostí 

existujících ve fiskálních datech Řecka, v období 2006 – 2007. Dohodnuté závěry spolu 

s krátkodobými a střednědobými akcemi se staly součástí zprávy Eurostatu o metodologické 

návštěvě Řecka. Závěry návštěvy vedly opět ke zjištění značného zvýšení deficitu řeckého 

státního rozpočtu (z 2,8 % HDP zaznamenaných v dubnu roku 2006 vzrostl deficit na  

3,5 % HDP v dubnu 2007) a byly tedy odstraněny veškeré výhrady vztahující se k řeckým 

datům za duben roku 2007. 

Nutno zmínit, že v roce 2008, již byla většina evropských zemí zasažena světovou 

hospodářskou krizí, která měla své zárodky ve Spojených státech amerických. V Řecku byly 

negativní dopady této krize pocítěny až na konci roku 2008 (do té doby dosahoval 

hospodářský růst kladných hodnot) viz Tab. 3.9. 

 

Tabulka 3.9 Reálný růst HDP v letech 2005 - 2009 

Roky 2005 

(%HDP) 

2006 

(%HDP) 

2007 

(%HDP) 

2008 

(%HDP) 

2009 

(%HDP) 

Reálný růst 

HDP 

2,3 5,2 4,3 1,0 -2,3 

Zdroj:  [20]  
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Řecký deficit státního rozpočtu a veřejného zadlužení – revize duben 2009 /říjen 2009 

Eurostat v dubnu roku 2009 opět ověřil hodnoty řeckého deficitu státního rozpočtu (za rok 

2008), který se v dubnu roku 2008 pohyboval na úrovni -5,0 % HDP (zpočátku však Řekové 

vykázali hodnoty deficitu pohybující se na úrovni 4,8 % HDP). Eurostat opět vyjádřil své 

pochybnosti týkající se nadhodnocení v sektoru sociálního zabezpečení. Po dubnovém 

oznámení tohoto pochybení a před uveřejněním tiskové zprávy Eurostat kontaktoval řeckou 

vládu, aby objasnila otázky týkající se zadlužení veřejných nemocnic. Řekové v reakci na toto 

oznámení zaslali oficiální dokumenty Ministerstva zdravotnictví poskytující informace  

o veškerých finančních částkách, o kterých byla řecká vláda obeznámena, a které rovněž 

uznala. 

V témže měsíci Eurostat opět upřel svou pozornost směrem k řecké vládě a jejího plnění 

akčního plánu. Ačkoliv řecká vláda poukázala na prvky zlepšení (zejména pokud jde  

o pokrytí fondu sociálního zabezpečení) mnoho bodů stále zůstávalo nejasných (jako 

například mimo-rozpočtové účty a klasifikace vládních samosprávných celků). 

Na konci dubna roku 2009 Rada doporučila představitelům řecké vlády pokračovat v úsilí  

o zlepšení shromažďování a zpracovávání statistických dat, zejména dat vládních institucí,  

a to zlepšováním mechanismů, které zajišťují správné zdroje dat vládních institucí 

požadované existujícím právním rámcem. Řecká vláda v říjnu roku 2009 předložila 

oznámení, které prezentovalo rozsáhlou revizi řeckých dat v porovnání s oznámením 

dubnovým. Eurostat v reakci na toto oznámení požadoval po řecké vládě objasnit 

nesrovnalosti ve čtvrtletních finančních účtech vládních institucí. Dále také požadoval další 

informace týkající se revize příjmů Evropské unie z roku 2008, objasnění chybějících detailů 

v účtovaných závazcích z roku 2007 a 2008 a rovněž bylo upozorněno na klasifikace  

v mimo-rozpočtových účtech, které nebyly dosud dokončeny. Řekové ovšem neodpověděli na 

druhou žádost Eurostatu a naopak požadovali prodloužení termínu pro předložení objasnění 

veškerých nesrovnalostí. Neúplná odpověď byla nakonec zaslána 21. října 2009 v podobě 

revize fiskálních dat - viz Tab. 3.7. Z této revize lze jasně vidět, že Řekové i pro tentokrát 

předkládali chybná data [19]. 
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Tabulka 3.10 Revidovaný deficit státního rozpočtu a vládního zadlužení (období 2005-

2008) z roku 2009, červeně jsou vyznačeny údaje, které předložila řecká vláda před 

revizí 

 

Deficit státního 

rozpočtu 

2005 

(% HDP) 

2006 

(% HDP) 

2007 

(% HDP) 

2008 

(% HDP) 

Duben 2009 

Říjen 2009 

-5,1 

-5,2 

-2,8 

-2,9 

-3,6 

-3,7 

-5,0 

-7,7 

Veřejné 

zadlužení 
    

Duben 2009 

Říjen 2009 

98,8  

100,00 

95,9 

97,1 

94,8 

95,6 

97,6 

99,2 

Zdroj: [19]  

 

Eurostat opět odhalil slabiny ve zpracování dat národními statistickými úřady Řecka.  Přesněji 

řečeno Generální účetní úřad Řecka (GAO) poskytl úřadu Národní statistické služby (NSSG) 

Řecka chybná data týkající se mimo – rozpočtových účtů a vzniklých úroků jakožto vládních 

nákladů Řecka, které snižovaly deficit státního rozpočtu Řecka oznámený v dubnu a říjnu 

roku 2009 [19]. 

3.6 Shrnutí kontroly řeckých vládních dat a ekonomického období 2000-2009 

Mezi léty 2005 – 2008 bylo vyjádřeno celkem pět pochybení nad kvalitou řeckých dat, 

motivovaných nejasnými záznamy dotací z Evropské unie, existencí nezanedbatelných 

statistických nesrovnalostí v účtech sociálního zabezpečení, v zaznamenaných částkách 

pohledávek a závazků a nedostatečně pokrytých dokladech extra – rozpočtových fondů, 

orgánů místní samosprávy a fondů sociálního zabezpečení. Většina těchto nejasností byla 

v průběhu vyšetřování vyjasněna. Nesrovnalosti týkající se dotací z Evropské unie, 

fondů sociálního zabezpečení a závazků veřejných nemocnic však vyřešeny nebyly.  

V případě dotací z Evropské unie existují významné rozdíly ve zkoumání rozpočtu z let 2005 

– 2008 a zvlášť pro rok 2009. Mezi léty 2005 – 2008 byla revize dat prováděná Eurostatem 

zejména z důvodů metodologického pochybení výpočtu dat řeckou vládou, zatímco v říjnu 

roku 2009 to nebylo zkoumání z důvodu metodologických, ale jednoduše z důvodů chybně 

nahlášených dat řeckou vládou. Nesrovnalosti v oblasti sociálního zabezpečení byly mezi léty 

2005 – 2008 zkoumány především z důvodu metodologických. Jasné naopak nebylo, zda 
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přebytek sociálního zabezpečení, hlášený v dubnu roku 2009 byl pouze následkem nejistoty 

metodologického postupu. 

Závazky nemocnic představovaly závažný problém v řeckém rozpočtu. V roce 2005 nebyly 

závazky nemocnic zaznamenány vůbec. Zdá se také, že okolo 1 mld. eur zjištěných závazků 

nemocnic, předložených řecké vládě, bylo představiteli řecké vlády ve výkazech 

adresovaných Eurostatu z dubna a října roku 2009 naprosto ignorováno, ačkoliv menší částky 

těchto závazků byly hlášeny již roku 2007. 

Celková revize řeckého přístupu v předkládání statistických dat nakonec nevedla 

k žádným postihům, ačkoliv Řecko záměrně falšovalo makroekonomická data. Řecko 

v důsledku svého jednání nebylo ani nijak ohroženo v rámci jeho dalšího působení 

v eurozóně. Řecko bylo tedy odsouzeno pouze morálně a ani Evropská rada se k této 

problematice nikdy blíže nevyjádřila [11]. 

Na podzim roku 2009 se konaly nové parlamentní volby, v nichž zvítězila strana PASOK 

v čele s premiérem Jorgosem Papandreu. Strana získala celkem 43,9 % volebních hlasů. Nová 

demokracie tentokrát utrpěla výraznou porážku (obdržela pouze 33,9 % hlasů). Ve stejném 

roce se také naplno umocnily dopady globální krize na ekonomiky většiny států Evropy  

a ekonomika Řecka poprvé od roku 1993 zaznamenala pokles HDP (-2,3 %).  Krize ještě více 

prohloubila problémy již tak nedořešených nejasností ve fiskálních ukazatelích řeckého 

státního rozpočtu.   

 

Tabulka 3.11 Stav makroekonomický ukazatelů Řecka za rok 2009 (% HDP) 

Rok HDP Deficit Zadlužení Inflace Nezaměstnanost Běžný 

účet 

2009 -2,3 -15,5 127,1 1,4 9,4 -11,0 

Zdroj: [21]  
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Následující grafy poukazují na vývoj deficitu státního rozpočtu a vládního zadlužení v letech 

1999 – 2009.  

Graf 3.1 Vývoj deficitu státního rozpočtu (% HDP) za období  

1999- 2009 

 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2012), vlastní úprava 

 

 

 

Graf 3.2 Vývoj vládního zadlužení (% HDP) za období 1999- 2009 

 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2012), vlastní úprava 
 

 

 

 

 



40 

 

4 Současná fiskální krize řecké ekonomiky 

 

Jak již bylo zmíněno, roku 2009 se naplno rozvinula světová hospodářská krize, která postihla 

většinu států Evropy (z členských států Evropské unie to bylo především Španělsko, 

Portugalsko a Irsko, kdy šlo o krize soukromého finančního sektoru). Řecko bylo touto krizí 

zasaženo nejvíce ze všech zemí Evropské unie. V probíhající krizi se začaly naplno diskutovat 

všechny nedostatky řecké ekonomiky související s deficitem státního rozpočtu, a následném, 

stále vzrůstajícím zadlužování, které v konečném důsledku zasáhlo nejen Řecko samotné,  

ale také otřáslo celou eurozónou. 

4.1 Rok 2009 – prvotní odhalení vysokého řeckého zadlužení 

Na začátku roku 2009 důvěra investorů ve schopnost Řecka splácet své závazky značně 

poklesla. Světová hospodářská recese zhoršila stav veřejných financí ekonomik řady 

vyspělých evropských států, včetně Řecka, jehož vládní výdaje na jednotlivé programy, jako 

například příspěvky v nezaměstnanosti, vzrůstaly a daňové příjmy naopak klesaly. Skutečný 

stav řeckých fiskálních dat z konce roku 2009 poukázal na vysoký deficit státního rozpočtu, 

který byl zaznamenán na úrovni až -15,8 %, také veřejné zadlužení dosáhlo hodnoty  

129,3 % HDP a růst HDP výrazně poklesl na -3,3 %, viz Tab. 3.8.  

 

Ministr nově zvolené vládní strany PASOK Jorgos Papandreu poukázal na fakt, že předchozí 

vlády předkládaly chybné údaje deficitu státního rozpočtu. Původní vláda v čele s Novou 

demokracií, vykázala hodnoty deficitu okolo 6,7 % HDP, ve skutečnosti to bylo  

až -15,8 % HDP. Krátce po tvrzení premiéra Papandrea byly snižovány ratingy řeckých 

dluhopisů. Tvrzení, že se vlády Řecka pokoušely zatajit vládní zadlužení přes složité finanční 

nástroje, přispěly k dalšímu poklesu důvěryhodnosti investorů v řecké dluhopisy. Vysoké 

riziko, které investoři nákupem řeckých dluhopisů podstupovali, bylo kompenzováno 

vysokými úrokovými sazbami, které po Řecku požadovali, a tyto vysoké náklady na půjčky 

ještě více zhoršovaly stav řeckého zadlužení. 

 

V témže roce vyplynuly na povrch veřejnosti utajované machinace řecké vlády, která záměrně 

falšovala statistické údaje, o kterých byla Komise obeznámena již od roku 2004. Tehdejší 

ministr financí Jorgos Papakostantinu na zasedání ministrů financí členských zemí eurozóny 

v Lucemburku, které se konalo 20. října 2009, toto falšování oznámil [22]. 
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Graf 4.1 Výnosnost desetiletých vládních dluhopisů v období 1993 – 2010 

 (úroková míra v %) 

 

  
  Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2012), vlastní úprava 

Lídři Evropské unie, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka (ECB) rozhodli, 

že nekontrolovatelné zvyšování řeckého zadlužení by bylo extrémně riskantní pro celou 

eurozónu, a je třeba se mu vyhnout za každou cenu. Obávali se, že takový stav by mohl vést 

k prodeji dluhopisů ostatních členských států eurozóny, které měly také vysoká zadlužení. 

Také se obávali, že evropské banky v Řecku a vlády členských zemí eurozóny nebudou 

schopny ustát ztráty investic z těchto dluhopisů. Nejistota na finančních trzích a strach, že se 

zadlužení Řecka dotkne i ostatních států Evropské unie vedl vlády členských zemí Unie 

(společně s centrálními bankami zemí eurozóny) a Mezinárodní měnový fond k opatřením, 

kterými se snažily za každou cenu vyhnout řeckému zadlužení. 

4.2 První půjčka Řecku, rok 2010 

První kolo reakce na krizi bylo zaměřeno na finanční výpomoc eurozóny a Mezinárodního 

měnového fondu v podobě úsporných opatření a reforem, které měla řecká vláda 

implementovat v rámci svého hospodaření. Centrální banky také sehrály svou roli 

v poskytování likvidity v regionu. 

V květnu roku 2010 představitelé eurozóny a Mezinárodního měnového fondu oznámili 

poskytnutí půjčky Řecku ve formě tříletého balíčku v hodnotě 110 mld. eur. Tato půjčka se 

skládala z příspěvků přislíbených členskými státy eurozóny v hodnotě 80 mld. eur. 
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Mezinárodní měnový fond poskytl příspěvek ve výši 30 mld. eur. Poskytnutí tohoto balíčku 

bylo přislíbeno pouze v případě implementace ekonomických reforem řeckou vládou. 

Řekové byli nuceni začít využívat nový mechanismus, který vytvořila Evropská unie. Museli 

rovněž začít aplikovat úsporný program, který měl za cíl redukci vládního zadlužení  

o minimálně jedenáct procentních bodů, a to do roku 2013. Bezprostředním cílem 

úsporného programu bylo udělat zásadní změny v rámci veřejných výdajů, zvýšit 

příjem do státního rozpočtu prostřednictvím zvyšování daní a zakročit proti daňovým 

únikům. Většina škrtů ve výdajích měla být uskutečněna ve veřejných službách včetně 

redukce nebo „zmrazení“ těchto služeb. Na straně příjmové chtěla vláda zvýšit průměrnou 

sazbu daně z přidané hodnoty a zvýšit spotřební daně. Dále se vláda zaměřila na zvyšování 

příjmů prostřednictvím posílení vymáhání daní a vyššími příspěvky požadovanými po 

neplátcích daně. Vláda také začala realizovat zdravotní a penzijní reformy, které byly 

považovány za zásadní při konsolidaci veřejných financí. Řecký penzijní systém, jehož 

nastavení bylo jedním z nejštědřejších v Evropě, byl již dlouho cílem diskuzí zastánců 

řeckých ekonomických reforem. V červnu roku 2010 se parlament dohodl na důchodové 

reformě týkající se zvýšení průměrného věku odchodu do důchodu. Premiér Papandreu 

zaměřil své úsilí na snižování výdajů a posílení odpovědnosti v tom, co je považováno 

v systému zdravotnictví za neefektivní. Reformy zdravotnictví zahrnovaly snížení celkových 

výdajů a konsolidace nemocnic. Strukturální reformy uskutečněné v roce 2010 ke zvýšení 

konkurenceschopnosti Řecka byly zaměřené na velmi roztříštěný trh práce [23]. V následující 

tabulce 4.1 je uveden stav makroekonomických ukazatelů Řecka za rok 2010. 

4.2.1 Zásah Evropské centrální banky 

Evropská centrální banka (ECB) a FED (centrální bankovní systém Spojených států) zastávali 

také významnou úlohu v reakci na světovou hospodářskou krizi. V květnu roku 2010 ECB 

oznámila, že vůbec poprvé začne, v rámci zvyšování důvěryhodnosti, nakupovat evropské 

vládní dluhopisy na sekundárních trzích. Mezi květnem a červnem roku 2010 odkoupila 

ECB státní dluhopisy ve výši 78 miliard eur. Analytici odhadli, že více než polovina 

z těchto dluhopisů (45 miliard eur) plynula ze strany řecké vlády. Evropská centrální 

banka také poskytla soukromým řeckým bankám (a ostatním státům eurozóny) značnou 

likviditu. Likvidita poskytnutá řeckým bankám vystoupala ze 47 miliard eur v červnu 2010, 

až na 98 miliard eur v květnu 2011, což je zhruba 40 % řeckého HDP. 
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Tabulka 4.1 Stav makroekonomických ukazatelů Řecka za rok 2010 (% HDP) 

Rok HDP Deficit Zadlužení Inflace Nezaměstnanost Běžný 

účet 

2010 -4,4 -10,4 142,8 4,7 12,5 -10,5 

Zdroj: [24]  

 

4.3 Rok 2011 

Na začátku roku 2011 bylo jasné, že řecká ekonomika zaznamenala větší pokles, než se 

očekávalo, a bylo tak třeba napomoci Řecku k zabránění prodlení dluhu. První záchranná 

půjčka této zemi v hodnotě 110 miliard eur, poskytnutá roku 2010, byla k odvrácení bankrotu 

nedostatečná. Poté, co bylo Řecko nuceno přijmout další úsporná opatření, Evropská unie, 

Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond diskutovaly několik týdnů o poskytnutí 

druhého záchranného balíčku Řecku. Tyto instituce poměrně rychle dosáhly dohody. 

Rozhodly, že kromě dalších úsporných opatření a finanční výpomoci budou držitelé řeckých 

dluhopisů napomáhat řešení krize tím, že přijmou některé ztráty z investic. 

4.3.1 Další fiskální konsolidace a hospodářské reformy v Řecku 

Po zhoršení ekonomických podmínek na jaře roku 2011, schválil řecký parlament další kolo 

zavádění úsporných opatření a strukturálních reforem (v červnu 2011). Tyto reformy byly 

nezbytné k získání další půjčky z balíku finanční výpomoci poskytované eurozónou  

a Mezinárodním měnovým fondem. Základním cílem řecké fiskální střednědobé strategie 

je konsolidace programu v hodnotě 25 miliard eur do roku 2015 včetně 6,5 miliard eur 

dalších škrtů ve výdajích a zavedení příjmových opatření v roce 2011. Tato nová 

střednědobá strategie včetně již dříve oznámených opatření má směřovat ke snížení deficitu 

státního rozpočtu na 0,9 % HDP do roku 2015. Nově navržená konsolidační opatření  

se zaměřují především na snížení počtu pracovníků veřejného sektoru (ve státních podnicích 

je významná úroveň „přezaměstnanosti“, proto byl v následujících kvartálech očekáván další 

nárůst nezaměstnanosti viz Tab. 4.1 a 4.2), zlepšení finanční výkonnosti státních podniků  

a zefektivnění sociálních transferů. Další významnou složkou nové fiskální strategie je 

ambiciózní privatizace veřejných nemovitostí, jejichž majetek má do roku 2015 dosáhnout 

hodnoty 50 miliard eur, přičemž do roku 2013 má být touto privatizací získáno 15 miliard eur. 

Obavy ze zpracovávání hospodářských údajů řecké vlády vedly k diskuzím o tom, že na 
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prodej veřejného majetku by mělo být dohlíženo nezávislými orgány Evropské unie  

a Mezinárodního měnového fondu [25]. 

Premiér Papandreu v červnu 2011 směřoval vládu strany PASOK k demisi a její opětovné 

obnově. Hlasování o důvěře vládě dopadlo ve prospěch strany PASOK, ta se ale musela 

v tomto období rychle vyrovnat s tlakem ze strany Evropské unie a Mezinárodního měnového 

fondu, jež požadovaly po Řecku další úsporná opatření. Předchozí úsporná opatření 

utlumila spotřebu, a hospodářský růst země samozřejmě nijak zvlášť nepodpořila. 

V roce 2010 se řecká ekonomika propadla o více než 4,4 % HDP, v roce 2011 byl 

zaznamenán pokles o 5,0 % HDP, viz Graf 4.2. Opozice v čele s Novou demokracií 

opakovaně volala po vyhlášení předčasných voleb. Nabízí se však otázka, zda by vláda 

pravicové Nové demokracie (která se na zadlužení Řecka podílela značnou měrou) Řecku 

v probíhající krizi pomohla. Předseda Nové demokracie Antonis Samaras měl v úmyslu snížit 

daně firmám a vládní škrty ještě zvýšit.  

Ve stejném měsíci se také začalo naplno diskutovat o nevyhnutelnosti bankrotu Řecka. 

Ekonomičtí analytikové jej přirovnávali k bankrotu americké banky Lehman Brothers
3
.  

Dle jejich názoru, se v důsledku řecké krize mohla eurozóna ocitnout v recesi (k čemuž také 

následně došlo).  

Ztráty z řeckých dluhopisů 

V červnu roku 2011, v rámci dalšího řešení krize, činitelé Evropské unie a Ústav pro 

mezinárodní finance
4
 (IIF) oznámili, že držitelé řeckých dluhopisů budou přispívat 50 miliard 

eur až do roku 2014. Tito držitelé by se měli podílet, na základě dobrovolnosti, na zmírňování 

negativních dopadů řecké krize výměnou dluhopisů za dluhopisy s dobou splatnosti sedmi let 

a zpětném odkoupení řeckého dluhu v hodnotě 12,6 miliard eur. Ústav pro mezinárodní 

finance navrhl souhrn možností výměny dluhopisů a prodloužení jejich splatnosti a očekával 

90% účast soukromých věřitelů. Věřitelé, kteří se budou této výměny účastnit, zaznamenají 

ztrátu 27 % čisté současné hodnoty jejich dluhopisů. Řecká vláda bude v případě této výměny 

klasifikována předními ratingovými agenturami jako země, jejíž ekonomika se nachází 

                                                
 
2Institut for International Finance (Ústav pro mezinárodní finance) je asociací sdružující soukromé finanční 

instituce 
4Leman Brothers je název největší investiční banky Spojených států, která před čtyřmi lety zbankrotovala. 

Bankrot této banky následně rozpoutal finanční krizi, která postihla celé Spojené státy a zasáhla rovněž Evropu. 
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v prodlení do té doby, dokud majitelé dluhopisů nebudou vyplaceni včas a v plné výši, jak 

bylo uvedeno v původních smlouvách při odkupování řeckých dluhopisů. 

Politické reakce na řecké zadlužení nebyly brány na lehkou váhu a vedly (až po několika 

měsících) k jednáním mezi ECB, lídry eurozóny, Mezinárodním měnovým fondem a řeckou 

vládou. Cílem politických opatření bylo předejít neukázněnému řeckému prodlení, k posílení 

kontroly nad řeckým zadlužením, a k prevenci šíření negativních dopadů krize na další státy 

eurozóny a na světovou ekonomiku vůbec. První cíl se do konce roku 2011 podařilo 

uskutečnit, zbývající dva ovšem ne. 

Poskytování finanční výpomoci Řecku bylo považováno za kontroverzní záležitost. Mnoho 

členských států Eurozóny, včetně Německa, musely překonat značný politický odpor 

k poskytování finanční podpory Řecku. Oponenti finanční výpomoci Evropské unie Řecku 

vyjádřili „podráždění“ související s myšlenkou zachránit bankrotující zemi, která z jejich 

pohledu není rozpočtově ukázněnou, a která nedokázala modernizovat svou ekonomiku  

a namísto toho zatajovala skutečné statistiky svých fiskálních dat [26]. 

Půjčka Řecku v ohrožení 

Nezbytné je také zmínit, že půjčka Řecku byla v ohrožení z důvodů zamítavého postoje 

Slovenska, které se nepodílelo (jako jediná země Evropské unie) na prvním záchranném 

úvěru pro Řecko. Při poskytnutí druhého záchranného balíčku však byla situace jiná, neboť 

suma přes 60 miliard eur byla tentokrát financována z Evropského fondu finanční stability 

(EFSF)
5
, jehož založení Slovensko podpořilo, a v sázce tedy byly pro tentokrát i jeho peníze. 

Tehdejší premiérka pravicové koaliční vlády Radičová se však za poskytnutí druhé půjčky 

Řecku tentokrát postavila. Své stanovisko si chtěla stvrdit při hlasování o nedůvěře vládě, 

které však nedopadlo v její prospěch a slovenská vláda od parlamentu důvěru nezískala. 

Premiérka Radičová také dodala, že záchranné úvěry Řekům nepomohou a na svém 

posledním evropském summitu v Bruselu se vyjádřila o prvním a druhém záchranném balíku 

pro Řecko takto: „Ty peníze jim nepomohly, absolutně jim nepomohly. Všichni to vědí. Ani ty 

(úvěry), které se nyní poskytují, nepomůžou. Řekněme si to přímo“. Řecko dle jejího názoru 

získá jen zlomek peněz, většinu obdrží banky, jimž země dluží. Peníze tak podle Radičové 

půjdou hlavně do zemí, které se rozhodly na Řecko přispět [27, Euroskop, 14. 3. 2012]. 

                                                
5 Evropský fond finanční stability byl založen roku 2010 s cílem, aby chránit finanční stabilitu eurozóny formou 

poskytování dočasné finanční pomoci těm členům, kteří se dostanou do finančních potíží. 
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Četné reakce na situaci Řecka jsou zaznamenány také ze strany českého prezidenta Václava 

Klause, který je zastáncem názoru, že za nynější finanční situaci Řecka může také eurozóna, 

která zemi v minulosti přijala. Ve své knize upozorňuje na fakt, že Řecko do eurozóny pouze 

nevstoupilo, ale bylo tam také přijato. Vina je dle jeho názoru na obou stranách. Stejně tak 

platí, že si Řecko nejen nadměrně půjčovalo, ale že mu bylo také nadměrně (a nezodpovědně) 

půjčováno. Také se domnívá, že by Řecko mělo připustit, že smí být analyzováno, a to  

i politiky spřátelených zemí [28].  

Slovensko tedy nakonec půjčku Řecku schválilo, ale stanovilo si určité podmínky. Podle 

dohody šéfů stran slovenské vládní koalice se musí vláda Řecka dohodnout s opoziční stranou 

na úsporném balíku, musí privatizovat státní majetek, zaručit se svým majetkem za dluhy 

země a na pomoci se musí podílet Mezinárodní měnový fond a soukromí investoři. Poskytnutí 

druhého záchranného balíčku Řecku tak již nic nestálo v cestě.  

Během června roku 2011 v Řecku došlo k několika stávkám odborových organizací, které 

ochromily dopravu, obchod a administrativu. Tyto stávky byly namířeny především proti 

úsporným opatřením vlády, navýšení daňové zátěže a krácení státních výdajů, které postihne 

především středně a nízko-příjmové skupiny obyvatelstva. Poprvé od roku 2009 předstihla dle 

průzkumů veřejného mínění opoziční strana Nová demokracie stranu PASOK. 

Ekonomické reformy byly samozřejmě pro řeckou vládu složité také z důvodů situace na 

domácí politické scéně. Strana PASOK, která se do čela vlády dostala opět po říjnových 

volbách roku 2009, přislíbila občanům sociální ochranu, zvýšení mezd, zlepšení vyplácení 

podpory sociálně slabým vrstvám obyvatelstva a podporu při přerozdělování příjmů. Desítky 

tisíc zaměstnanců státního sektoru a jejich příznivců vznesli protesty proti těmto reformám. 

Průzkum veřejného mínění z června roku 2011 uvedl, že více než 50 % Řeků odmítá nová 

úsporná opatření vlády, a pouze 35 % Řeků nová opatření vlády schvaluje. V důsledku krize 

se v Řecku mezi lety 2008 — 2011 dvojnásobně zvýšila nezaměstnanost, jak je uvedeno 

v tabulkách 3.8, 4.1 a 4.2.  

Zásadní posun v přístupu ke krizi byl zaznamenán u věřitelů řeckých dluhopisů, kteří se zprvu 

primárně zaměřovali na provize z finanční výpomoci poskytnuté Řecku a ekonomické 

reformy, které zde byly učiněny. Roku 2011 se také začala projednávat účast soukromých 

subjektů při tvorbě protikrizových opatření. Zapojení soukromého sektoru do krize bylo 

dlouho zamítáno díky nesouhlasnému postoji některých evropských úředníků a Evropské 
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centrální banky neboť se obávali, že by se krize rozšířila do celé eurozóny. Jiní, včetně 

německé kancléřky Angely Merkelové se domnívali, že náklady na krizi by měly být sdíleny 

také soukromými subjekty, a ne pouze řeckými občany a evropskými daňovými poplatníky. 

Soukromé banky a další investoři si měli odepsat 21 % z nominální hodnoty řeckých státních 

dluhopisů [29].  

 4.3.2 Odhady stavu veřejného zadlužení 

Mezinárodní měnový fond v červnu roku 2011 odhadl, že se veřejné zadlužení Řecka výrazně 

zvýšilo v roce 2010 a 2011. Ze 143 % HDP, se zvýšilo až na 153 % HDP (viz Tab. 4.1 a 4.2). 

Bylo také odhadováno, že zadlužení Řecka bude nadále růst, a v roce 2012 dosáhne až 175 % 

HDP a klesat by mělo až zkraje roku 2013. Většina analytiků se shoduje, že cestě 

k udržitelnosti zadlužování Řecka brání nedostatečný růst řecké ekonomiky. Růst 

ekonomiky by snížil veřejné zadlužení a schodek státního rozpočtu. Investoři by také byli 

nakloněni opětovnému poskytování úvěrů Řecku, a byl by vyvážen nepříznivý účinek 

daňových reforem, které by se tak staly politicky přijatelnějšími. Ekonomika Řecka klesala 

daleko rychleji, než se očekávalo. V květnu 2010 Mezinárodní měnový fond odhadoval, že se 

řecká ekonomika zpomalí o 2,9 % v roce 2011. Revidované odhady však uvedly snížení růstu 

řecké ekonomiky o 3,9 %. V roce 2010 se růst ekonomiky snížil o 4,5 %. Opětovnému 

zvýšení řecké ekonomiky brání úsporná opatření, která způsobila pokles růstu domácích 

zdrojů. Navíc se země nemůže spoléhat na vývoz, kterým by jeho ekonomika vzrostla. Jako 

člen eurozóny nemůže devalvovat svou měnu vůči svým hlavním obchodním partnerům, což 

by zajisté podpořilo vývoz. A také reakce politiků na probíhající krizi neposkytly dostatečné 

ujištění na finančních trzích. Nebyla podniknuta dostatečně přesvědčivá opatření, která by 

ujistila věřitele, že se krize nešíří také do dalších zemí eurozóny [30].  

Tabulka 4.2 Stav makroekonomických ukazatelů Řecka za rok 2011 (% HDP) 

Rok HDP Deficit Zadlužení Inflace Nezaměstnanost Běžný účet 

2011 -5,0 -8,0 153,1 2,9 16,5 -8,4 

Zdroj: [31]  

4.3.3 Druhá finanční výpomoc 

Na summitu Evropské unie, 21. července 2011, se lídři oficiálně dohodli na poskytnutí 

druhého záchranného balíčku Řecku ve výši 130 miliard eur, který bude poskytnut na dobu tří 

let, tedy do roku 2014. Dvě třetiny z této částky budou financovány z fondu EFSF a jedna 

třetina z Mezinárodního měnového fondu. Tento druhý program finanční výpomoci bude 
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poskytnut za účelem refinancování dluhu, rekapitalizace řeckých bank (odhadováno bylo 20 

mld. eur). Dále budou Řecku poskytnuty úvěry za výhodnějších podmínek v podobě nižších 

úrokových sazeb a delší doby splatnosti (úrok z půjček bude snížen na 3,5 % z původních  

4 %). Evropská unie také prodloužila dobu splatnosti již stávajících úvěrů poskytnutých 

Řecku před druhým balíčkem výpomoci (splatnost byla prodloužena na 15 let). 

Navrhnut byl také nový program ekonomické obnovy Řecka tzv. Marshallův plán. Tento plán 

byl navržen za účelem finanční pomoci Řecku a bude poskytnut z evropských rozvojových 

fondů a z půjček Evropské investiční banky. Peníze z tohoto plánu budou použity na 

modernizaci řecké ekonomiky a na rozvoj řecké infrastruktury. 

V době oznámení o poskytnutí další půjčky nebylo jasné, zda se Mezinárodní měnový fond 

bude na pomoci zadlužené zemi podílet. Představitelé Evropské unie vyzvali Mezinárodní 

měnový fond k další spolupráci v rámci financování řeckého programu, ale následná 

zpravodajství uvedla, že se Mezinárodní měnový fond poskytnutí druhého příspěvku Řecku 

pro tentokrát zdrží, dokud se Evropská unie neshodne na novém záchranném programu pro 

Řecko. Na začátku března roku 2012 však MMF zemi poskytl 28 mld. eur. K omezení šířící 

se krize lídři Evropské unie rovněž oznámili, že Evropský fond finanční stability učiní 

flexibilnějším. Řecký premiér Papandreu se naopak zavázal, že učiní další úsporná opatření 

ve výši 78 miliard eur [32]. 

Den po summitu Evropské unie oznámila ratingová agentura Fitch, že se spuštěním 

záchranného plánu převede rating země dočasně do kategorie omezené platební neschopnosti. 

Nový rating Řecku udělí, jakmile země dokončí výměnu starých dluhopisů za nové, které 

mají být garantovány zeměmi eurozóny. 

V září roku 2011 se začaly ze strany německé vlády vyskytovat první zmínky o odchodu 

Řecka z eurozóny, neboť dluh Německa, v důsledku řecké krize, stoupal. Kancléřka 

Merkelová však odchod Řecka z eurozóny zamítla i přesto, že zadlužení země nadále 

narůstalo. Řada z navrhovaných úsporných opatření řecké vlády nebyla úspěšná, a to zejména 

z důvodu klesající spotřeby. Evropská unie, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový 

fond nadále vyvíjely nátlak na řeckou vládu, aby redukovala mzdy zaměstnanců veřejného 

sektoru. Nezaměstnanost v Řecku rapidně stoupala. V průběhu měsíce září bylo stále častěji 

diskutováno o nevyhnutelnosti bankrotu Řecka, řecký premiér Papandreu však tato tvrzení 

popřel, a přislíbil, že uskuteční všechny nezbytné reformy k odvrácení bankrotu. V říjnu se 
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Papandreu vyjádřil k možnému vyhlášení referenda, které by rozhodlo o dalším setrvání 

Řecka v eurozóně, či o jeho odchodu a opětovném navrácení se k drachmě. Reakce ze strany 

vysokých představitelů Evropské unie na toto vyjádření byla velmi ostrá. Německá kancléřka 

Angela Merkelová a francouzský prezident Nikolas Sarkozy Řecku oznámili, že mu neuvolní 

další peníze ze záchranného balíku, dokud se nerozhodne, zda chce v eurozóně nadále setrvat. 

Premiér Papandreu byl zároveň vyzýván k demisi, a to nejen ze strany opozice, ale také ze 

strany svých spolupracovníků [33].   

Na začátku listopadu Papandreu předložil svou demisi a oznámil vznik nové koaliční vlády. 

Nový vládní kabinet bude kromě pokračování v úsporných opatřeních disponovat také 

podporou ze strany Nové demokracie, jež stála v opozici. Novým premiérem vlády byl 8. 

listopadu 2011 jmenován bývalý viceprezident Evropské centrální banky Lucas Papadimos, 

který jednoznačně podporoval členství Řecka v eurozóně, což dokazuje jeho tvrzení: „Jsem 

přesvědčen, že účast naší země v eurozóně je zárukou řecké měnové stability“ [34, E15, 10. 

11. 2011]. 

Řecká vláda v čele s premiérem Papadimosem 16. Listopadu 2011 získala důvěru parlamentu 

a Řecko bylo na cestě k získání další finanční pomoci. 

Další část finanční pomoci Řecku byla schválena až ke konci listopadu 2011. Osm miliard eur  

(které tvoří šestou část záchranného úvěru v hodnotě 110 mld. eur), na nichž se kromě 

eurozóny z částí podílí i Mezinárodní měnový fond, bylo nezbytných k odvrácení bankrotu. 

Eurozóna vyžadovala příslib dalších politických reforem učiněných řeckou vládou, i přes 

případnou obměnu vlády během nových parlamentních voleb v následujícím roce. Problémy 

s uskutečněním reforem byly zaznamenány ze strany lídra pravicové opoziční strany Antonise 

Samarase, který se odmítal písemně zavázat k pokračování reforem. Později ovšem vyjádřil 

podporu záchranného plánu a dodal, že je pro určité změny, které by měly zajistit úspěšnost 

záchranného plánu [35].  

4.4 Rok 2012 

Na začátku ledna roku 2012 řecký premiér Papadimos uvedl, že Řecko čeká v březnu 

neřízený státní bankrot, pokud si země nezajistí pokračování mezinárodní úvěrové pomoci. 

Také varoval, že bez uskutečnění významných reforem (proti kterým řecký lid vznášel četné 

protesty) a dalších škrtů Řecko nezíská další část dohodnutého záchranného úvěru z roku 

2010. Zkraje roku 2012 již bylo jasné, že Řecko bude nuceno opustit eurozónu v případě, že 
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si nezajistí druhý mezinárodní záchranný balíček v objemu 130 mld. eur. Tento balíček byl 

dohodnut v říjnu roku 2011, jeho konečná podoba však ještě nebyla schválena. Ke konci 

ledna 2012 se však řecká vláda dohodla se soukromými věřiteli na snížení dluhu Řecka. 

Podle předběžné dohody by investoři vyměnili své obligace v nominální hodnotě 206 

mld. eur za nové, jejichž celková hodnota včetně úroků by byla o 60 % nižší. Nominální 

hodnota nových dluhopisů bude proti dosavadním bondům poloviční, jejich lhůta 

splatnosti bude výrazně delší a průměrná úroková sazba ve formě kupónů se bude 

vyskytovat mírně pod 4 % ve srovnání se zhruba 5 % u starých dluhopisů. Roční 

náklady úrokových plateb z řeckých dluhopisů se tím sníží zhruba o 60 % [36].  

 

Státní dluh Řecka se v roce 2012 vyšplhal až na 350 mld. eur (z toho 200 mld. eur je dlužno 

soukromým věřitelům). Po výměně dluhopisů by se státní dluh Řecka měl snížit na 107 mld. 

eur. Podle tvrzení některých analytiků však ani tato výměna stačit nebude. Řecko má do roku 

2020 snížit své zadlužení k 120 % HDP, ze současných 175 %. Na základě propočtů to ovšem 

znamená, že bude nutné zajistit ještě asi 12 – 15 mld. eur. Nezaměstnanost, která vystoupala 

z 16,5 % na 18,5 % v roce 2012 (data MMF) se dostala na svou historickou úroveň. Odbory 

sabotovaly nezbytná úsporná opatření vlády, mezi něž patří také značné krácení mezd,  

a v měsíci únoru vyhlásily další generální dvoudenní stávku. V tomto měsíci se také opět 

začalo diskutovat o odchodu Řecka z eurozóny a německá vláda začala vytvářet plán procesu 

odchodu Řecka a jeho navrácení se k drachmě. Také Evropská centrální banka dočasně 

pozastavila přijímání řeckých státních dluhopisů.  

 

4.4.1 Nově schválená úsporná opatření Řecka 

Řecký parlament ke konci února 2012 schválil úsporná opatření, která se mají týkat škrtů 

především v oblasti zdravotnictví, v sociální oblasti a v neposlední řadě také v resortu obrany 

země. Minimální mzda poklesne o 22 % (ze současných 751 eur na 585 eur). V případě 

Řeků mladších 25 let mzda poklesne dokonce o 32 %. Důchodové příjmy poklesnou 

z 1300 eur měsíčně o 12 %. Jak uvedl řecký ministr financí Evangelos Venizelos škrty jsou 

„dramatické“, ovšem podle něj, neexistuje žádný jiný způsob, jak získat další mezinárodní 

finanční pomoc [37]. 

 

V březnu roku 2012 se také poprvé vyskytly informace o nákupu zbraní řecké vlády  

od Francie, Německa, Nizozemska, Itálie a Španělska. Zajímavým faktem je, že tyto zbraně 
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byly Řecku prodány v průběhu roku 2010, v době, kdy byl Řecku schválen první balíček 

finanční výpomoci ve výši 110 mld. eur. Kontrakt na vojenská letadla dosáhl výše 794 

miliónů eur. Francie Řecku prodala rakety za 58 miliónů eur včetně dalších přístrojů  

a elektroniky za 19 miliónů eur. Nizozemsko s Německem prodaly Řecku vozidla a 

elektroniku za 90 miliónů eur. Od Itálie nakoupilo Řecko zbraně za 52 miliónů eur a 

v případě Španělska šlo o obchod s chemikáliemi v hodnotě 33 miliónů eur. Dle některých 

zdrojů je uváděno, že finanční výpomoc byla Řecku poskytnuta i díky nákupu těchto zbraní, 

což je ovšem stále spekulativní a toto tvrzení není opodstatněno. Svou roli v řeckém zadlužení 

však sehrávat zajisté může. Řecko jako země je pro Evropskou unii strategickým místem. 

Země je z východní strany vstupní bránou do Evropské unie. Povinností Řecka je bránit tuto 

východní hranici, a z toho důvodu je nutné, aby bylo náležitě vybaveno. Hrozba válečného 

konfliktu mezi Řeckem a Tureckem stále ještě existuje. Německo, v němž žije početná 

turecká menšina, si je dobře vědomo, že v případě uvolnění tureckých hranic hrozí Evropě 

velký příliv tureckých imigrantů [38]. 

Velmi významná dohoda mezi řeckou vládou a soukromými věřiteli (především bankami) 

byla uzavřena na začátku března 2012, jak je již zmíněno v podkapitole 4.4. Až 86 % těchto 

věřitelů vlastnících řecké dluhopisy se s představiteli řecké vlády dohodlo na smazání části 

dluhu. Tato dohoda sice neznamená, že Řeky nepostihnou další komplikace, ale velkou mírou 

jim může pomoci odvrátit hrozící bankrot. Zbylí věřitelé, kteří se smazání části dluhu 

nebudou účastnit, budou řeckou vládou ke spolupráci donuceni, a to prostřednictvím využití 

„kolektivní akční doložky“
6
.  

 

Účast věřitelů by se tím měla zvýšit až na 96 %. Souhlas alespoň devadesáti procent věřitelů 

by znamenal dosažení cíle, kdy by se řecký dluh snížil minimálně o 100 mld. eur. Po výměně 

ztratí dluhopisy 53 % své nominální hodnoty [36]. 

 

V průběhu měsíce března se tak prostřednictvím této výměny dluhopisů poprvé od krize 

zvýšil Řecku rating. Země se tak svými dluhopisy dostala na úroveň B, tedy na zemi se 

stabilním výhledem. Zároveň se ale Řecko musí potýkat s dalším neočekávaným problémem, 

velkým počtem podvodných případů spojených s pobíráním důchodů. Hlavní důchodová 

                                                
6 Collection action clause je doložka umožňující většinovým držitelům dluhopisů vytvořit dohodu směřující 

k restrukturalizaci dluhu, jež bude závazná pro všechny držitele dluhopisů. Tedy včetně těch, kteří hlasovali proti 

restrukturalizaci dluhu. 
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pojišťovna Řecka IKA, která se nachází v trvalém deficitu, zjistila, že vyplatila důchody 

v celkové hodnotě 1,8 miliónů eur 1400 osobám narozeným před rokem 1920, které jsou již 

léta po smrti [39]. 

 

Ministři financí členských zemí eurozóny a Mezinárodní měnový fond nakonec schválili 

14. a 15. března další část půjčky Řecku ve výši 28 mld. eur, z níž byla neprodleně zemi 

uvolněna částka ve výši 1,65 mld. eur. Řecko bude moci za předpokladu plnění stanovených 

podmínek získávat půjčky až do roku 2014, jak již bylo ujednáno v roce 2011.  Evropská 

komise očekává, že Řecko po propadu své ekonomiky v loňském roce a letošním opětovném 

zpomalení na 4,7 % dosáhne již v roce 2013 stabilizace při nulovém růstu HDP, aby v roce 

2014 ekonomika rostla již 2,5 % tempem. Řecký parlament proto musí stanovit plán nových 

úsporných opatření v rozsahu 5,5 % HDP, a to do června roku 2012, aby tato opatření byla 

následně přijata v rozpočtech na období 2013 – 2014 [40].   

 

Mezinárodní měnový fond se také vyjádřil k situaci v Řecku v souvislosti s jeho averzí 

k propouštění úředníků ze státních institucí. Představitel řecké mise při Mezinárodním 

měnovém fondu Poul Thomsen opakovaně upozorňuje na fakt, že Řecko už nemá možnost 

ozdravovat vysoce zadlužené veřejné finance prostřednictvím zvyšování daní a omezováním 

mezd a důchodů. Klíčové podle něj je zvyšovat konkurenceschopnost. 

 

 

 

 

Tabulka 4.3 Stav makroekonomických ukazatelů Řecka první kvartál rok 2012  

(% HDP) 
 

Rok HDP Deficit Zadlužení Inflace Nezaměstnanost Běžný 

účet 

2012 -2,0 -6,9 175,4 1,0 18,5 -6,7 

Zdroj: [41]  
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V následujících grafech je uveden přehled vývoje reálného HDP, deficitu státního rozpočtu a 

veřejného zadlužení Řecka v období 2009 – 2010.  

 

Graf 4.2 Vývoj reálného růstu HDP (%) 

 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2012), vlastní úprava 

 

 

Graf 4.3 Vývoj deficitu státního rozpočtu (% HDP) 

 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2012), vlastní úprava 



54 

 

Graf 4.4 Vývoj veřejného zadlužení (% HDP) 

 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond (2012), vlastní úprava 

 

 

4.5 Analýza situací, které mohou v souvislosti s krizí v Řecku nastat 

 

Řecké vládní zadlužení se v současnosti pohybuje na 175,4 % HDP a deficit státního 

rozpočtu klesl z původních -8 % HDP, zaznamenaných v roce 2011, na -6,9 % HDP, viz 

Graf 4.3 a 4.4. Odhady ekonomů poukazují na skutečnost, že Řekové nebudou schopni snížit 

své zadlužení na požadovaných 120 % HDP do roku 2020. Dle jejich názoru je reálnější 

hranice snížení zadlužení na 130 %. Je tedy otázkou, jaký bude další vývoj řecké krize a zda 

bude tato země nadále podporována Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem. 

V další části práce jsou nastíněny možné situace, které mohou nastat v souvislosti s bojem 

Řecka proti krizi. 

4.5.1 Řecko opustí eurozónu a vrátí se k drachmě 

Podle některých ekonomů by pro Řeky bylo řešením vystoupit z eurozóny a navrátit se 

k původní měně. Toto řešení zastává řada ekonomů, ale má také řadu odpůrců. Ti, kteří jsou 

pro odchod země z eurozóny, se domnívají, že by tento razantní krok napomohl zvýšení 

konkurenceschopnosti země. Řada odborníků však namítá, že by návrat k drachmě znamenal 

pro Řecko ještě větší zhoršení situace a jistý bankrot. Vyskytují se také názory, že bez 

odepsání části dluhu Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou unií by návrat k drachmě 
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neměl význam, neboť pak by jeho poměr dluhu k HDP v nové (devalvované) měně vzrostl  

a pro Řeky by bylo ještě obtížnější dluh splácet. 

Argumenty hovořící proti odchodu Řecka z eurozóny 

 

Na základě odhadů většiny ekonomů by odchod Řecka z eurozóny znamenal bankrot této 

země s dluhem 500 mld. dolarů, ostrou devalvací drachmy až o 50 % a s tím spojený prudký 

nárůst inflace. Drachma by měla být (podle dřívějších odhadů týdeníku Economist) zavedena 

jednorázově. Centrální banka by musela velmi rychle do oběhu dostat značné množství nové 

hotovosti, stanovit úrokovou míru, hraniční hodnotu inflace a především oficiální směnný 

kurz vůči hlavním světovým měnám. Pak by, dle tvrzení ekonomů, došlo k rychlému 

oslabování drachmy. Devalvace, by znehodnotila úspory Řeků, což by mohlo vést k řadě 

soudních sporů. Mezinárodní věřitelé by navíc pravděpodobně do země nebyli ochotni 

v dalších letech investovat.  

Jisté je, že Řecku do současné krize napomohlo také zavedení eura, protože tak přišla 

tato země o možnost neustálých devalvací své měny, a tedy neustálého udržování cenové 

konkurenceschopnosti. Teoreticky tedy může zavedení drachmy představovat určité 

řešení, neboť by se země opět stala konkurenceschopnou (v souvislosti s podhodnocením 

měny). Toto řešení by však bylo pro Řecko likvidační, neboť by obyvatelé začali 

převádět všechny vklady do zahraničí, aby zabránili jejich znehodnocení. I v případě, že 

by tyto převody byly administrativou zakázány, pak by Řekové tyto vklady vybrali, nebo by 

je transformovali do zlata, nebo jiných uchovatelů hodnoty. Banky by tedy okamžitě přišly  

o značnou část vkladů a byly by odříznuty od likvidity na mezibankovním trhu, protože řecké 

cenné papíry držené bankami by nebylo možné používat jako zástavu ani vůči Evropské či 

domácí centrální bance (Řekové k březnu 2012 již vybrali jednu třetinu svých vkladů). 

V závislosti na této skutečnosti by obyvatelstvo Řecka přestalo splácet úvěry, což by vedlo ke 

stavu, kdy by banky neměly vklady ani hotové peníze, nýbrž úvěry, které by se tak staly 

ztrátovými. Celé bankovnictví by takto zkolabovalo, což by nastolilo absolutní rozvrat 

řeckého hospodářství. 

 

Vláda Řecka se staví spíše proti návratu k drachmě. Jsou si vědomi, že by přijetí původní 

měny mohlo jejich zemi velmi ohrozit už jen z toho důvodu, že členství v eurozóně pro ně 

představuje naději k záchraně svého slabého hospodářství. Hlavní představitelé Evropské unie 
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a eurozóny vůbec, se prozatím s myšlenkou odchodu země z eurozóny nechtějí ztotožnit, 

neboť případ, kdy Řecko opustí eurozónu a navrátí se k drachmě, může znamenat konec také 

celé eurozóny. Německá kancléřka Angela Merkelová si je vědoma, že řecká krize je 

problémem celé eurozóny, neboť dluhopisy Řeků jsou drženy především německými  

a francouzskými bankami. 

Mario Draghi, guvernér Evropské centrální banky, vyjádřil, že odchod Řecka z eurozóny by 

jeho problém nevyřešil. Naopak by vedl ke zvýšení inflace a k ekonomické nestabilitě vůbec. 

„Odchodem a možností devalvovat svou měnu by se toho příliš nezměnilo. V dohledné době 

by nikdo Řecku nepůjčil peníze,“ konstatoval. Tímto tvrzením vyjádřil Řecku určitou 

podporu, pokud země bude nadále prosazovat reformní opatření [42, Novinky, 23. 3. 2012]. 

 

Argumenty hovořící pro odchod Řecka z eurozóny 

 

Ekonomové, kteří navrácení k drachmě považují za nejlepší řešení řecké situace, připomínají, 

že tvrdé škrty znamenají pro zemi jasný bankrot, který však může být vnímán, jako nový 

začátek. Po ohlášení záměru spustit bankrot a přijmout nazpět národní měnu, by v zemi sice 

nastala panika, ale opírají se o příklad Argentiny, která po zrušení navázání kurzu na 

americký dolar v roce 2002 zaznamenala exportní boom. Zároveň spatřují hlavní výhody 

v návratu k vlastní měnové politice. Země, která musí podnikat razantní úsporná opatření 

fiskální politiky, by získala potřebnou flexibilitu. Také by se (s ohledem na očekávanou 

devalvaci drachmy) zlepšil stav obchodní bilance, neboť jak již bylo zmíněno, by se 

zatraktivnil vývoz. Řada ekonomů v Řecku, je tak pro návrat k drachmě.  

 

Řecký ekonom Theodore Mariolis ve své nedávné studii označil za stěžejní problém země 

ztrátu mezinárodní konkurenceschopnosti. Její propad od vstupu země do eurozóny je 

odhadován na 30 %. Přijetí drachmy a následná devalvace o 50 % by podle ekonoma 

konkurenceschopnost zvýšila [43, Patria Online, 2. 11. 2011]. 

Guvernér české centrální banky Miroslav Singer zastává názor, že odchod Řecka z eurozóny 

je nezbytný a konstatuje: „Řecký případ nelze řešit jinak než odchodem země z eurozóny  

a následnou devalvací domácí měny“ [44, Ihned, 9. 1. 2012 ]. Jedinou další variantou je dle 

jeho názoru poskytnutí další velké finanční sumy z evropských strukturálních fondů. 
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Názorová nejednotnost týkající se otázky vystoupení Řecka z eurozóny je značná. Neexistují 

názory, které by převažovaly, a tak lze o odchodu země z eurozóny nadále pouze spekulovat. 

Jisté v současnosti je, že možnost vystoupení Řecka z eurozóny je brána velmi vážně. 

Obyvatelé této země se připravují i na tuto variantu a v tichosti podnikají různá opatření 

(vybírají postupně své vklady v bankách), která by zmírnila negativní dopady návratu 

k národní měně na jejich finance.  

 

4.5.2 Udržení Řecka v eurozóně 

Pokračující členství Řecka v eurozóně se v současnosti jeví jako nejvíce reálné. V zájmu 

samotné eurozóny je podporovat členství Řecka. Země však bude muset nadále plnit 

podmínky v podobě strukturálních a institucionálních reforem, což je nezbytný požadavek ze 

strany Evropské unie. Řecku byla v březnu odsouhlasena další částka v hodnotě 35 mld. eur, 

která plyne z druhého balíčku finanční výpomoci (130 mld. eur).  Za předpokladu nižších 

nákladů na splácení dlužných částek a v případě, že na reformy bude dohlížet nadnárodní 

správce, má řecká ekonomika možnost svůj růst opět nastartovat. To jsou ale prozatím pouze 

odhady ekonomů. Ve skutečnosti jsou někteří z nich toho názoru, že přispíváním dalších 

finančních půjček Řecku se jeho situace nezlepší. Na čas budou upokojeni věřitelé na 

finančních trzích, situace se ale dle jejich názoru z dlouhodobého hlediska nevyřeší. Naopak 

je pouze oddalováno nevyhnutelné, tedy bankrot. 

 

4.5.3 Řecko zavede dvojí měnu 

Dalším z navrhovaných řešení, jak napomoci Řecku z krize, je např. dle guvernéra polské 

centrální banky Marka Belky možnost, že by se Řecko mohlo na určitou dobu vrátit ke své 

národní měně, zároveň by však zůstalo i nadále v eurozóně. Drachma by byla využívána 

především pro vyplácení mezd ve veřejném sektoru. Její kurz by byl nižší, než kurz eura, 

zatímco bankovní úspory Řeků by nadále zůstaly uloženy v eurech, tak by neztratily svou 

hodnotu. Byla by to forma „skryté devalvace“, která by zlevnila řecké zboží a služby 

zahraničním odběratelům, a ty by se staly zároveň konkurenceschopnějšími. To, co může 

zvýšit příjmy Řeků, je především turismus, který by byl zavedením drachmy cenově 

dostupnější. [45, Kurzy, 29. 3. 2012]. 
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4.6 Hodnocení vyplývající ze současné krize v Řecku 

Řešení, která by vyvedla Řecko z krize a odvrátila bankrot země, lze jen obtížně stanovit, 

neboť s pomocí Řecku si neví rady ani sama Evropská unie. Bylo by tedy nezodpovědné ze 

strany pouhého pozorovatele navrhovat řešení, která by vyvedla ekonomiku Řecka z krize 

ven. Země je ovšem již dlouhá léta členem Evropské unie, byla také přijata do eurozóny,  

a proto je nezbytné napomoci stavu řeckého hospodářství, neboť mohou být jeho dalším 

vývojem ohroženy také ostatní státy Evropské unie, respektive státní rozpočty těchto států. 

Lze však stanovit určité závěry, které z krize v současnosti vyplývají, a díky kterým je možno 

si vytvořit vlastní názor na tuto problematiku. 

 

1. Řecko pravděpodobně zůstane členem eurozóny a bude mu nadále poskytována 

finanční pomoc 

Eurozóna bankrotem Řecka a jeho následným odstoupením může být ohrožena. Dle tvrzení 

německé kancléřky Angely Merkelové, by byla eurozóna bez Řecka výrazně oslabena.  

Dle jejího názoru by bylo velkou politickou (ne tedy pouze monetární) chybou dovolit zemi 

opustit eurozónu. Pokud by země tento radikální krok podnikla, mohly by jejího příkladu 

následovat také ostatní země, které se potýkají rovněž s vysokým zadlužením (např. 

Portugalsko a Španělsko). V zájmu eurozóny je tedy nadále podporovat tuto ekonomicky 

nestabilní zemi a udržovat její členství.  

 

2. Řecko je povinno dodržovat veškerá úsporná opatření, která byla dohodnuta 

v rámci nového programu s Evropskou unií, a to i po nových parlamentních volbách, 

které se mají konat v květnu  

Řecku se díky přílivu finanční pomoci z druhého záchranného balíčku podařilo vyhnout 

bankrotu. I přes četné protesty řeckých občanů bude nezbytné tato opatření vykonat. Nyní je 

Řecko pod dohledem Evropské unie, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového 

fondu. Země si je dobře vědoma, že tentokrát bude muset plnit veškeré požadavky, které na ni 

jsou ze strany těchto institucí kladeny. Zároveň je jim však ze strany Evropské unie 

poskytována nejen finanční pomoc, ale také jsou v Řecku zřizovány agentury, které 

napomáhají Řekům ve zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopnosti země.  
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    Řecko bude muset plnit nadále reformy týkající se: 

- rekapitalizace řeckého bankovního systému (plán spojený s rekapitalizací bank byl řeckou 

vládou předložen do 10. dubna 2012) 

- zvyšování zaměstnanosti (to je dle názorů řeckých občanů jeden z hlavních problémů 

současné krize 

-    reforem daňového systému a privatizace 

-     důchodů a penzijního pojištění, jež musí být sníženy o 12 – 20 %, od začátku března se 

rovněž snížila minimální mzda o 22 %, lidem do 25 let budou moci být snižovány platy  

až o 35 %. 

 

3. Řecko není jediným viníkem krize 

Pohlížet na Řecko jako na jediného viníka jeho současného hospodářského stavu by bylo 

nezodpovědné, a to zejména ze strany Evropské unie, která nebyla na řešení dluhové krize 

nijak připravena. Lze ji jednoznačně vytknout, že na vzniklý problém včas a dostatečně rychle 

nezareagovala. Jednání týkající se restrukturalizace řeckého dluhu probíhala dlouhé měsíce  

a definitivní dohoda záchrany Řecka trvala dokonce roky. Během těchto let, kdy nebyl 

stanoven jasný plán záchrany, se řecká ekonomika propadala a dluhová zátěž nadále rostla.  

Je tedy otázkou, proč Evropská unie nezareagovala včas. Na základě řady průzkumů 

veřejného mínění ze stran řeckého obyvatelstva je viníkem současné řecké krize nejen Řecko 

samotné, ale také Evropská unie. Nabízí se tedy otázka, zda země skutečně může za současný 

stav svého hospodářství pouze sama, či negativní dopady krize mohly být zachyceny  

a zmírněny ještě na počátku. Také, jak již bylo zmíněno ve třetí části diplomové práce, byly 

Řecku a ostatním členským zemím eurozóny, před vypuknutím krize půjčovány peníze za 

velmi nízké úrokové sazby, což mohlo tyto země motivovat ke stále většímu zadlužování. 

Jako viníka řecké krize může být shledáno také samotné uskupení eurozóny, které vzniklo se 

záměrem zavedení jednotné měny eura. Eurozóna je vnímána ze strany věřitelů jako 

jednotný prostor, ve skutečnosti se od počátku soustředí pouze na zavedení jednotné 

měny, ale ne na sladění fiskálních politik členských států, které se ve svém nastavení 

velmi lišily. Jednotná měna tak měla být zavedena pouze v podobně výkonných a úzce 
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propojených ekonomikách. Řecko nepatří k zemím se silnou průmyslovou základnou. Jeho 

ekonomický růst byl vždy založen z největší části na poskytování služeb v rámci turismu a na 

zemědělství. Řecko tak do takto koncipované eurozóny nemělo nikdy vstupovat, je 

strukturálně slabé. Jednoznačné ovšem je, že se fiskální krize v Řecku stala jakýmsi vzorem, 

či prevencí v případě nově vzniklých krizí eurozóny a Evropské unie vůbec. Právě díky této 

zlomové situaci, která ohrozila také tyto instituce, bylo získáno uvědomění, že existence 

Evropské unie není neotřesitelná a lze konstatovat, že se díky této situaci daleko více 

sjednotila. 

V příloze č. 2 jsou uvedeny výpovědi a osobní názory dvou řeckých občanů na celou situaci 

v Řecku. Tito lidé prožili své dětství v České republice a do Řecka se vrátili v devadesátých 

letech 20. století. 
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5 Závěr 

Fiskální krize v Řecku, která se začala vyvíjet od roku 2009, je stále velmi aktuálním 

tématem, neboť ohrožuje celé seskupení eurozóny (Řecko je členem eurozóny od roku 2001) 

a je tak v zájmu Evropské unie tuto krizi řešit a pohlížet na ni jako na problém celé Unie, 

nikoliv jako na problém pouze Řecka, jež je relativně malou ekonomikou.  

Cílem této práce bylo charakterizovat řecké hospodářství a politickou situaci od 70. let 20. 

století až do současnosti. Rovněž tak poukázat na příčiny vzniku řecké krize a odhadnout její 

pravděpodobný vývoj. Jsou zde analyzovány situace, které mohou v souvislosti s krizí nastat 

a vyvozena určitá hodnocení, která z krize v současnosti plynou. 

Příčiny vzniku dluhové krize v Řecku lze spatřovat již v osmdesátých letech 20. století, kdy 

levicová strana PASOK upřednostnila své politické zájmy před zájmy celé země. Namísto 

úsporných opatření se strana rozhodla zajišťovat si politické hlasy voličů tím, že jim 

poskytovala státní zaměstnání, přičemž platy ve státním sektoru byly neustále zvyšovány. 

Příjmy do státního rozpočtu nebyly dostatečné a země řadu let žila na dluh. Toto je první 

velmi důležitý poznatek, zjištěný při samotném psaní práce. Dalším důležitým mezníkem, 

který mohl ovlivnit nynější krizi, bylo přijetí Řecka do eurozóny. V roce 2004 bylo zjištěno 

Evropskou komisí, že Řekové záměrně předkládali v letech 1997 a 1999 chybná 

makroekonomická data, aby země byla připuštěna do eurozóny (viz podpodkapitola 3.4.1). 

Řekové tak nebyli na jednotnou měnu připraveni a neměli do eurozóny vůbec vstupovat. 

Přesto do roku 2008 řecká ekonomika (v důsledku nastavení nízkých úrokových sazeb, které 

vedly ke zvýšení míry investic do kapitálu) rostla. V roce 2009 však nastala v souvislosti se 

světovou hospodářskou krizí zlomová situace a bylo odhaleno velké zadlužení země.  

V roce 2009 se veřejnost dozvěděla o falšování údajů řecké vlády, jež umožnily vstup do 

eurozóny. Poklesla tak důvěra investorů ve schopnost Řecka splácet své závazky a Evropská 

unie byla nucena začít jednat. Velmi dobře si uvědomovala, že problémy Řecka mohou 

zasáhnout celou eurozónu. Řecku tak byly v období 2010 – 2012 schváleny dva záchranné 

balíčky finanční výpomoci, na nichž se podílel také Mezinárodní měnový fond. Roku 2010 

bylo Řecku poskytnuto 110 mld. eur, druhý balíček ve výši 130 mld. eur byl zemi schválen 

v březnu roku 2012. V tomto období se v recesi vyskytla také celá eurozóna. O půjčky 

nežádalo pouze Řecko, ale také Portugalsko a Irsko. Během let 2011 – 2012 se spekulovalo  

o bankrotu Řecka a jeho případném odchodu z eurozóny. K tomu však díky Evropské unii  
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a Mezinárodnímu měnovému fondu nedošlo. Bankrot země byl díky druhému záchrannému 

balíčku odvrácen. Další vývoj v zemi je však nejasný. Evropa se ve své podstatě rozdělila na 

dva názorové proudy. Jeden je toho názoru, že by Řekové měli opustit eurozónu. Druhý tvrdí, 

že by odchod z eurozóny znamenal velkou hrozbu pro celou eurozónu, která by se mohla 

odchodem Řecka rozpadnout. Cílem této práce bylo analyzovat tyto dvě situace a poukázat na 

možné následky, které v případě těchto dvou možných scénářů mohou nastat. V současnosti 

Evropská unie Řecku uvolnila další finanční částku, která mu pomohla odvrátit bankrot. 

Hypotéza stanovená v úvodu práce tvrdí, že půjčky poskytnuté Evropskou unií  

a Mezinárodním měnovým fondem napomohly odvrátit bankrot země – tato hypotéza se 

potvrdila. Dále byly jasně vyvozené závěry, které v současnosti z krize vyplývají. Dle mého 

názoru je pravděpodobné, že Řecko zůstane nadále členem eurozóny. Není možné, aby 

Řecko bylo z tohoto uskupení vyloučeno. Evropská unie se bude i nadále snažit hospodářsky 

zbídačené zemi napomoci. Řecko by při odchodu z jednotné měnové oblasti mohly 

následovat také ostatní členské státy. Přijetí drachmy by problémy řecké ekonomiky 

nevyřešilo, v zemi by nastal naprostý kolaps, který by řešení krize nenapomohl. 

Řecko je zároveň povinno dodržovat a realizovat veškerá úsporná opatření, která jsou 

na něj ze strany Unie kladena. Nyní je země pod dohledem mezinárodních činitelů, 

skutečnost, že bude dodržovat úsporná opatření je velmi pravděpodobná. Ačkoliv úsporná 

opatření jsou velmi radikální, představitelé řecké vlády si jsou dobře vědomi, že již není jiné 

řešení.  

V neposlední řadě je velmi podstatné uvědomit si, že Řecko není jediným viníkem krize. 

Evropská unie na krizi včas nezareagovala. V podstatě na ni nebyla vůbec připravena. 

Představitelé Unie se domnívali, že její existence je neotřesitelná, možnost rozpadu eurozóny 

si při jejím vytváření nepřipouštěli. Fiskální krize v Řecku se tak stala prevencí proti dalším 

možným krizím, které mohou v eurozóně nastat. Zároveň odhalila nedostatky v systému 

jednotné měny, kterou sdílí sedmnáct členských států. Díky řecké krizi byly potvrzeny 

původní obavy ekonomů o budoucnosti eurozóny v době jejího vytváření, neboť se obávali, 

že sjednocení rozdílných fiskálních politik jednotlivých států, při sdílení jednotné měny, může 

způsobit značné napětí.  

Je velmi obtížné stanovit další vývoj v zemi. Řecká vláda se připravuje na předčasné 

parlamentní volby, které proběhnou v květnu. Po těchto volbách bude situace země jasnější. 
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Prozatím není možno vyvozovat jakékoliv další závěry. Věřím, že si lze z poskytnutých údajů 

vytvořit názor, který napomůže krizi lépe pochopit.  
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Příloha č. 1 

                                                Maastrichtská konvergenční kritéria  

jsou souborem pěti ekonomických ukazatelů, které musí splnit stát usilující o zavedení 

jednotné evropské měny euro. Mezi kritéria patří: 

 Kritérium cenové stability – členský stát musí vykazovat dlouhodobě udržitelnou 

cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace, sledovanou během jednoho roku před 

šetřením, která nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace tří členských 

států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability.  

 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb – v průběhu jednoho roku před šetřením 

průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nesmí přesahovat o více 

než 2 procentní body úrokovou sazbu těch členských států, které dosáhly nejlepších 

výsledků v oblasti cenové stability. 

 Kritérium deficitu veřejných rozpočtů – poměr plánovaného nebo skutečného 

schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu v tržních cenách nepřekročí 

3 %. Výjimkou jsou případy, kdy buď tento poměr podstatně klesl, nebo se neustále 

snižoval, až dosáhl úrovně, která se referenční hodnotě blíží, popř. překročení referenční 

hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a poměr zůstal blízký referenční hodnotě. 

 Kritérium hrubého veřejného dluhu – poměr hrubého veřejného dluhu k hrubému 

domácímu produktu v tržních cenách nepřekročí 60 %. Výjimkou je opět situace, kdy 

dochází k dostatečnému snižování tohoto poměru a ten se uspokojivým tempem blíží ke 

stanovené referenční hodnotě. 

 Kritérium stability měnového kurzu a účasti v ERM – členský stát dodržuje 

normální kurzová rozpětí, která jsou stanovena mechanizmem směnných kurzů II (ERM 

II) Evropského měnového systému, a to minimálně v průběhu dvou posledních let před 

šetřením. Země zapojené do ERM II musí kurzy svých měn udržovat v povoleném 

fluktuačním pásmu ± 15 % od stanoveného středního kurzu (centrální parity) k euru, 

Dánsko musí dodržovat užší fluktuační pásmo ± 2,25 %. Zároveň nesmí dojít k devalvaci 

centrální parity. 

Zdroj: LACINA, Lubor a Jan OSTŘÍŽEK. Učebnice evropské integrace. 3. vyd. Brno: Barrister, 2011. 

472 s. ISBN 978-80-87474-31-0 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ERM_II
http://cs.wikipedia.org/wiki/ERM_II


 

 

Příloha č. 2 

Dimitrios Troiannos, 60 let, státní zaměstnanec (správce budov Všeobecné nemocnice 

v Aténách, zaměstnán 25 let),  

„Ve státním sektoru bylo již od 80. Let, kdy jsem se vrátil z České republiky zpět do vlasti, 

vše volnější. Státní zaměstnanci pobírali platy, které byly před dluhovou krizí dvakrát větší. 

Řečtí politici zruinovali ekonomiku, protože si každý politik dosazoval svůj okruh lidí do 

resortů, které měl na starosti. Existovala také tichá dohoda, kdy do státních služeb byli 

přijímáni lidé ze stran členů menších politických stran, které měli ve vládě pouze malé 

procentuální zastoupení. Já osobně jsem tuto situaci nemohl snést. Vnitřně mě sžírala.  

Platová třída zaměstnanců státního sektoru byla automaticky zvyšována a stále narůstala 

s počtem odpracovaných let. V Řecku byla zavedena pouze časová mzda (nikoliv úkolová, 

politici ji zkoušeli zavést, aby zjišťovali množství produktivity, ale nešlo to, neboť časová 

mzda byla pro kontrolu jednodušší). A tak například z deseti lidí pracovali pouze tři naplno. 

Produktivita tak nemohla růst, nebyla kontrolována právě z důvodu zavedení časové mzdy. 

Do roku 2007 byla situace v Řecku na relativně dobré úrovni. Státní sektor byl však, dle mého 

názoru, seskupením všech neschopných (nevzdělaných) lidí, kteří se nedokázali uplatnit 

v soukromém sektoru. Ačkoliv lidé práci ve státní správě vyhledávali, zažil jsem i situace, 

kdy vzdělaní lidé odmítali nabízené zaměstnaní, neboť někteří z nich si uvědomovali, že 

mohou poměry, které byly vládou v tomto sektoru zavedeny, vést ke ztrátě jejich odbornosti.  

Byl jsem 25 let zaměstnancem Všeobecné nemocnice v Aténách. Největší nemocnice v Řecku 

vůbec. Já osobně jsem až do roku 2008 pobíral mzdu ve výši 1900 euro.  

V roce 2009 nastal čas, kdy jsem mohl odejít do řádného důchodu (bylo mi 57 let).  Tedy v té 

samé době, kdy jsem podal výpověď, jsem zjistil, že mi byl důchod zkrácen o třináctý a 

čtrnáctý plat a připojištění mi rovněž bylo zkráceno o 40 % (do té doby dělalo 520 euro, 

vypláceno mi bylo jednou za tři měsíce). Připojištění stále pobírám. Nájemné jsem platil 900 

— 1000 euro včetně služeb (každý rok se mi zvyšovalo o 15 euro). Ve svém domě jsem žil 

zhruba od roku 1995, žil jsem v jedné z nejbohatších čtvrtí. Během krize jsem si uvědomil, že 

náklady na bydlení nebudu se svým příjmem již schopen splácet. Byl bych nucen přestěhovat 

se do velmi podřadné čtvrti. Můj důchod byl v porovnání s platem poloviční a má celková 

životní úroveň klesla. V roce 2011, nejen z důvodu ekonomických, ale také z nostalgie a 



 

 

kladného vztahu k České republice jsem se přestěhoval nazpět. Stále je mi vyplácen řecký 

důchod. Proti Řecku jsou náklady na život v České republice třetinové.  V České republice 

mám prozatím přechodný pobyt, znám českou mentalitu, a tak jsem se rozhodl žít právě tady.  

Nynější situace v Řecku mi však není lhostejná. Domnívám se, že řečtí občané si stále 

nemohou uvědomit, v jaké situaci se nachází. Dle nynějších ekonomických ukazatelů si 

myslím, že dojde ke státnímu bankrotu. Z tohoto důvodu se obávám také o svůj důchod. 

V žádném případě si nepřeji návrat k drachmě, nastal by naprostý chaos v zemi. Problém má 

vždy dvě strany. Je zvláštní, že Evropská unie nezasáhla už při prvotním odhalení nepřesností 

v údajích a nechala situaci dojít takto daleko. Proto se právem domnívám, že Řecko není 

jediným viníkem své současné situace.“ 

Vera Amiridi, 54 let, delegát cestovní kanceláře v Soluni (vzdělání VŠCHT – Praha) 

„Do Řecka jsem se vrátila v roce 1999. Myslím, že jsem viděla věci dostatečně reálně a bylo 

mi jasné, že způsob přemýšlení je v této zemi úplně mimo skutečnost. Tak například, země 

agrárního charakteru, kde existuje nesmírné bohatství tohoto druhu, by měla „živit“ celou 

Evropu. Zde mohla být vyvinuta biotechnologie na nejvyšším stupni. Řekové by na to přišli 

již dávno, ale v podstatě politici, kteří mimochodem všichni studovali v zahraničí, využili 

negramotnosti prostých lidí. Největší tragédie pro mě je, že mládež i starší generace nemají 

sny. Nevědí jak na to. V Řecku už dlouhá léta neplní školy své základní poslání a všichni 

chtějí vše bez práce. Já považuji současnou krizi v prvé řadě za krizi mravních hodnot 

(chamtivost a bezohlednost zde hrají svou roli), a krizi přebytku. Pak teprve za krizi 

ekonomickou. Pokud si lidé neuvědomí, že nejdůležitější jsou lidské vztahy, k nimž se řadí 

spolupráce, vzájemná pomoc a pochopení), dále mravní hodnoty (rovná páteř, přímost, ale 

taky takt) řecká společnost se z krize nevymaní. V podstatě všichni chtějí neúměrně tomu, co 

potřebují. Lidé ztratili sny a ideály, jen tak se však může zrodit něco nového – lepšího.  

Pokud jde o otázku, zda se Řecko má navrátit k drachmě, z mého pohledu je to v tuto chvíli 

úplně jedno. Pokud se nezačne vyrábět a vyvážet, pak na tom nezáleží. Celkově musí jít 

všechny ceny dolů. Každý kdo něco vyrábí, chce během 2 – 3 let zbohatnout. To však nelze, a 

takto vznikají vysoké ceny, za něž jsou výrobky neprodejné. Pokud budou Řekové dlužni 

v eurech či drachmách není podstatné. V případě, že se k drachmě přejde násilně, pod 

nátlakem, pak to bude proto, aby si někteří jedinci náležitě naplnili své kapsy.“              

(Zdroj: Vlastní zpracování) 


