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14. 5. 2012 prohlásil lídr Euroskupiny Jean-Claude Juncker po jednání ministrů financí
eurozóny, že eurozóna možná povolí Řecku delší čas pro dosažení cíle deficitu veřejných financí
na úrovni 3 % HDP. Zdůraznil sice, že je důležité, aby Řecko dodrželo dohodnutý plán
rozpočtových škrtů, zvyšování daní, privatizace a ekonomické reformy, aby splatilo své rozsáhlé
dluhy, na druhou stranu ale připustil, že je potřeba „plně funkční řecké vlády, abychom byli
schopni diskutovat o dalších opatřeních programu.“ Řecko mělo podle původního plánu snížit
svůj deficit, který činil loni 9,1 %, již v roce 2014 na 3 % HDP.1
15. 5. 2012 zveřejnil Eurostat, že růst HDP v eurozóně i v EU zůstal v prvním čtvrtletí roku 2012
stabilní -v porovnání s předchozím čtvrtletí poklesl shodně o 0,3 % HDP.2
16. 5. 2012 byla v Řecku uvedena do funkce prozatímní vláda P. Pikramenose, která má vést
Řecko do předčasných voleb plánovaných na 17. červen 2012. V parlamentních volbách 7.
května 2012 totiž výrazně ztratily podporu dvě dříve nejsilnější strany – socialistický PASOK
(13,4 %) a konzervativní Nová demokratická strana (18,9 %), které voliči potrestali za výrazná
úsporná opatření, která muselo Řecko přijmout výměnou za záchrannou půjčku ze strany EU a
Mezinárodního měnového fondu. Naopak strany, které vystupovaly proti úsporným opatřením,
výrazně posílily. Výraznou podporu získala zejména levicová aliance radikálů Syriza (18, 8 %),
ale bezprecedentní byl také zisk krajně pravicové strany Zlatý úsvit (7 %). Žádná ze stran ovšem
nedokázala sestavit vládu.3
16. 5. 2012 zveřejnil Eurostat, že meziroční inflace v eurozóně v dubnu mírně poklesla na 2,6 %
(v porovnání s 2,7 % v březnu), loňská meziroční inflace činila v dubnu 2,8 %. Meziroční inflace
v EU činila v dubnu tohoto roku 2,7 % (v porovnání s 2,9 % v březnu), v loňském roce byla na
úrovni 3,3 %.4
17. 5. 2012 vzrostly úroky ze španělských dluhopisů splatných v roce 2016 na 5,106 %
v porovnání s 3,374 %, za které se obchodovaly v březnu 2012. Také dluhopisy splatné v roce
2015 se obchodovaly za 4,375 % místo původních 2,89 % z dubna. Přesto se Španělsku podařilo
získat prostředky v hodnotě 2,5 mld. EUR, což činí 55,8 % jeho záchranného programu pro rok
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2012. Zároveň bylo potvrzeno, že španělská ekonomika v prvních třech měsících roku 2012
klesla o 0,3 %, čímž vstoupila do recese. 5
18. 5. – 19. 5. 2012 proběhl summit zemí G8 v Camp Davidu. Do jeho závěrečné deklarace se
podařilo přes odpor německé kancléřky A. Merkelové prosadit prioritní důraz na prorůstová
opatření, prosazovaná americkým prezidentem B. Obamou spolu s nově zvoleným francouzským
prezidentem F. Hollandem. Zároveň ale deklarace obsahuje i závazek k fiskální konsolidaci.
Lídři se také shodli na tom, že podporují setrvání Řecka v eurozóně, pokud bude „respektovat
své závazky“.6
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