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Událost týdne: 

Dne 14. srpna schválil řecký parlament dohodu o třetím záchranném programu, který země dojednala se 

zahraničními věřiteli. Od mezinárodních věřitelů by tak Atény mohly dostat 85 miliard eur, pokud dohodu dnes 

odpoledne schválí i ministři financí eurozóny. Pro schválení dohody hlasovalo 222 poslanců, proti jich bylo 64 a 

zbylých 11 se zdrželo. 

10. srpna prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin, že Francie a Německo jsou připraveny zahájit 

debatu s Ruskem o vyostřené situaci v ukrajinském Donbasu. Ministerstvo zahraničí USA označilo situaci na 

východě Ukrajiny za nejkritičtější od letošního února. 

11. srpna informovala světová média, že neúspěšní žadatelé o azyl mohou ve Finsku podle nového zákona 

požádat o finanční příspěvek, pokud se dobrovolně rozhodnou vrátit do vlasti. Nárok na peníze mají rovněž ti, 

kteří své žádosti o azyl sami stáhnou. Finsko jim také proplatí náklady na cestu domů. Finský imigrační úřad 

příspěvek označuje jako způsob, jak repatriaci odmítnutých migrantů usnadnit. Ti mohou nově čerpat nejen 

peníze, ale i zboží, případně kombinaci obojího. Část příspěvku dostanou lidé ještě před odjezdem, zbytek pak 

po návratu do vlasti. Výše pomoci závisí podle rozvojové míry země, do které se migranti vrací. Získat tak 

mohou od několika stovek euro (několik tisíc korun) až zhruba tisíc eur (asi 27.000 korun). Na nejvyšší částku 

mají nárok lidé ze zemí jako Afghánistán, Irák či Somálsko.  

13. srpna uvedl řecký statistický úřad, že řecká ekonomika se ve druhém čtvrtletí překvapivě vrátila k růstu. 

Tamní statistický úřad oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) se proti předchozím třem měsícům zvýšil o 

0,8 %. 

14. srpna uvedl Evropský statistický úřad – Eurostat zprávu k hospodářskému růsti v zemích platících eurem. 

Hospodářský růst eurozóny ve druhém čtvrtletí zpomalil a mírně zaostal za odhady. Hrubý domácí produkt 

(HDP) zemí platících eurem se zvýšil o 0,3 % po růstu o 0,4 % v předešlém kvartálu. V celé Evropské unii se HDP 

zvýšil o 0,4 %, což je stejné tempo jako v prvních třech měsících roku. 

15. srpna uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), že do Evropy už letos po moři připlulo více než 

237.000 migrantů, nejvíce jich skončilo v Řecku, a to zhruba 135.000. Během plavby přes Středozemní moře 

zároveň přišlo nejméně 2300 uprchlíků o život. Evropská komise znovu zdůraznila, že kontinent čelí nejhorší 

uprchlické krizi od druhé světové války a vyzvala k větší solidaritě s těmi zeměmi EU, které se potýkají s 

největším přílivem běženců. 

16. srpna oznámila média, že Organizace spojených národů vyčlenila na pomoc Donbasu 316 milionů dolarů. 

Vedle přímé humanitární pomoci mají být prostředky použité také na obnovu válkou zničené infrastruktury. 

 

 

Telegraficky: 

 Dne 14. srpna uvedl Evropský statistický úřad – Eurostat zprávu o inflaci v zemích Evropské unie a 

v zemích platících eurem. Meziroční míra inflace v eurozóně zůstala v červenci na 0,2 %. Inflace v 

červenci stagnovala i v celé Evropské unii, kde činila 0,1 procenta.  
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