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26. 3. 2012 oznámila německá kancléřka Angela Merkelová, že německá vláda diskutuje o
kompromisním řešení ohledně navýšení prostředků v záchranných fondech eurozóny, a sice
spojením Evropského fondu finanční stability (EFSF) s mechanismem, který jej měl nahradit,
tj. s Evropským mechanismem stability (ESM).1
27. 3. 2012 prohlásil generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) A. Gurría na pracovním obědě v Bruselu, že eurozóna by měla posílit své záchranné
fondy na 1 bil. EUR a že Evropská centrální banka by měla silněji intervenovat na
suverénních dluhových trzích. OECD předpovídá, že ekonomika eurozóny poroste v letošním
roce o 0,2 %, příští rok pak o 1,4 %. A. Guría ovšem zároveň připustil, že úsporná opatření,
omezení půjček ze strany bank a zhoršení dluhové krize mohou budoucí ekonomický růst
ohrozit.2
29. 3. 2012 se ve Španělsku uskutečnila generální stávka proti vládním reformám pracovního
trhu a úsporným opatřením. Demonstranti se v několika městech střetli s policií a snažili se
narušit veřejnou dopravu. Přes 50 lidí bylo zadrženo a několik muselo být ošetřeno kvůli
drobným zraněním. Kvůli generální stávce musely být zrušeny stovky letů a vlaky a autobusy
měly zpoždění. Vláda M. Rajoye ovšem odmítla ustoupit nátlaku a nadále trvá na tom, že
reformy pracovního trhu jsou nevyhnutelné.3
30. 3. 2012 zveřejnil Eurostat odhad roční inflace4 v měsíci březnu 2012. Roční inflace
v březnu by podle tohoto odhadu měla činit 2,6 %, v únoru to bylo 2,7 %.5 Oba údaje jsou nad
úrovní, kterou si stanovila Evropská centrální banka pro cílování inflace (2 %).
30. 3. 2012 vydaly země Euroskupiny stanovisko,6 ve kterém oznámily svou dohodu na
navýšení stropu pro prostředky dvou nejvýznamnějších záchranných fondů eurozóny –
Evropského mechanismu stability (ESM) a Evropského fondu finanční stability (EFSF).
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Společný strop pro prostředky ESM a EFSF má činit 700 mld. EUR. Evropský mechanismus
stability s prostředky ve výši 500 mld. EUR má začít fungovat v červenci tohoto roku, podle
dohody má ovšem i nadále existovat EFSF, který disponuje prostředky ve výši 200 mld.
EUR.7
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