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6. 3. 2012 zaznamenala německá centrální banka silnou poptávku po vydaných tříměsíčních
dluhopisech Evropského fondu finanční stability (EFSF). Podle německé centrální banky byla
poptávka dvojnásobně vyšší než jejich nabídka ve výši 3 443 mld. EUR. Průměrná úroková
míra činila 0,0516 %, ve srovnání s předchozí emisí v prosinci 2011 (0,2222 %) tak došlo
k jejímu poklesu.1
6. 3. 2012 zveřejnil Eurostat ekonomická data za čtvrté čtvrtletí 2011. HDP EU27 poklesl
v porovnání s předchozích čtvrtletím o 0,3 %. V porovnání s čtvrtým čtvrtletím 2010 rostl ve
čtvrtém čtvrtletí 2011 sezónně upravený HDP v eurozóně o 0,7 %, v EU27 pak o 0,9 %. Za
celý rok 2011 pak rostlo HDP v eurozóně o 1,4 % a v EU27 o 1,5 %.2
7. 3. 2012 se Evropská komise rozhodla přikročit k další fázi řízení (infringement procedure)
proti Maďarsku. Evropská komise poslala maďarské vládě dvě odůvodněná stanoviska
týkající se věku soudců při odchodu do důchodu a nezávislosti národního úřadu pro ochranu
osobních údajů. Maďarsko na druhou stranu slíbilo změnit svou legislativu týkající se
nezávislosti centrální banky, v této záležitosti tedy Komise poslala Maďarsku pouze
administrativní dopis žádající o dodatečné vysvětlení. Další administrativní dopis byl zaslán
Maďarsku ohledně nezávislosti soudnictví. Maďarsko má nyní jeden měsíc na to, aby
Evropské komisi odpovědělo. Pokud nebude Komise s odpovědí Maďarska spokojena, může
předložit záležitost Evropskému soudnímu dvoru. Evropská komise zahájila s Maďarskem 17.
ledna tři řízení, která se týkala nově přijatých zákonů týkajících se nezávislosti národní
centrální banky, národního úřadu pro ochranu dat a věku odchodu do důchodu pro soudce a
generální prokurátory. Maďarsko na tyto dopisy odpovědělo ve lhůtě, tj. do 17. února, mluvčí
Komise ale prohlásil, že opatření přijatá Maďarskem „neadresovala všechny problémy“.
Komise kritizovala snížení věku odchodu do důchodu pro soudce, generální prokurátory a
notáře ze 70 na 62 let a nepovažovala za dostatečný maďarský návrh, aby Národní
soudcovská rada mohla rozhodovat o jejich „zdravotní a profesní způsobilosti“. To je podle
Komise v rozporu s právem EU, protože takové rozhodování by mohlo být arbitrární a mohlo
by být aplikováno jen v individuálních případech. Tento návrh navíc neadresoval znepokojení
Komise z toho, že dochází k rozdílnému zacházení se soudci a pracovníky v jiných profesí.
Co se týká národního úřadu pro ochranu osobních údajů, Komisi vadí zejména opatření
umožňující
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definovaných důvodů a předčasné ukončení šestiletého funkčního období komisaře pro
ochranu osobních údajů.3
8. 3. 2012 potvrdil prezident Evropské centrální banky M. Draghi na tiskové konferenci, že se
Rada guvernérů rozhodla ponechat základní úrokovou míru na úrovni 1 %. Po nedávné
rozsáhlé nízkoúročené půjčce ECB bankovnímu sektoru ve výši 529 mld. EUR také nejsou
plánována další monetární opatření. M. Draghi také prohlásil, že Eurozóna stále čelí „riziku
poklesu“ a že za hlavní rizika Eurozóny považuje hrozbu zintenzivnění evropské dluhové
krize a vyšší ceny komodit (zejména ropy), které by mohly poškodit ekonomický růst. ECB
zároveň snížila svou předpověď růstu v eurozóně pro rok 2012 na rozmezí od –0,5 % až +0,3
% HDP (z původního –0,4 % až +1,0 % HDP) i pro rok 2013 na 0 % až +2,2 % (z +1,5 % až
+2,5 % HDP).4
9. 3. 2012 oznámila řecká vláda, že se dohodla s většinou soukromých věřitelů na odpisu
řeckého státního dluhu. 85,8 % soukromých věřitelů nakonec souhlasilo s tím, že na sebe
vezme ztrátu ve výši 74 % svých pohledávek. Ekonomičtí analytici dohodu většinou s
opatrností přivítali, protože Řecko se tak pravděpodobně kvalifikuje pro druhou záchrannou
půjčku EU ve výši 130 mld. EUR.5
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