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19. 3. 2012 prohlásil řecký premiér Papademos v interview pro Financial Times, že Řecko je
rozhodnuto vyhnout se další restrukturalizaci dluhu i opuštění eurozóny. Podle jeho slov je
„velká tichá většina“ Řeků připravena učinit, „co bude nutné“, aby Řecko zůstalo v eurozóně,
i přes téměř každodenní demonstrace proti tvrdým úsporným opatřením přijatým pod tlakem
Mezinárodního měnového fondu a Evropské unie.1
19. 3. 2012 vydal Evropský fond finanční stability (EFSF) své první dvacetileté dluhopisy
(jedná se o dosud nejvyšší délku splatnosti u dluhopisů EFSF), jejichž prodejem se mu
podařilo získat 1,5 mld. EUR.2
20. 3. 2012 prodal EFSF šestiměsíční dluhopisy za 1,9394 mld. EUR. Za letošní rok se EFSF
podařilo získat již 13,2 mld. EUR. Podle výkonného ředitele K. Reglinga EFSF potřebuje
fond získat do května tohoto roku 14,5 mld. EUR na financování záchranného plánu pro
Řecko. Prostředky budou Řecku poskytovány po první tři měsíce v měsíčních splátkách.
EFSF již získal minulý rok 16 mld. EUR za pětileté a desetileté dluhopisy na záchranné plány
pro Irsko a Portugalsko.3
22. 3. 2012 vyhlásila portugalská největší odborová organizace Všeobecná konfederace
portugalských pracujících (CGTP) generální stávku, která měla být protestem proti reformám
pracovního práva, jež zahrnují odstranění omezení pro přijímání a propouštění pracovníků a
snižují jejich kompenzační platby. Portugalská druhá největší odborová organizace UGT akci
nepodpořila a vyzvala k umírněnosti, neboť se obává propuknutí násilí podobnému jako
v Řecku.4
22.3. 2012 zveřejnil Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) svou zprávu, ve které
poprvé přezkoumal a vyhodnotil činnost ratingových agentur. U všech třech hlavních
ratingových agentur - Moody's, Fitch a S&P - identifikoval několik problematických oblastí,
zejména pak nedostatečné personální zajištění, transparentnost, vnitřní kontrolní funkce a
délku času věnovaného rozhodnutím o ratingu. Mezi další výtky patřilo například
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nedostatečné zveřejňování ratingových metodologií a postupů, bezpečnost prostředí IT a další
vnitřní fungování agentur.5
22. 3. 2012 zveřejnil irský Centrální statistický úřad (CSO), že hrubý domácí produkt (HDP)
Irska ve čtvrtém čtvrtletí 2011 oproti minulému čtvrtletí opět poklesl, a sice o 0,2 %, a to po
poklesu ve výši 1,1 % v třetím čtvrtletí, čímž se země v podstatě dostala do recese. Ještě horší
výsledky zaznamenal hrubý národní produkt (HNP), který je vnímán jako lepší měřítko
výkonnosti irské ekonomiky vzhledem k podstatným ziskům nadnárodních společností
působících v Irsku, které ovšem plynou ze země. Hrubý národní produkt Irska poklesl ve
čtvrtém čtvrtletí 2011 o 2,2 %, ve třetím čtvrtletí o 1,9 %. Irsko, které získalo v roce 2010
záchrannou půjčku ve výši 85 mld. EUR, bylo členy eurozóny původně vyzdvihováno za
implementaci úsporných opatření a za jeho model oživení ekonomiky. Ekonomičtí analytici
ovšem spíše předpokládají, že tvrdá úsporná opatření budou oživení ekonomiky a dosažení
fiskální udržitelnosti podvazovat.6
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