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12. 3. 2012 rozhodli ministři financí eurozóny, že Řecku v březnu 2012 poskytnou 5,9 mld. EUR
v hotovosti jako součást druhé záchranné půjčky v celkové výši 130 mld. EUR. Této půjčce
předcházela řada opatření, která muselo Řecko přijmout - zahrnovala penzijní, mzdové a daňové
reformy. Další platby v rámci druhé záchranného balíčku by měly následovat v dubnu 2012 (3,3
mld. eur), květnu (5,3 mld eur) a následně ve čtvrtročních intervalech. 1
12. 3. 2012 upřesnila prezidentka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Ch. Lagarde dosud
nejasnou míru participace v druhém záchranném balíčku pro Řecko; MMF by měl poskytnout až
28 mld. eur. 2
12. 3. 2012 prohlásil německý ministr financí W. Schäuble, že Španělsko dosáhlo „dobrého
pokroku“ při snižování svého veřejného deficitu a nelze jej srovnávat s řeckou ekonomikou.
Španělská vláda již ale oznámila, že nesplní svůj plánovaný cíl rozpočtového schodku pro rok
2012 (4,4 % HDP) – namísto toho očekává schodek ve výši 5,8 % HDP.3
15. 3. 2012 vydal Eurostat zprávu, že zaměstnanost v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí 2011 poklesla
v porovnání se třetím čtvrtletím roku 2011 o 0,2 %, v EU27 o 0,1 %. Dlouhodobější čísla jsou o
něco optimističtější: za celý rok 2011 vzrostla zaměstnanost v eurozóně o 0,2 %, v EU27 o 0,3 %
(zatímco v roce 2010 došlo v obou celcích k poklesu o 0,5 %).4
16. 3. 2012 oznámila německá kancléřka A. Merkelová, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o
posílení záchranného fondu EU. V EU nicméně převládá názor, že EU by měla navýšit svůj
záchranný fond z 500 mld. na 700 mld. EUR za účelem uklidnění trhů.5
16. 3 . 2012 prohlásil hlavní vedoucí Evropského fondu finanční stability (EFSF) K. Regling, že
EFSF vyplatil 26,6 mld. EUR soukromým věřitelům Řecka jako náhradu za souhlas s programem
výměny řeckých dluhopisů za účelem snížení řeckého veřejného dluhu. S výměnou dluhopisů
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dosud souhlasilo okolo 96 % jejich držitelů; po souhlasu zbylých investorů by se mohl příspěvek
EFSF podle Reglinga zvýšit až na 30 mld. EUR.6
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