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2. 12. 2012 oznámil španělský premiér M. Rajoy, že dodržení letošního rozpočtového deficitu
na úrovni plánovaných 6,3 % HDP bude „velmi komplikované“ a „ velmi obtížné“. I přes
poskytnutí záchranných prostředků ve výši 73 mld. EUR od Evropské komise na
restrukturalizaci španělských bank, ke kterému došlo minulý týden, se experti nedomnívají, že
problémy španělského bankovního sektoru budou v dohledné době vyřešeny.1
3. 12. 2012 zahájila řecká národní agentura spravující dluhovou agendu (PDMA) odkup části
suverénního dluhu země drženého soukromými investory, jak bylo dohodnuto v záchranném
programu s věřiteli EU a Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Transakce zahrnuje
dvacet druhů dluhopisů se splatností v letech 2023 až 2042 v hodnotě 62,3 mld. EUR. Již
v březnu se věřitelé rozhodli odepsat 107 mld. EUR řeckého dluhu.Úspěch operace byl
klíčový pro uvolnění dalších záchranných fondů EU a MMF. Tyto fondy byly od června
zmraženy, ačkoli jsou nezbytné k zabránění řeckému státnímu bankrotu. Řecko nabídlo
věřitelům 32,2 % až 40,1 % hodnoty dluhopisů.2 Odkup dluhopisů se zdařil (dokonce byly
překročeny stanovené cíle).3
5. 12. 2012 zveřejnil Eurostat, že objem maloobchodního prodeje v eurozóně v říjnu 2012
poklesl v porovnání se zářím 2012 o 1,2 %, v EU27 o 1,1 %. V porovnání s říjnem 2011
poklesl index maloobchodního prodeje o 3,6 % v eurozóně a o 2,4 % v EU27.4 6. 12. 2012
zveřejnila agentura pro finanční informace Markit, že v listopadu eurozóna „zůstala hluboce
v poklesu“ s tím, jak čtyři její hlavní ekonomiky zažívaly kontrakci, přestože se situace od
října mírně zlepšila. Agentura zveřejňuje tzv. index PMI, který se v listopadu zvýšil
z původních 45,8 % na 46,5 %. Za expanzi se ovšem považují až hodnoty nad 50 %. Hlavní
ekonom agentury Ch. Williamson přitom předpovídá, že pokles HDP bude ve čtvrtém čtvrtletí
vyšší, než tomu bylo ve třetím (0,1 %).5
6. 12. 2012 bojkotovali členové Berlusconiho konzervativní strany v senátu klíčový reformní
balíček, který prosazovala Montiho vláda a který měl obnovit růst italské ekonomiky. Pokud
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by členové strany zachovali tuto pozici, Montiho technokratická vláda by ztratila v horní
komoře většinu. Berlusconi zároveň oznámil svůj záměr vrátit se do vládních pozic, aby
„zachránil zemi“. Finanční trhy na tuto skutečnost reagovaly výrazným nárůstem nákladů na
italské dluhopisy.6
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