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11. 7. 2012 oznámila španělská vláda premiéra M. Rajoye další balík plánovaných úsporných
opatření, který má za příští dva a půl roku ušetřit 65 mld. EUR. Rozhodnutí bylo následováno
masovými protesty horníků, kteří naopak doufali v obnovu programu podpory pro hornické
společnosti, která byla v tomto roce snížena o více než 60 %.1 Úsporný balíček zahrnuje
například zvýšení daní, snížení příspěvků v nezaměstnanosti, posunutí věku odchodu do
důchodu, snížení platů ve státní správě, další škrty ve vládních výdajích a privatizaci státních
podniků.2 Jedná se o opatření, která byla vynucena požadavky, které Španělsku stanovila EU
výměnou za poskytnutí záchranných prostředků ve výši 100 mld. EUR pro jeho bankovní
sektor.3
13. 7. 2012 oznámila ratingová agentura Moody´s, že snižuje úvěrové hodnocení Itálie o dva
body na Baa2. Zároveň jí přidělila „negativní výhled“, což znamená, že rating by se mohl
v dalších měsících ještě zhoršit. Agentura své rozhodnutí zdůvodnila tím, že situace italské
ekonomiky se zhoršila a že se „zvýšila pravděpodobnost rozpadu eurozóny“. Mnozí analytici
se domnívají, že za rozhodnutím stály právě zejména obavy o budoucnost eurozóny, spíše než
domácí situace italské ekonomiky. Přes toto snížení ratingu se tento den podařilo Itálii prodat
své tříleté dluhopisy s průměrným výnosem 4,65 %, což je podstatně méně než v polovině
července (5,3 %). 4
13. 7. 2012 zveřejnil německý deník Rheinische Post, že Troika, která navštívila minulý týden
Řecko, došla k závěru, že nesplnilo 210 z 300 stanovených cílů, které byly podmínkou
poskytnutí druhého záchranného balíčku (kontrola nicméně ještě nebyla dokončena). Řecko
se údajně snaží vyjednat více času pro splnění těchto cílů, německá kancléřka A. Merkelová
ale podle deníku nemá zájem prodlužovat lhůtu o další dva roky, jak bylo požadováno, ale
maximálně o několik týdnů. Řecku tak hrozí ztráta přístupu k záchranným prostředkům, které
nutně potřebuje k odvrácení státního bankrotu.5
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