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26. 9. 2012 byla v Řecku odbory zorganizována generální stávka na protest proti úsporným
opatřením přijímaným vládou. Jednalo se o třetí generální stávku v roce 2012.1 Stávka byla
namířena proti implementaci úsporných opatření v souhrnné výši 13,5 miliard eur, kterou
chce vláda zajistit další čerpání z prostředků EU a Mezinárodního měnového fondu (MMF).2
Ředitelka MMF má naopak obavy z nedostatečnosti úsporných opatření – podle ní jsou třeba
nejen úsporná opatření, nýbrž i nové příjmy a strukturální reformy.3
27. 9. 2012 došlo na zasedání Euroskupiny k přijetí podmínek pro vytvoření Evropského
stabilizačního mechanismu (ESM), které stanovil 12. 9. 2012 německý Spolkový ústavní soud
a které spočívají především v tom, že rozhodnutí o případném navýšení prostředků v ESM
bude podléhat rozhodnutí německého parlamentu.4 ESM by měl začít fungovat 8. 10 2012,
ještě se ale řeší jeho působnost – např. německý ministr financí Wolfgang Schäuble odmítá
využití ESM pro přímou kapitalizaci bank.5
27. 9. 2012 přivítal eurokomisař pro hospodářskou a měnovou politiku Olli Rehn úsporná
opatření plánovaná ve Španělsku v rámci návrhu rozpočtu na rok 2013. Podle něho se jedná o
ambiciózní plán na reformní opatření.6

Den předtím španělský premiér Mariano Rajoy

poprvé připustil, že Španělsko by mohlo požádat o záchranný balíček, pokud náklady na
financování dluhu zůstanou na „neudržitelné úrovni“.7 Záchranný balíček pro Španělsko je
prozatím odmítán ze strany Německa.8 Relativně příznivou zprávou je studie o stavu
španělských bank vypracovaná experty z USA, podle níž španělské banky potřebují být
sanovány necelými 60 miliardami eur, což je méně než se původně předpokládalo. Španělsko
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sice zatím nepožádalo o záchranný balíček řeckého typu, ale již v červnu 2012 se EU zavázala
přispět až 100 miliardami eur na obnovu tamního bankovního systému. 9
27. 9. 2012 byl uskutečněn prodej italského dluhu ve výši okolo 5,5 miliard eur, což bylo o
něco méně, než Itálie plánovala. V porovnání s posledním prodejem dluhopisů se stejnou
splatností (5 a 10 let) z konce srpna 2012 se ale snížily náklady na financování dluhu (z
4,63 % p. a. na 4,09 % p. a., resp. z 5,82 % na 5,24 %).10 Italský ministr financí i na základě
těchto výsledků popírá, že by potřebovala záchranný balíček řeckého typu.11
28. 9. 2012 představila francouzská vláda návrh státního rozpočtu pro rok 2013, který
obsahuje mimo jiné zvýšení daní a úsporná opatření ve výši okolo 37 miliard eur.12 30. 9.
2012 vyšlo v Paříži do ulic na protest proti těmto opatřením okolo 50 tisíc lidí.13
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