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19. 9. 2012 zveřejnil Eurostat zprávu, podle níž v červenci 2012 klesla průmyslová produkce
v zemích eurozóny v porovnání s červnem o 0,3 %, v EU 27 pak o 0,2 %. Podle ukazatele
PMI (Purchasing Managers Index), vydávaného soukromou společností Markit, se EU
v současnosti potýká s největším poklesem podnikové obchodní aktivity od června 2009.1
20. 9. 2012 se konal úspěšný prodej španělského dluhu. Náklady na desetileté dluhopisy
klesly ze srpnových zhruba 6,6 % na zhruba 5,7 %, což naznačuje zvýšenou důvěru
investorů.2 Nejistota nicméně vládne kolem možné španělské žádosti o záchranný balíček.
Podle eurokomisaře pro konkurenci Joaquina Almunii (který je Španěl) může cena nejistoty
ohledně tohoto záchranného balíčku překonat cenu jakéhokoli aktivního kroku.3 Španělská
žádost o pomoc ze strany EU je sice ze strany Evropské komise nebo Francie považována za
potřebnou ale zatím nemá podporu Německa ani samotného Španělska.4
21. 9. 2012 jednala portugalská vláda o krizové situaci v zemi, jež nastala po masových
protestech portugalských občanů proti úsporným opatřením, které mají zaručit dodržení cílů
pro výši portugalského deficitu (jedná se o cíle stanovené Trojkou – tj. EU, Evropskou
centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem – jako podmínka poskytnutí
záchranného balíčku ve výši 78 miliard eur) a které zahrnují výrazné zvýšení sociálních
odvodů pro zaměstnance a de facto by znamenala snížení mezd pro zaměstnance zhruba o
jednu výplatu ročně. Do ulic v Portugalsku vyšlo 15. září 2012 přes milión občanů a protesty
by dále měly pokračovat.5 Na tomto pozadí nicméně Trojka dojednala časový odklad
dosažení žádané výše deficitu Portugalskem a dne 19. září se konal úspěšný prodej
portugalského dluhu, který přinesl o 250 milionů eur více, než se plánovalo.6
23. 9. 2012 se v německém tisku objevila zpráva, že země eurozóny se chystají k podstatnému
navýšení výše Evropského mechanismu stability (European Stability Mechanism), a to z 500
miliard eur na 2 biliony eur. Německé ministerstvo zahraničí ale zprávu popřelo.7
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