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Pressionado pelo aumento da
crise de liquidez de seu siste-
ma financeiro, o governo da
Espanha lançou ontem um
SOS à Europa, admitindo que
precisa de ajuda externa ur-
gente para salvar seus bancos
do risco de falência.

A admissão, feita pelo minis-
tro de Finanças, Cristóbal Mon-
toro, teve o efeito de um tremor
de terras em Bruxelas, Berlim e
Paris. O executivo admitiu que o
país “não tem mais acesso aos
mercados financeiros”, pediu so-
lidariedade para recapitalizar as
instituições e advertiu: “A Espa-
nha não é resgatável”.

As declarações deixaram claro
que a crise das dívidas na Europa
está ganhando um novo e mais
grave capítulo, por já contami-
nar o sistema financeiro da quar-
ta maior economia da zona do
euro. Em entrevista à rádio On-
da Cero, Montoro comentou a
escalada dos juros cobrados no
mercado de dívidas soberanas
pelos papéis emitidos pelo Te-
souro de Madri.

“O prêmio de risco significa
que a Espanha não tem acesso
aos mercados financeiros”, reco-
nheceu. Na prática, o ministro
admitiu que o país não tem co-
mo emitir mais bônus sob pena
de aumentar o endividamento e
pagar um custo insustentável,
que supera 6% para papéis com
validade de 10 anos.

Diante desse cenário, a solu-
ção para recapitalizar o sistema
financeiro espanhol é solicitar a
ajuda da União Europeia. Analis-
tas estimam que serão necessá-
rios entre € 40 bilhões e € 50 bi-
lhões para socorrer as institui-

ções. Só para o Bankia, o quarto
maior banco privado do país, são
€ 19 bilhões. O valor total é equi-
valente a 5% do Produto Interno
Bruto (PIB) do país.

Montoro não comentou os nú-
meros, mas deixou claro que es-
pera socorro da UE. “É muito im-
portante que as instituições eu-
ropeias se abram e nos ajudem a
superar este montante, que não
é astronômico”, argumentou.

Alternativas. Uma das opções
em discussão é a intervenção do
Banco Central Europeu (BCE)
ou do Fundo Europeu de Estabi-
lidade Financeira (Feef) no mer-
cado de obrigações soberanas. A
medida reduziria a pressão dos

juros sobre os títulos espanhóis,
o que permitiria ao governo de
Mariano Rajoy socorrer sozinho
os bancos.

Outra possibilidade é a recapi-
talização pelo futuro Mecanis-
mo Europeu de Estabilidade
(MEE), que substituirá o Feef
em julho e contará com mais de €
700 bilhões em caixa. Para tan-
to, porém, seria necessário alte-
rar o recém-elaborado estatuto
do mecanismo, criando uma
“união bancária” na Europa. Is-
so permitiria recapitalizar direta-
mente os bancos, sem passar pe-
los Estados. “Esperamos que (a
proposta) esteja madura antes
do fim do mês”, disse ele, referin-
do-se à próxima cúpula da UE.

Essa proposta vem sendo dis-
cutida pelos líderes europeus,
mas mais uma vez tem a oposi-
ção da Alemanha. Isso porque a
chanceler Angela Merkel não
aceitaria que os bancos de um
país recebam recursos de contri-
buintes alemães sem que haja
contrapartidas, como reformas
estruturais e planos de austerida-
de. Ainda assim, Bruxelas estuda
a hipótese. Ontem, Olli Rehn, co-
missário europeu de Finanças,
classificou o projeto de “opção
séria” para “romper o vínculo en-
tre os Estados e os bancos”.

Para Montoro, o SOS lançado
em relação ao sistema financei-
ro é ainda mais urgente para evi-
tar o agravamento da crise na Es-

panha, país que responde por
18% do PIB da UE – contra 6% de
Grécia, Irlanda e Portugal. Se-
gundo ele, resgatando o sistema
financeiro evita-se o pior, por-
que, por seu tamanho, o país em
si não poderá ser salvo. “Os ho-
mens de preto não vão vir à Espa-
nha, porque (o país) não é resga-
tável”, disse Montoro, referindo-
se à troica – UE, BCE e FMI. A
Espanha representa um risco sis-
têmico muito superior ao de Ate-
nas, por exemplo. Só os bancos
da Alemanha têm € 146 bilhões
em títulos da dívida madrilenha.

Horas após a entrevista do mi-
nistro, o premiê Rajoy confir-
mou ao Senado que a economia
do país vive um momento grave.

Em pronunciamento aos parla-
mentares, o chefe de governo se
uniu ao coro em favor da criação
de eurobônus – os títulos da dívi-
da soberana da UE. “A Europa
precisa apoiar quem está em difi-
culdades e necessita integração
fiscal, com uma autoridade fis-
cal e uma união bancária com eu-
robônus, com um supervisor
bancário e com um fundo de ga-
rantia dos depósitos europeus.”

Espanha pede socorro aos bancos, mas
alerta que país não pode ser resgatado
Ministro de Finanças espanhol admite que espanhóis precisam de ajuda externa para recapitalizar seu sistema financeiro e evitar o pior
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Radar. Bancos alemães são os
mais expostos à Espanha
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Capítulo grave. Ministro Cristóbal Montoro comentou a escalada dos juros cobrados pelos papéis emitidos pelo Tesouro

● Apelos

CRISTÓBAL MONTORO
MINISTRO DE FINANÇAS DA
ESPANHA
“É muito importante que as
instituições europeias se abram
e nos ajudem a superar esse
montante (de ajuda) que não é
astronômico.”

“Os homens de preto (referência
à troica) não vão vir à Espanha,
porque (o país) não é
resgatável.”

MARIANO RAJOY
PRIMEIRO-MINISTRO
DA ESPANHA
“A Europa precisa apoiar quem
está em dificuldades e necessita
integração fiscal, com uma
autoridade fiscal e uma união
bancária com eurobônus, com
um supervisor bancário e com
um fundo de garantia de
depósitos europeus.”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun.2012, Economia & Negócios, p. B10.




