
O Tesouro espanhol conseguiu
emitir ¤ 2,074 bilhões, ontem,
mas os juros para os títulos a
dez anos subiram ao recorde
6,044%, frente aos 5,743% da

emissão de 19 de abril. Também
houve alta para os bônus a dois
e quatro anos. Esta emissão,
apesar de superar os ¤ 2 bilhões
previstos, foi um teste para o
país, que rejeita com unhas e
dentes um plano de resgate glo-
bal, como aconteceu com Por-
tugal, Irlanda e Grécia.

O país cogita apenas uma aju-
da ao seu setor bancário, debili-
tado pelos ativos imobiliários tó-
xicos desde o estouro da bolha
imobiliária em 2008. Madri luta
para que os fundos de resgate
europeus - o FEEF vigente atual-
mente e o MEE, que terá início
em julho - serão autorizados pa-

ra recapitalizar diretamente os
bancos. Esta ajuda pontual livra-
ria o país de um plano de resga-
te propriamente dito, que impli-
caria uma intervenção na políti-
ca econômica espanhola.
“Caso algumdia a Espanha so-

licite apoio ao seu setor bancá-
rio, isso evidentemente aconte-

cerá”, afirmou o chefe do Euro-
grupo, Jean-Claude Juncker em
Bruxelas, sem comentar sobre
datas ou eventuais quantidades.
Segundo Juncker, apesar de

o setor bancário da Espanha es-
tar sob pressão, o país ainda
não fez nenhum pedido de aju-
da. ■ Katell Abiven, AFP

Umrelatório do FundoMonetário
Internacional (FMI) sobre os ban-
cos espanhóis irá mostrar que as
instituições com problemas do
país vão precisar de uma injeção
dedinheirodepelomenos¤40bi-
lhões (US$ 50 bilhões), disseram,
ontem, fontesdo setor financeiro.
O relatório, que deve ser pu-

blicado na segunda-feira, tam-
bém vai delinear as necessida-
des gerais de ¤ 90 bilhões para

limpar todo o setor bancário,
comos bancos saudáveis cobrin-
do uma grande parte destemon-
tante, disse uma das fontes.
Fontes do governo se recusa-

ram a confirmar os números e
uma fonte ligada ao assunto ad-
vertiu que o FMI pode não ter
concluído as suas estimativas.
Já a agência FitchRatings, que

rebaixou a nota da Espanha de A
para BBB, estima em cerca de ¤
60 bilhões as necessidades dos
bancos espanhóis, ou mais de ¤
100bilhões emumcenáriode es-
tresse mais severo. ■ Agências

A chanceler alemã, Angela
Merkel, disse que a Europa está
pronta para agir para garantir a
estabilidade na Zona do Euro,
após anotadeclassificaçãode ris-
co da Espanha ter sido rebaixada
emtrêsníveis.Adeclaraçãoocor-
re emmeio a expectativas de que
o país possa precisar da ajuda da
UniãoEuropeia embrevepara so-
correrbancos recheadoscomcré-
ditos de liquidação duvidosa.
O primeiro-ministro Maria-

no Rajoy disse que iria esperar o
resultado de auditorias indepen-
dentes sobre o sistema financei-
ro para falar com a Europa so-
bre como recapitalizar os ban-
cos com problemas.
Sem esperar por um aguarda-

do plano de resgate da UE, a
agência de classificação de risco

FitchRatings cortou a nota sobe-
rana da Espanha para BBB ante
A, comperspectiva negativa, di-
zendo queMadri estava especial-
mente vulnerável a umadeterio-
ração na crise de dívida.
A Fitch estimou que os bancos

espanhóis vão precisar entre¤ 50
bilhões e¤ 60bilhões,mas o cus-
to fiscal total paraaliviaroproble-
ma bancário pode chegar a ¤ 100
bilhões ou 9% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) num cenário mais
extremo como o que ocorreu
com a crise bancária na Irlanda.
Falando em Berlim após con-

versas com o primeiro-minis-
tro britânico, James Cameron,
que pediu “ação urgente” para
atacar a crise de dívida, Merkel
disse que a Alemanha estava
pronta, juntamente com os ou-

tros 16 países da Eurozona, para
fazer o que fosse necessário.
“É importante enfatizar nova-

mente quenós criamos os instru-
mentospara apoiar aZonadoEu-
ro e que a Alemanha está pronta
para usar esses instrumentos
quandoseprovenecessário”,dis-
seela, referindo-seao fundo tem-
porário de resgate, o EFSF, e a seu
sucessorpermanente, oESM, que
se torna operacional em julho.
No meio do furacão, a Espa-

nha também nomeou um novo
presidente do Banco Central,
Luis Maria Linde, buscando re-
cobrar a credibilidade do Banco
da Espanha. Ele teve a preferên-
cia frente ao membro do conse-
lho do BCE, José Manuel Gonzá-
lez-Paramo, que estava de saída
do banco. ■ Reuters

Espanha dispara
alertanaEurozona

Tesouro espanhol capta ¤ 2,074 bi por dez anos
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Bancos podem precisar
de até ¤ 90 bi, prevê FMI

Ogrupo italianodemodaPradaalertouqueum
aprofundamentodacrisedaZonadoEuropodeafastar
os turistasquegastammuitodinheiroequeprotegeram
asempresasde luxoda instável economiaglobal. “Se
acrisegregaespalhar-separaaEspanhaou Itália, isso
iriadiminuiro fluxode turistas.Eseafetaros turistas,
nos impactaria também”,afirmouovicepresidente
daPrada,CarloMazzi.AÁsia,querepresenta 38%
dasvendasdamarca,cresceu47%,enquantoareceita
nosEUAsubiuemmaisdeumterço.APradaconfirmou
umaexpansãoplanejadadesuacadeia, acrescentando
260 lojasnospróximos trêsanos,amaioriaem
cidadesquenão temrepresentaçãodagrife. Reuters

Quantia supera os ¤ 2 bilhões
previstos, mas taxa de juros
é recorde para o período

Somente para socorrer bancos
espanhóis, o Fundo calcula que
serão necessários ¤ 40 bilhões

Fundo europeu de estabilidade pode ser acionado para socorrer
o país cuja nota foi reduzida de A para BBB pela FitchRatings

PREOCUPAÇÃO NA PRADA

Brendon Thorne/Bloomberg

MUNDO

AngelaMerkel comDavid Cameron, ontem emBerlim: preparativos para socorrer a Espanha

CRISE DA DÍVIDA

Editor executivo: Gabriel de Sales gsales@brasileconomico.com.br

36 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 8, 9 e 10 de junho, 2012

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: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




