
O Eurogrupo apoia os esforzos das autoridades españolas encamiñadas dirixir 

a reestruturación do seu sector financeiro e saúda a súa intención de buscar 

asistencia financeira dos Estados membros da zona euro a este efecto.

O Eurogroupo foi  informado  de  que  as  autoridades  españolas  presentarán 

unha petición formal en breve e está disposto a responder favorabelmente a tal 

petición. A asistencia financeira sería proporcionada polo ESM/de EFSF para a 

recapitalización  das  institucións  financeiras.  O  préstamo será  dimensionado 

para  proporcionar  un  eficaz  cobertura  para  todos  os  posíbeis  requisitos  de 

capital estimados pola diagnose que as autoridades españolas encargaron aos 

avaliadores externos e e aos auditores internacionais. A cantidade do préstamo 

ten  que  cubrir  os  requisitos  de  capital  capital  estimados  cunha  marxe  de 

seguranza adicional, estimado nun total de 100.000 millóns de euros.

Seguindo  a  petición  formal,  tería  que  ser  proporcionada  unha  valoración 

pola Comisión, en cooperación co BCE, EBA e o FMI, así como unha proposta 

para  as  necesarias  condicións  para  o  sector  financeiro  que  acompañará  a 

asistencia.

O Eurogrupo considera que o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria 

(FROB), actuando como axente do goberno español, podería recibir o fondo e 

canalizar as axudas cara ás institucións financeiras con problemas. O goberno 

español terá a responsabilidade plena da asistencia financeira e asinará o MoU.

O Eurogrupo salienta que España xa aplicou significativas reformas fiscais e 

do mercado de traballo e medidas para fortalecer o capital base dos bancos 

españois.  O  Eurogrupo  está  seguro  de  que  España  fará  honra  aos  seus 

compromisos sobre o excesivo déficit e coas reformas estruturais, coa fin de 

corrixir  os  desequilibrios  macroeconómicos.  O  progreso  nestas  áreas  será 

estreitamente e regularmente vixiado, en paralelo coa asistencia financeira.

Alén  da  implementación  determinada  destes  compromisos,  o  Eurogrupo 

considera  que  as  condicións  da  asistencia  financeira  terían  que  estar 

ocentradas nas reformas específicas que apuntan o sector financeiro, incluínd 

plans de reestruturación en liña coas regras da Unión Europea de axudas aos 

Estados e reformas estruturais horizontais do sector financeiro doméstico.

Convidamos o FMI para apoiar a implementación e controlando da asistencia 

financeira con informes regulares.


