
O primeiro-ministro italiano,
Silvio Berlusconi, recusou-se a
renunciar na sexta-feira, ape-
sar da rebelião partidária que
deixou sua coalizão por um fio
em meio a uma crescente crise
econômica. Há a convicção ge-
neralizada de que Berlusconi
perdeu a maioria parlamentar.
O bilionário político, de 75
anos, qualifica de traidores os
deputados do seu partido, o
PDL, que romperam com a coali-
zão, mas diz que vai conversar
para atraí-los de volta.

Refletindo a incerteza, o ágio
pago sobre os títulos italianos
com vencimento em dez anos
chegou sexta-feira a 6,43%,
maior valor na era do euro, e
próximo dos níveis que levaram
aos resgates financeiros para a
Irlanda e Portugal.

O presidente italiano, Gior-
gio Napolitano, se juntou às
vozes que, com alarme, pe-
dem um consenso entre os po-
líticos para a aprovação de re-
formas econômicas. Segundo
ele, a Itália está sofrendo uma
grave crise de confiança inter-
nacional. ■ Reuters

O presidente francês Nicolas Sa-
rkozy garantiu, na sexta-feira,
no encerramento da reunião do
G20, em Cannes, que os países
com paraísos fiscais que cons-
tem de uma lista que sera´ ela-
borada pelo grupo serão “bani-
dos da comunidade internacio-
nal”. “Não queremos paraísos
fiscais. A mensagem é clara (...)
os países que acolhem paraísos
fiscais que encubram informa-
ção financeira serão banidos da
comunidade internacional”, de-
clarou Sarkozy, cujo país presi-
de atualmente o G20.

“Antigua e Barbuda, Barba-
dos, Botswana, Brunei, Pana-
má, Seychelles, Trinidad e Toba-
go, Uruguai e Vanuatu não ado-
taram um quadro jurídico adap-
tado à troca de informações fis-
cais”, revelou o presidente fran-
cês, acrescentando que “a Suíça
e o Liechtenstein também não
se qualificaram” entre os países
que adotaram este quadro.

Sarkozy precisou que o G20
procederá, em cada uma das
suas reuniões de cúpula, a uma
“publicação sistemática da lista
dos países que não fazem o que
é preciso para abandonar um
comportamento inadmissível”.

“Não estamos dispostos a to-
lerar isto”, insistiu, lembrando
que há três anos ameaçou aban-
donar o encontro do G20, em
Londres se não fosse publicada
uma lista das jurisdições não co-
laboram com o controle desse ti-
po de atividade financeira.

“O mundo já não é igual.
Existem onze paraísos fiscais,
mas existiam várias dezenas
quando começamos, em Lon-
dres”, informou.

Bancos sistêmicos
Os reguladores financeiros, sob
a supervisão do Conselho de Es-
tabilidade Financeira (CEF),
identificaram um total de 29
bancos considerados como sis-
têmicos, ou seja, que por seu
porte e abrangência represen-
tam um perigo para o conjunto
da economia no caso de que-
bra. Essas instituições terão
que cumprir uma elevação de
seus fundos próprios (capital
social e de reserva), para evitar
uma reedição da crise financei-
ra de 2008-2009.

Os reguladores concordaram
em 2010 em impor normas mais

exigentes, através do cumpri-
mento das chamadas normas
de Basileia III, que exigem que
todos os bancos elevem seu ní-
vel de fundos próprios dos 2%
contemplados pela Basileia II pa-
ra 7%. Em 2011, os reguladores
decidiram impor normas ainda
mais exigentes, que terão que
elevar o nível de 7% em mais 1
até 2,5 pontos percentuais.

Estas normas devem ser cum-
pridas até 2019, disse o CEF.

É a seguinte a lista dos 29 ban-
cos sistêmicos publicada na reu-
nião do G20 em Cannes, que se-
rá revisada anualmente:
● Bank of America;
● Bank of China;
● Bank of New York Mellon;
● Banque Populaire CdE;
● Barclays;
● BNP Paribas;
● Citigroup;
● Commerzbank;
● Credit Suisse;
● Deutsche Bank;
● Dexia;
● Goldman Sachs;
● Crédit Agricole;
● HSBC;
● ING Bank;
● JP Morgan Chase;
● Lloyds Banking Group;
● Mitsubishi UFJ FG;
● Mizuho FG;
● Morgan Stanley;
● Nordea;
● Royal Bank of Scotland;
● Santander;
● Société Générale;
● State Street;
● Sumitomo Mitsui FG;
● UBS;
● Unicredit Group;
● Wells Fargo.
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Presidente francês cita 11 países que “não adotam um quadro jurídico adaptado à troca de informações fiscais”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 36.
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