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Finanças

Supervisão Pedido é para que atuação seja dividida com agências reguladoras nacionais, dizem documentos

Reino Unido quer que BCE compartilhe poder
Rebecca Christie e Jim Brunsden
B l o o m b e rg

O Reino Unido está pressio-
nando para que o Banco Central
Europeu (BCE) compartilhe po-
der com agências reguladoras
nacionais quando assumir a su-
pervisão bancária na zona euro,
de acordo com documentos de
planejamento de políticas obti-
dos pela Bloomberg News.

O BCE deveria ter um conjunto
básico de competências centrais
para supervisionar todos os ban-
cos do bloco monetário de 17
países, ao mesmo tempo em que
delegaria algumas tarefas a cada
país, segundo uma opção defen-
dida por autoridades responsá-
veis por política econômica no
Reino Unido e na União Euro-
peia. O BCE defende uma abor-
dagem “l e v e” semelhante, dei-
xando o dia-a-dia da supervisão
da maioria dos bancos em mãos
das autoridades nacionais, se-
gundos os documentos.

Outra abordagem, apoiada
por técnicos que estão elaboran-
do as regras financeiras da UE,
exigiria que o BCE tomasse im-
portantes decisões de supervisão
em relação a todos os grandes
bancos, conforme mostram os
documentos. Autoridades con-
trárias a essa abordagem dizem
que ela poderá comprometer a
reputação e a percepção de inde-
pendência do banco central, de
acordo com os documentos, que
incluem análises sobre o debate
político no âmbito da UE e do

Reino Unido.
Líderes da zona do euro deci-

diram em junho criar uma agên-
cia incumbida da supervisão
bancária comum e fortalecer o
papel supervisor do BCE com o
objetivo de abrir caminho para
socorros a bancos usando direta-
mente recursos do fundo de blin-
dagem da área de moeda co-
mum. A crise da dívida na zona
de moeda única, agora em seu
terceiro ano, já obrigou a Irlanda,
Grécia, Portugal e Chipre a bus-
carem ampla ajuda, ao passo que
o governo espanhol receberá até
€ 100 bilhões de euros para reca-
pitalizar seu sistema bancário.

A denominada “união bancá-
r i a” destina-se a limitar o contá-
gio do mercado financeiro me-
diante a ruptura do vínculo entre
as finanças públicas e os balan-
ços dos bancos. A Comissão Eu-
ropeia, braço da agência regula-
mentadora da UE, pretende, em
setembro, oferecer um elenco de
propostas de modo que a super-
visão do banco em nível de todo
o bloco possa começar em 2013.

“Devemos esperar da comis-
são uma proposta forte que co-
loque o BCE em condições de
cumprir sua missão com eficá-
cia, rigor, independência e sem
riscos para sua reputação”, disse
o presidente do BCE, Mario
Draghi, aos legisladores no Par-
lamento da União Europeia, no
mês passado.

Grandes bancos e instituições
financiadoras que já receberam
ajuda governamental poderão

ser os primeiros a se ajustarem ao
novo regime supervisor, de acor-
do com os documentos de políti-
ca da UE. O Reino Unido propôs
que esse grupo inicial possa
abranger entre 100 a 150 bancos,
e outros adeririam ao longo de
um período de três anos, a menos
que uma emergência obrigue o
BCE a intervir antes.

O Reino Unido continuará a
trabalhar construtivamente com
os parceiros da UE à medida que
as propostas tomem forma, disse
um diplomata britânico em Bru-
xelas. O Reino Unido pressionará
no sentido de que a integração
da zona do euro avance sem pre-
judicar o mercado único forma-
do por todos os 27 países da UE,
disse o diplomata, que falou sob
condição de anonimato devido a
regras de seu departamento.

O BCE poderá tornar-se o su-
pervisor do dia a dia na zona eu-
ro para os bancos considerados
sistemicamente importantes em
âmbito mundial ou europeu,
bem como para as instituições fi-
nanciadoras que recorram a re-
cursos financeiros de socorro da
zona do euro. Os documentos
mostram que o banco central
aceita que deva supervisionar di-
retamente as instituições benefi-
ciadas pela ajuda da UE e que po-
deria delegar a supervisão diária
de bancos pequenos às agências
reguladoras nacionais. O banco
central teria autoridade para so-
brepor-se às decisões tomadas
pelas autoridades locais, de acor-
do com as propostas.

Ryan Heath, um porta-voz da
Comissão Europeia (CE), não
quis comentar. Um porta-voz do
BCE também recusou-se a co-
mentar os documentos.

A supervisão bancária comum
é a primeira etapa no progresso
da UE rumo à união bancária,
que no longo prazo também de-
verá tratar de seguros sobre de-
pósitos e de como lidar com co-
lapsos de bancos que operem em
mais de um país da UE. Em ju-
nho, os líderes da UE decidiram
que a zona euro poderá começar
a prestar socorro a bancos assim
que o nova agência supervisora
estiver instituída, apesar de a Ho-
landa dizer que gostaria de espe-
rar até que outros elementos da
união bancária estivessem em
condição operacional.

As autoridades holandesas
querem distribuir o custo de so-
corros a bancos entre todos os 27
países da UE, de acordo com es-
sas diretrizes de política. Eles
também defenderam que o novo
supervisor para o setor bancário
realize testes de estresse e que os
investidores assumam prejuízos
antes de acessarem capital do
fundo de socorro do euro.

Em contraste, o Reino Unido
diz que apenas os 17 países do
euro deveriam ser obrigados a
cumprir as novas regras e serem
incluídos no custeio das opera-
ções de socorro, segundos os do-
cumentos. O Reino Unido tam-
bém defendeu que o BCE tenha
flexibilidade ao estabelecer os re-
quisitos de capital e outras salva-

guardas, uma posição coerente
com sua já antiga posição segun-
do a qual os países deveriam con-
servar sua flexibilidade, em vez
da abordagem padronizada de-
fendida pela comissão.

Há um consenso entre todos os
envolvidos na formulação dessas
diretrizes governamentais e que
trabalham no desenvolvimento da
união bancária de que o BCE terá
de ser responsabilizado publica-
mente por suas decisões relativas à
supervisão bancária. Os documen-
tos revelam que a comissão defen-
de que o Parlamento Europeu emi-
ta sua opinião, ao passo que o Rei-
no Unido gostaria que um papel
supervisor fosse atribuído aos par-
lamentos nacionais e ao conselho
de líderes europeus.

A UE também terá de considerar
a “interface pública” de sua rede de
agências de fiscalização bancária.

Os documentos defendem que
as responsabilidades devem ser
contrabalançadas por medidas
para preservar a independência
do BCE como banco central e co-
mo determinador da política
monetária. O banco central pre-
cisará permanecer blindado de
interferências políticas ao assu-
mir suas novas competências.

O Reino Unido sugere que, ao
estruturar o supervisor da CE, a
UE poderia tomar como modelo
determinados aspectos do plano
britânico de retornar a supervi-
são bancária a uma unidade in-
dependente do Banco da Ingla-
terra, conhecida como Autorida-
de Regulamentadora Prudencial,

dizem os documentos. Ao mes-
mo tempo, os documentos indi-
cam que funcionários em Bruxe-
las estão monitorando as preocu-
pações levantadas por membros
do Parlamento do Reino Unido,
para os quais o Banco da Inglater-
ra é muito poderoso e não presta
contas suficientemente.

Os técnicos estão debatendo
como ajustar o papel da Autori-
dade Bancária Europeia de coor-
denadora entre agências regula-
doras em todos os 27 países da
UE, segundo os documentos. Ao
assumir o papel de supervisão
bancária, o BCE provavelmente
se tornaria o principal represen-
tante de todos os 17 membros do
euro. O Reino Unido procurará
certificar-se de que a zona do eu-
ro unificada não disponha de
maioria automática no conselho
da EBA ou tenha acesso a uma
quantidade desproporcional de
recursos compartilhados, dizem
os documentos.

Há também um debate sobre
se os países que não adotaram o
euro poderão participar de reu-
niões da diretoria do novo super-
visor único e de atividades con-
juntas afins. Se os não partici-
pantes da zona do euro puderem
participar como observadores, o
Reino Unido gostaria que todos
os países da UE fossem incluídos,
ao passo que a Comissão Euro-
peia defende que seja concedido
acesso apenas aos países que se
comprometeram a aderir à moe-
da comum em algum momento
futuro, dizem os documentos.

A BRADESCO ESPORTES FM 94.1 é a primeira rádio brasileira com 24 horas de programação exclusivamente esportiva.
Uma marca que nasceu com a força e a credibilidade de um Grupo que sempre valorizou o esporte,

e que agora dá nova voz a uma das maiores paixões brasileiras.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago.  2012, Finanças, p. C13.




