finanţe
sugerează că respectul populaţiei pentru
miniştri şi parlamentari a ajuns la cel mai scăzut
nivel din istoria modernă a ţării. „Este nevoie
de o luptă neobosită împotriva exceselor care
înconjoară banii, contra lăcomiei şi finanţelor
secrete. Paradisurile fiscale trebuie eradicate în
Europa şi în toată lumea“, a declarat François
Hollande. Preşedintele socialist a avertizat că
nu va ezita să considere paradis fiscal orice ţară
care refuză să coopereze pe deplin cu Franţa.
De asemenea, începând cu 2014, băncile
franceze vor fi obligate să publice în fiecare
an lista completă a subsidiarelor din întreaga
lume, „ţară cu ţară“, şi să detalieze ce afaceri au
acolo. Printre informaţii va trebui să figureze
date legate de personal, cifra de afaceri, taxele
plătite şi ce ajutoare au primit de la stat. El a
făcut aceste promisiuni după ce a prezentat
un proiect de lege prin care să fie „moralizată“

unui guvern „fără pată“ contra evaziunii,
preşedintele s-a declarat „rănit, lovit şi chiar
vătămat de ceea ce s-a întâmplat“. Pentru a
preveni astfel de cazuri, în Franţa va fi înfiinţată
o nouă agenţie centrală, independentă, care să
lupte cu frauda şi corupţia, a spus Hollande.
Procurori speciali se vor ocupa cu afacerile
majore de corupţie şi evaziune. De altfel,
din 2008, Eric Woerth, pe atunci ministru al
bugetului, a pretins că are o listă cu 3.000 de
evazionişti pe care i-a ameninţat cu atacarea
în justiţie dacă nu-şi declară averile. Cahuzac
nu a fost acuzat şi a fost numit de socialişti în
fruntea comisiei financiare a parlamentului
fără ca UMP să reacţioneze.

Multe dintre cele mai mari bănci ale lumii,

astfel spălarea de bani şi alte activităţi ilegale.
De asemenea, schemele piramidale şi alte
fraude de amploare folosesc în mod curent
paradisurile fiscale pentru inregistrare şi
transferul câştigurilor ilegale. Raportul arată
că mulţi dintre cei care operează în paradisuri
fiscale sunt implicaţi în tranzacţii legale, dar
participanţii la cercetare au ridicat semne de
întrebare legate de lipsa transparenţei şi faţă
de practicile ilegale care predomină în lumea
offshore. Între ţările incluse în document se
află, în ordine alfabetică, Argentina, Armenia,
Australia, Azerbaijan, Belgia, Brazilia,
Bulgaria, Canada, Chile, Columbia, Costa
Rica, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Italia, Japonia, Mexic,
Olanda, Norvegia, România, Rusia, Serbia,
Singapore, Africa de Sud, Spania, Suedia,
Elveţia, Thailanda, Ucraina, Marea Britanie,

viaţa publică din Franţa ca reacţie la scandalul
de fraudă care i-a zdruncinat guvernul şi
preşedinţia. În centrul scandalului este fostul
ministru al bugetului Jerome Cahuzac, acuzat
în urma unei investigaţii de presă de fraudă
printr-un cont secret în Elveţia, scrie BBC.
După luni de negări, Cahuzac a şocat lumea
politică franceză recunoscând că a ascuns
600.000 de euro într-un cont elveţian.
Referinduse la minciunile fostului său
ministru, care ar fi trebuit să conducă lupta

între care “UBS”, “Clariden” şi “Deutsche
Bank”, au făcut o intensă campanie de atragere
a clientelei bogate, căreia i s-a oferit soluţii
“creative” de păstrare a valorilor. Acesteia
i s-a sugerat să ocolească fiscalitatea din
ţările de baştină şi să prefere companii
ascunse în Insulele Virgine Britanice sau în
alte paradisuri fiscale.O întreagă industrie
de contabili, intermediari şi alţi angajaţi
bine plătiţi au ajutat patronii să îşi ascundă
identităţile şi interesele de afaceri, acoperind

SUA, Venezuela ş.a. Ieşirile ilegale de bani pe
plan global au urcat uşor în 2010, cele mai
mari cinci ţări cu ieşiri ilicite, cumulate în
perioada 2000-2008, sunt China (2.180 de
miliarde de dolari), Rusia (427 de miliarde de
dolari), Mexic (416 miliarde de dolari), Arabia
Saudită (302 miliarde de dolari), Malayezia
(291 de miliarde de dolari).
Pentru România, anii 2007 şi 2009 au
reprezentat perioadele în care fluxurile ilegale
de bani au înregistrat maxime, se arata într-un
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