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Директор британског регулаторног тела које се бави надзором пословања у
финансијском сектору (ФСА) лорд Адер Тарнер предложио је увођење новог пореза -
којим би се смањили профити банака и тиме умањили фондови из којих се црпу
средства за исплату бонуса у том сектору.

  

Лорд Тарнер је у интервјуу за један специјализовани часопис рекао да би увођење
пореза на међубанкарске трансакције представљао и разуман начин да се обезбеди
новац за развојне пројекте у свету.

  

Повукавши сличан потез, француски председник Никола Саркози је ове недеље убедио
француске банкаре да смање бонусе који би убудуће требало да зависе, не од
успшености краткорочних ризичних послова, већ од дугорочног пословнох успеха.

  

BBC-ијев економски уредник Ендрју Вокер истиче да лорд Тарнер, шеф владиног
финансијског регулаторног тела, каже да нема ништа против да размотри увођење
нових пореза на финансијске трансакције.

  

Нови намети би, по његовом мишљењу, помогли да се реши проблем превеликих плата и
бонуса у банкарском сектору.

  

Таренр указује и да би нови порези могли да буду извор средстава за реализацију мера
у борби против климатских промена као и за поспшеивања развоја иако је, како сам
каже, свестан да постизање глобалног споразума о томе неће бити нимало лако.

  

Лорд Турнер је и неке од скорих изума и новотарија у финансијском сектору назвао
друштвено бескорисним.

  

Директор финансијског регулаторног тела је говорио за специјализовани часопис
Проспект и његове оцене нису одраз званичне политике британске владе.
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Портпарол британске владе је у међувремену изјавио да је пореска политика у домену
министра финансија.

  

Представници удружења банака су пак упозорили да би Британија - која је како кажу,
врхунски светски банкарски центар - увођењем, по њиховој оцени, погрешних
регулаторних прописа, лако могла да изгиби такву позицију.

  

Банкари објашнајвају да би се то десило јер би велике банке могле да изместе своје
активности у неку другу земљу.

  

Британско финансијско регулаторно тело је почетком месеца најавило увођење нових
правила како би се осигурало да бонуси које банке исплаћују запосленима не могу бити
гарантовани дуже од једне године - док ће челни људи у банкама своје бонусе примати
не одједном већ у распону од три године.

  

Ако предлог лорда Тарнера буде прихваћен у влади , примена нових мера треба да
почне у јануару наредне године.

  

(BBC)
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