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Попут немирних ђака који мало-мало па морају на рапорт код директора, директори
највећих банака по седми пут у року од годину дана позвани су у Јелисејску палату, где
им је шеф државе очитао буквицу.

  

"Скандализован сам", грмео је председник, "што из кризе нису извучене поуке, али
ствари ће се сада променити. Други нека раде шта хоће, а ми ћемо своју кућу довести у
ред!"

  

А то, објаснио је Саркози, значи да убудуће, осим на награде, банкари морају да рачунају
и на казне - исплата банкарских бонуса биће одложена и усклађена са пословним
резултатима.

  

"Ако дугорочни резултати нису добри, неће бити ни награда. Француска неће пословати
са банкама које не буду поштовале нова правила. Да будем потпуно јасан - нећемо
радити са банкама које се не буду придржавале ових правила", рекао је Саркози.

  

Француске банке су већ пристале на много строже прописе него у другим земљама -
нови кодекс понашања усвојен пре неколико месеци ограничава износ гарантованих
бонуса, односно награда и обесхрабрује краткорочне ризичне подухвате.

  

Међутим, почетком августа догодило се нешто што је наљутило Саркозија.

  

Највећа француска банка БНП Париба у својим маркетиншким кампањама радо истиче
да је спонзор Отвореног првенства Француске у тенису. Није се, међутим, хвалила
чињеницом да је у посебан, тајни фонд, издвојила милијарду евра за награде својим
запосленима.

  

Када се за то сазнало, Саркозију је, кажу упућени, пао мрак на очи. На састанку у
Јелисејској палати директор БНП Париба Бодуен Про био је мањи од маковог зрна -
обећао је да ће наградни фонд ове године бити преполовљен. Обећао је, уз то, да ће
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француске банке поштовати нове прописе и да ће убудуће њихово понашање бити, са
моралног становишта, "примерно".

  

"У складу са захтевима председника, француске банке су се јасно и проверљиво
обавезале да ће начином плаћања запослених у финансијском и банкарском сектору
дати пример остатку света. Ове мере садрже три кључна елемента - јачање контроле,
јачање транспарентности и систем наградјивања и кажњавања", рекао је Про. 

  

Иза сцене, банкари новим прописима нису одушевљени - брокери воле да праве паре, па
се већ чују упозорења да ће, ако то не буду могли да раде у Паризу, отперјати у Лондон,
Њујорк, Цирих или Токио.

  

Марк Лами, бивши банкар, а сада ловац на банкарске таленте у главном граду
Француске, тврди да су се брокери, ни криви ни дужни, нашли на мети осуда. "Не могу
да прихватим аргумент да су брокери одговорни за ризике, пошто су под строгом
контролом својих шефова - они су ти који одлучују да ли је ризик превелики или није. Ако
шефови не знају шта раде, онда смо у великом проблему", каже Лами. 

  

За председника Саркозија, ово је нова прилика да се истакне на светској сцени.
Признао је да није довољно да Француска заузда незајажљиве апетите својих банкара,
а сада је потребно да то учине и други.

  

(BBC)
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