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Pernai lengvatinių mokesčių zonomis garsėjančios šalys pritraukė maždaug 8,9 trln. USD pinigų ir kito finansinio
turto. „Verslo žinios“ siūlo pažvelgti į žinomos tarptautinės verslo konsultacijų bendrovės „Boston Consulting Group“
(BCG) naujai paskelbtą statistiką, rodančią, kurios šalys 2013-aisiais priviliojo daugiausiai finansinio turto ir iš kurių
regionų jis atkeliavo.
1 vieta. Šveicarija. Ši Alpių šalis, nors ir spaudžiama JAV ir ES
atverti savo bankines paslaptis, vis dar išlieka lydere pasaulyje
pagal pritraukto finansinio turto kiekį – į šią šalį pernai pajudėjo
2,3 trln. USD finansinio turto, daugiausiai – iš Vakarų Europos,
Artimųjų Rytų, Afrikos, Rytų Europos.
2 vieta. Honkongas ir Singapūras. Europiečiams šie finansų
centrai toli, bet Azijos gyventojams – ne, todėl Honkongas ir
Singapūras pagal pritrauktą finansinį turtą (1,4 trln. USD) pernai
buvo antroje vietoje.
3 vieta. Karibų jūros šalys ir Panama. Ne tik puikiais paplūdimiais, bet ir palankiais mokesčiais garsėjančios šalys
pernai pritraukė 1,2 trln. USD turto, kuris daugiausiai plaukė iš Šiaurės Amerikos ir Lotynų Amerikos šalių.
4 vieta. Normandijos salos ir Airija. Nedidelės Normandijos salos kartu su Airija pernai pritraukė1,1 trln. USD
finansinio turto.
5 vieta. Jungtinė Karalystė. Vienu didžiausių pasaulyje finansiniu centru garsėjanti Jungtinė Karalystė pernai
priviliojo 0,7 trln. USD vertės finansinio turto.
6 vieta. Jungtinės Valstijos. Didžiausia pasaulio ekonomika statistiškai nėra pati reikšmingiausia lengvatinių
mokesčių zona, tačiau pernai taip pat sugebėjo pritraukti 0,7 trln. USD finansinio turto.
7 vieta. Dubajus ir Monakas. Šie du geografiškai nutolę centrai pernai pritraukė 0,7 trln. USD finansinio turto.
8 vieta. Liuksemburgas. Palankiu investicinių fondų apmokestinimu garsėjantis Liuksemburgas pernai pritraukė 0,6
trln. USD finansinio turto.
Pastabos. Pagal BCG metodologiją, finansinis turtas apibrėžiamas kaip grynieji pinigai, indėliai, vertybiniai
popieriai, pagal gyvybės ir pensijų kaupimo sutartis sukauptos lėšos, tačiau į šį turtą nepatenka, pavyzdžiui, biržoje
nekotiruojamų įmonių akcijos ar nekilnojamasis turtas. Lengvatinių mokesčių zonoje laikomu turto vadinamas toks
turtas, kurio savininkas nėra tos valstybės rezidentas ir mokesčių mokėtojas.
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