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Czy możliwa jest dalsza integracja polityczna UE oraz wzrost 

konkurencyjności gospodarki europejskiej bez zapewnienia: 

bezpieczeństwa finansowego? 

Był to pierwszy panel dyskusyjny na tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu 

Finansowego. Partnerem debaty był PKO Bank Polski S.A. W debacie wzięli udział: 

- Jacek Rostowski, były Wicepremier, Minister Finansów 

- Danuta Hubner, była Komisarz UE ds. polityki regionalnej 

- Philippe Legrain, Główny doradca szefa Komisji Europejskiej J.M. Barroso w latach 

2011-2014 

- Yves Mersch, Członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego 

- Prof. Hans-Werner Sinn, Ifo Institut für Wirtschaftsforschung w Monachium 

- Paul Ormerod, Ekonomista brytyjski 

- Andras Simor, Wiceprezydent Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 

- Rolf Wenzel, Członek Council of Europe Development Bank 

- Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO BP S.A. 

Rozpoczynając debatę Jacek Rostowski stwierdził, że stabilność finansowa jest konieczna 

do zapewnienia rozwoju gospodarczego. Ostatni kryzys pozwolił z kolei zauważyć, że aby 

utrzymać stabilność finansową potrzebny jest wzrost konkurencyjności. Według byłego 

Ministra Europa potrzebuje okresu wzrostu gospodarczego. 

Komisarz Hubner skupiła się na Unii Bankowej jako podmiocie integrującym finansowo 

państwa strefy Euro i niektóre państwa spoza tej strefy. Bezprecedensowe skupienie nadzoru 

nad 125. bankami przez jeden Europejskiego Banku Centralnego jest krokiem do finansowej 

integracji sektora bankowego w Unii Europejskiej. Państwa strefy Euro są zobligowane do 

uczestniczenia w Unii Bankowej, a państwa spoza strefy będą mogły w niej uczestniczyć. 

Według Komisarz Hubner, uczestniczenie m.in. Polski w Unii Bankowej niosłoby obopólne 

korzyści w kategoriach wzrostu, stabilności i rynków wewnętrznych UE. 

Philippe Legrain zgadza się z Jackiem Rostowskim, dodając, że polska gospodarka 

wypadła znacząco lepiej niż inne kraje europejskie w ciągu ostatnich 6 lat. Jednak, aby 

Europa odzyskała stabilność finansową musi myśleć o bardziej o teraźniejszej niż o przyszłej 

sytuacji banków, nie tylko z południa kontynentu, ale także Francji czy Niemiec. Jest to 

spowodowane ich znacznym niedokapitalizowaniem. Ponadto, strefę Euro wciąż toczy 

choroba, przedsiębiorstwa upadają nie mogąc spłacać kredytów, a koszt ich pozyskania dla 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ifo_Institut_f%C3%BCr_Wirtschaftsforschung&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monachium
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nowych klientów na południu Europy jest wyższy z powodu znacznej inflacji. Rozwiązaniem 

mogłoby być dokapitalizowanie rokujących banków i zamknięcie tych, które nie wróżą już 

dobrze. W przyszłości system będzie prostszy i bardziej przejrzysty, jednak obecnie jest dużo 

trudnych decyzji do podjęcia i zrealizowania. 

Yves Mersch przekonywał, że oprócz podanych rozwiązań równie ważnym jest 

uodpornienie systemu bankowego na przyszłe wstrząsy. Ponadto, stabilność finansowa bierze 

się ze stabilności ekonomicznej państwa, ta z kolei istnieje przy stabilnej sytuacji 

geopolitycznej. Unia Bankowa jest pewnym rozwiązaniem, ale należy również wzmocnić 

odporność całego systemu, by ograniczyć problemy w przyszłości.  

Prof. Hans-Werner Sinn uważał, że problem Europy leży w obciążeniu jakie wywołują 

kraje południa, dotknięte wysoką inflacją wynikłą z pęknięcia bańki kredytowej. W Hiszpanii 

czy Grecji pensje są 2 - 3 razy wyższe niż w Polsce, ale wątpliwe jest, że te kraje posiadają 

wyższą produktywność. Brak konkurencyjności wywołuje problemy w sektorze bankowym i 

na szczeblu państwowym, które bardzo trudno rozwiązać. Problemem jest również sztuczne 

rozwiązywanie problemów zadłużonych banków, które pozyskując pieniądze od państw, 

prowadzi do kolejnej fazy w rozwoju europejskim, gdzie następuje zbyt wiele pożyczek, a 

progi fiskalne nie są respektowane. Według Profesora Sinna to droga donikąd, inwestorzy 

potrzebują większej odpowiedzialności oraz wyższych stóp zwrotu w zamian za wyższe 

ryzyko związane z lokowaniem kapitału w obligacjach państwowych.  

Paul Ormerod przytaczał wnioski z badań, które dotyczyły powrotu gospodarek do 

wielkości przedkryzysowych. Ten okres to, uśredniając, 6,5 roku. Odnowa wzrostu wydaje 

się być problemem bardziej natury psychologicznej, a nie ekonomicznej. Głównie ma to 

odzwierciedlenie w pewności sektora bankowego i prywatnego. I widać odbudowę tej 

pewności w Polsce, Niemczech czy Belgii. Jednak zupełnie nie dostrzega się jej w krajach 

basenu Morza Śródziemnego. Tam czas powrotu do wartości przedkryzysowych jest znacznie 

wydłużony. Powodem tego, w opinii Paula Ormeroda, jest niezrozumienie i niedostosowanie 

się tych krajów do dyscypliny i konkurencyjności właściwych krajom na północ.   

Stabilność finansowa wg Andrasa Simora to nie tylko bezpieczny i przejrzysty sektor 

bankowy, ale także dobrze ulokowane zasoby, czyli inwestycje, które pobudzają wzrost 

gospodarczy. Patrząc na wzrost gospodarczy w Europie Wschodniej można zauważyć 

mniejszy od ogólnego wzrost w inwestycjach. Nie jest to dobra sytuacja. Badania pokazały, 

że w przeszłości odbudowa gospodarki niewsparta dużymi inwestycjami jest bardziej 

niestabilna oraz przynosi mniejszy wzrost. W ocenie Andrasa Simora awersja do ryzyka oraz 

nieefektywne pożyczki są problemami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. 
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Rolf Wenzel nie podzielał optymizmu towarzyszącego przedmówcom w sprawie Unii 

Bankowej. Jeśli nie zaradzi się wysokiej stopie bezrobocia w większości państw UE istnieje 

zagrożenie zniszczenia tego, co społeczeństwa tworzą. Rozwiązaniem jest m.in. wzrost 

konkurencyjności. Każde państwo powinno odpowiadać w tym przypadku za siebie. 

Populacja europejska starzeje się, a migracje są co raz większe. Unia Europejska powinna 

wprowadzać nowe rozwiązania, które zaradzą lub przeciwstawią się tym zjawiskom.  

Zbigniew Jagiełło wypowiedział się o Unii Bankowej dość ostrożnie. Polski system 

bankowy jest kontrolowany przez zagraniczne instytucje bankowe w 60%. Nawet jeśli Polska 

nie weszłaby do Unii Bankowej, to i tak 60% rodzimego rynku bankowego podlegałoby jej 

wpływom. Stąd dylemat o rolę Polski w Unii Bankowej, uprzywilejowania tych 60% w 

stosunku do pozostałych 40% banków na rynku, realizację różnych scenariuszy i o miejsce 

np. PKO BP, który nie posiada spółki-matki za granicą,  w przypadku nagłej potrzeby 

pomocy ze strony Europejskiego Banku Centralnego. 

… bezpieczeństwa energetycznego? 

Obserwując niestabilną sytuację geopolityczną, zwłaszcza w kontekście wydarzeń 

rozgrywających się na Ukrainie, nasuwa się pytanie, czy możliwa jest dalsza integracja 

polityczna UE oraz wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej bez zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego? Próbowali na nie odpowiedzieć: 

- Joschka Fischer, Wicekanclerz i Minister Spraw Zagranicznych Niemiec w latach 1998-

2005  

- Maria van der Hoeven, Executive Director, International Energy Agency  

- Gunter Verheugen, Komisarz UE ds. rozszerzenia Unii w latach 1999-2004 oraz 

Komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości w latach 2004-2010 

Debatujący jednogłośnie zdecydowali, że znaczenie bezpieczeństwa energetycznego 

urosło do rangi jednego z najważniejszych wymiarów wspólnej polityki energetycznej. 

Wzrost konkurencyjności bez zapewnienia stabilnej sytuacji nie jest możliwy. Należy dążyć 

do zminimalizowania ryzyka wynikającego z uzależnienia od dostawców energii. 

Skutecznym rozwiązaniem mogłoby być tworzenie i rozwijanie europejskich giełd 

towarowych, dzięki którym gaz przestałby być przedmiotem sporów oraz przede wszystkim 

szantażu. Obligo giełdowe zapewniłoby ujednolicenie ceny gazu, sprzyjającej integracji 

politycznej UE.  Zdaniem ekspertów należy jednak pamiętać o zachowaniu regionalnych 
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różnic, tak aby mechanizmy rynkowe przyczyniły się do rozwoju lokalnych społeczności. W 

obecnym czasie ceny i warunki dostaw dla poszczególnych krajów są zbyt zróżnicowane. 

Europa może stać się silnym podmiotem tylko wtedy, gdy wypracowany zostanie system 

odchodzący od izolacji indywidualnych rynków na rzecz tworzenia wzajemnych powiązań. 

Konieczne tutaj jest zbudowanie odpowiedniej infrastruktury oraz poniesienie znaczących 

nakładów inwestycyjnych podnoszących wydajność energetyczną (np. rozbudowa sieci 

przesyłowej). Debatujący apelowali, aby wszystkie 28 państw członkowskich wreszcie 

zaczęło mówić jednym głosem. Zdaniem Guntera Verheugena „w polityce energetycznej 

wyraźnie brakuje politycznej odwagi, spójności i zrozumienia powagi sprawy, zarówno po 

stronie rządów i parlamentów narodowych, jak i na poziomie całej Unii Europejskiej”. 

Budowanie wspólnego rynku jest procesem trudnym i długotrwałym. Należy jednak 

pamiętać, że Rosja być może jest kolosem na glinianych nogach, jednak w przypadku 

odcięcia dostaw gazu z tej części świata, Europa Środkowa obecnie zostaje bez możliwości 

zaopatrzenia się nim z innych krajów. Zapewnienie dywersyfikacji dostaw z innych państw 

jest zadaniem, przed którym przyszło stanąć politykom.  

… polityki proinnowacyjnej? 

Wykład Profesora Dana Breznitza z Uniwersytetu w Toronto był zwieńczeniem tryptyku 

dotyczącego aspektów sprzyjających integracji UE. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny 

prowadzony przez Grażynę Piotrowską - Oliwę, Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Jacka 

Kędziorę, Partnera Zarządzającego EY.  

Na przykładzie Chin, Izraela i innych państw Breznitz tłumaczył istotę innowacyjności dla 

rozwoju gospodarczego, która jest czasem zaniedbywana w procesie kreowania wzrostu 

gospodarek.   

Najważniejszą rzeczą, niezbędną w tworzeniu innowacji są komponenty, składniki. 

Japonia produkowała je na masową skalę zanim zaczęła składać z nich kompletne 

samochody. Takimi komponentami obecnie są układy scalone. Są one domeną Korei Płd., 

USA i Chin, które są liderami rynków produktów, do wytworzenia których potrzebne są te 

składniki. Idealna sytuacja to taka,  gdy produkty te zostały zaprojektowane, rozwijane i 

produkowane w jednym miejscu. Jednak można zauważyć, że wymienione kraje dzielą się w 

procesie wykorzystania komponentów: Korea kontroluje rynek LCD i pamięci, USA wdrażają 

nowe rozwiązania z wykorzystaniem krzemu, które później wytwarza się na Tajwanie, i 

składane do ostatniej fazy produkcji w Chinach.  
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Chiny to bodaj najdłuższy gospodarczy cud z jakim obecnie mamy do czynienia. 

Genialnym posunięciem było otwarcie rynku na nowe technologie. Zazwyczaj największym 

problemem, jeśli chodzi o postrzeganie innowacji, jest odnoszenie jej do ostatnich nowinek 

technicznych. W rzeczywistości innowacja to unikalny pomysł, który wciela się w życie. To 

ta wielka zmiana, którą widać gdy coś, co kiełkowało w czyjejś głowie, jakiś czas później 

schodzi z taśmy produkcyjnej. Zatem innowacja to nie akt wymyślenia czegoś, ale akt 

wdrożenia pomysłu w życie, realizacji i wypuszczenia go na rynek. W innym przypadku nie 

mamy do czynienia z innowacją. I to właśnie robią Chiny. Władza dopuszcza do 

eksperymentowania, do tworzenia, przy czym wiele projekty upada, ale nieliczne, które zdają 

test są chwalone i wspierane przez komunistyczny rząd, co przekłada się na późniejszą 

pozycję rynkową.  

Odchodząc na Bliski Wschód, Izrael w 1968 roku posiadał 886. pracowników w sektorze 

badawczo – rozwojowym (R&D). Do 1986 roku posiadał ponad 100. tysięcy pracowników w 

tym sektorze. Przez to Izrael zawojował NASDAQ w sektorze Hi-Tech. Zapewniło to 

ogromny wzrost gospodarczy. Jedną z przyczyn jest stopniowy sukces i cierpliwość w 

budowaniu sektora R&D. 

Stąd państwo powinno stwarzać okazje, kreować „agentów”, którzy pomagają 

stymulować projekty innowacyjne i promują je na rynkach zbytu. Prawo również powinno 

być skonstruowane tak, aby ośrodki badawczo-rozwojowe miały swobodę działania oraz 

minimalizowały ryzyko związane z przejęciem pomysłów. Państwo powinno również 

stwarzać korzystne środowisko dla firm inwestujących (Venture Capital) w nowe technologie. 

Władze nie powinny bać się inwestować w firmy z sektora R&D. Dla przykładu, Tajwan 

swego czasu zainwestował 25 mln dolarów w TSMC, największego producenta układów 

scalonych na świecie, którego obecna wartość rynkowa to około 40 mld dolarów. 

Jakie przełożenie ma zatem innowacja na integrację Unii Europejskiej? Warto poznać 

swoje kluczowe rynki i dla nich wymyślać odmienne rozwiązania. Nie tylko rozwiązania 

wewnątrz tych rynków, dotyczące produktów czy usług, ale także zewnętrzne, w 

szczególności dotyczące instytucji finansowych. Pozostaje tylko pytanie, jak wspomagać 

integrację państw pozwalając jednocześnie na różnorodność? 
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The real crisis, the financial crisis and the rescue measures 

W obecnych czasach niemalże na każdym kroku uderza w nas słowo “kryzys”. Mówi 

się o nim w mediach, w miejscach pracy, szkołach, domach. Temat ten podjął również 

wybitny niemiecki ekonomista Hans-Werner Sinn, Prezydent Instytutu Badań nad 

Gospodarką Ifo Institut für Wirtschaftsforschung w Monachium. Wygłosił on wykład na 

temat kryzysu realnego, finansowego oraz środków umożliwiających wydostanie się z 

zapaści. 

 Zdaniem profesora kryzys gospodarki światowej spowodowany jest dopuszczaniem 

się nadużyć przez amerykańskie banki inwestycyjne. Słynący ze swoich kontrowersyjnych 

opinii Sinn stwierdził, ze "system euro jest w środku wybuchu”. Dyskusja wokół dwóch 

przywoływanych dotychczas pojęć: surowości (polegającej na silnym dostosowaniu 

fiskalnym w zadłużonych krajach i powrocie do spełniania kryteriów z Maastricht) oraz 

stymulowaniu wzrostu, nie jest już wystarczająca. Nie można też w nieskończoność zasilać 

systemu bankowego w tani pieniądz. Według wyliczeń kraje najbardziej zadłużone otrzymały 

łącznie ponad 900 mld euro, które wcale nie zagwarantowały, że długi tych państw zmalały.  

Ryzyko z kolei zostało przeniesione z inwestorów na podatników. Receptą na odzyskanie 

stabilności według Sinna jest odzyskanie konkurencyjności zachwianej i podważonej przez 

euro. Kraje stały się zbyt drogie, a tworzona przez lata bańka kredytowa w pewnym 

momencie musiała pęknąć. Reformy jednak nie są łatwe. Wyższe wymagania dotyczące 

rezerw kapitałowych, są tylko półśrodkiem prowadzącym do zażegnania kryzysu. Sinn 

wymienił kilka rozwiązań, które niestety realnie nie mają prawa bytu. Pierwszym z 

proponowanych reform jest doprowadzenie w Portugalii, Grecji czy Hiszpanii do deflacji - 

ceny i wynagrodzenia powinny spaść o ok 30%. Należy jednak zaznaczyć, że scenariusz ten 

jest praktycznie niemożliwy. Deflacja prawdopodobnie spowodowałaby ogromne 

niezadowolenie społeczne, bezrobocie oraz brak wypłacalności przez obywateli. Jest jednak 

też druga droga (równie nierealna) -  pobudzenie inflacji w krajach północnych.  Lekarstwem 

zaproponowanym przez Sinna jest swego rodzaju uelastycznienie strefy euro – umożliwienie 

czasowego „wyjścia” z niej państwom, które stoją na granicy niewypłacalności. Dodatkowo 

rosnące stopy procentowe winny odpowiadać wyższemu ryzyku.  

Dyskusja na temat zasadności wprowadzenia wspólnej waluty prawdopodobnie będzie 

jeszcze trwała przez wiele lat. Należy jednak zaznaczyć, ze według Prezydenta Instytutu 

Badań nad Gospodarką  wprowadzenie euro było niewłaściwym ruchem, ale jego załamanie 

byłoby jeszcze gorsze. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ifo_Institut_f%C3%BCr_Wirtschaftsforschung&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monachium
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Wykorzystanie corporate governance w tworzeniu wartości 

przedsiębiorstwa 

W panelu dyskusyjnym, którego partnerem była spółka PKP Cargo, swoje poglądy na 

temat istotności zasad ładu korporacyjnego prezentowało pięciu komentatorów: 

- Paweł Wojciechowski, Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy OECD 

- Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu GPW S.A. 

- Beata Binek, Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów  

- Małgorzata Dec, Dyrektor Departamentu Analiz, Ministerstwie Skarbu Państwa  

- Adam Purwin, Prezes PKP Cargo S.A.  

Paweł Wojciechowski rozpoczął panel swoim wystąpieniem, w którym przekonywał, że 

ostatni kryzys finansowy nie został wywołany błędami w zasadach corporate governance, a 

raczej brakiem stosowania tych zasad. Niemniej, kiedy firmy decydowały się na ich 

wdrażanie, nie wzrastały ich wartości, ale reputacja. Ambasador zwrócił również uwagę, iż 

zasady stworzone przez OECD nie są kodeksem o charakterze obligatoryjnym, a zbiorem 

wytycznych, które mogą być wdrażane przez władze organów państwa, aby pogodzić 

„miękkie” i „twarde” prawo. Jednak kryzys pokazał, że nie wyszło to tak, jak zamierzano. 

Wywołał on na rynkach finansowych dyskusję dotyczącą obsadzania rad nadzorczych, 

zarządzania ryzykiem spółek oraz podmiotów, które powinny być objęte zasadami ładu 

korporacyjnego. To, co w zamyśle miało być pomocnym narzędziem jest obecnie oceniane 

jako mało lub bezużyteczne. 

Kolejną osobą w dyskusji była Wiceprezes Jarosz. Według niej zasady ładu 

korporacyjnego opracowane przez OECD mogły nie spełniać oczekiwań, ponieważ polski 

rynek wciąż się rozwijał. Wskazała również na opracowane przez Giełdę Zasady Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Według Wiceprezes powinny one służyć przede 

wszystkim inwestorom, ale bez nadmiernego obciążania emitentów. Powodem tego jest 

spadek liczby emisji, który nie został wywołany przez nagły brak zaufania do ładu 

korporacyjnego, lecz przez awersję do ryzyka i brak zaufania inwestorów w szerokim 

znaczeniu. Po nikłym odzewie stosowania Zasad Dobrych Praktyk zostały one narzucone 

spółkom giełdowym. Zgodnie z zasadą „comply or explain” spółki są zobligowane do 

tłumaczenia się w przypadku braku wdrażania Praktyk. Jednak na dzień dzisiejszy 

świadomość jest wciąż niesatysfakcjonująca, a tłumaczenia często wręcz niepoważne.  
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W opinii Beaty Biniek zasady corporate governance powinny nie tylko generować koszty 

w zamian za lepszy wizerunek firmy na zewnątrz, lecz także rozwiązywać wewnętrzne 

konflikty spółek. Odnosząc się do zasady „comply or explain” Prezes zauważyła, że zasady 

różnią się od przepisów, iż nie są narzucone i istnieje możliwość, a nie przymus dostosowania 

się. Stąd zasady corporate governance nigdy nie powinny zbliżać się do przepisów, czyli nie 

powinny być narzucone prawem.  

Małgorzata Dec zwróciła uwagę na fakt, iż w spółkach, w których udziałowcem jest Skarb 

Państwa kładzie się co raz większy nacisk na Dobre Praktyki m.in. przez bilansowanie liczby 

kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz zawieranie kontraktów 

menadżerskich. Ponadto przeprowadzano „dezinwestycję” w spółkach państwowych, czyli 

restrukturyzację ich celów, aby zachęcić większą liczbę inwestorów. 

Całą dyskusję podsumował Prezes Adam Purwin, który położył nacisk na „miękkie” 

wartości prezentowane przez rynek, i co raz więcej inicjatyw spółek w samoregulowaniu. 

Według Prezesa cały proces powinien odbywać się stopniowo, żeby spółki mogły bez 

niespodziewanych kosztów przyjmować i realizować zasady ładu korporacyjnego. Polska nie 

wytworzyła w tym zakresie nic wartego zaoferowania światu, więc warto przyjąć to, co świat 

oferuje nam.  
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Czy szarą strefę mamy we krwi? 

Czy szarą strefę mamy we krwi? Czy unikamy płacenia podatków, czy może w granicach 

prawa staramy się minimalizować nakładane na nas obciążenia? A może to państwo „wpycha 

obywatela w buty naciągacza?”  Na te i wiele innych pytań podczas jednej z debat próbowali 

odpowiedzieć:  

- ks. Jacek Stryczek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wiosna 

- Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP  

- Michał Skowronek, Dyrektor Generalny na Polskę i Kraje Bałkańskie, MasterCard 

- Jacek Santorski, psycholog biznesu 

- Tomasz Michalik, partner MDDP 

Na początek rozważań należy przywołać przede wszystkim skalę zjawiska. Według 

statystyk na które powoływali się debatujący znajdujemy się na szczycie listy „europejskich 

podatkowych kombinatorów”. Szacunkowo wartość obrotu gospodarczego poza systemem 

podatkowym sięga w Polsce aż 19,5% PKB. Komisja Europejska zwiększa tą wartość nawet 

do 27% PKB. Można się spotkać z licznymi opiniami, ze aby temu zaradzić, należy obniżyć 

podatki. Ale czy na pewno wszyscy nagle  poczują się do odpowiedzialności? Zdaniem 

Cezarego Kaźmierczaka raczej nie.  Szara strefa jest swego rodzaju zjawiskiem 

ekonomicznym. Samo opodatkowanie, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw nie 

jest głównym problemem. Jest nim poziom skomplikowania, biurokracja systemu 

podatkowego, niedostosowanie do mikrodziałalności, brak form opodatkowania dla 

sezonowych przedsięwzięć oraz zbyt wymagający proces prawno-ekonomiczny. Kaźmierczak 

zaznaczył, że tak naprawdę to ZUS jest głównym czynnikiem tworzącym szarą strefę. 

Obciążenie w wysokości ponad 1000 zł miesięcznie sprawia, że często płacenie tej kwoty jest 

zwyczajnie nieopłacalne dla przedsiębiorców. Kolejnym aspektem na jaki należy zwrócić 

uwagę dyskutując o unikaniu płacenia podatków są uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz 

psychologiczne. W wielu miejscach w Polsce „VAT się zwyczajnie nie przyjął”. Mali 

przedsiębiorcy mają awersję do wystawiania faktur, obawiając się, że miesięczne przychody 

nie pokryłyby wszystkich kosztów.  Z punktu widzenia ogólnoludzkiego badania pokazują, że 

nasze mózgi ewolucyjnie bronią się przed stratą. Podatek jest właśnie tak rozpatrywany. 

Podatek to starta materialna oraz starta czasu i energii. Potrzeba jeszcze 25 lat, aby podatki, 

tak jak w  Szwecji czy Holandii, zaczęły w Polsce mieć wydźwięk pozytywny. Potrzebne są 

zmiany w mentalności ludzi.  Dyskutując o podatkach nie łatwo jest jednak  dojść do 
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konsensusu na linii państwo – podatnik. Potrzebna jest tu dojrzałość, współpraca, jasne 

określanie korzyści oraz świadczeń socjalnych.  

A może jest też trzecia droga? Czy pieniądze i tak ostatecznie nie trafiają do gospodarki? 

Zdaniem księdza Jacka Stryczka cała rozmowa dookoła szarej strefy polega na tym, że jedni 

czują tak, a drudzy inaczej. Biznes polega przede wszystkim na osiągnięciu trwałej przewagi 

konkurencyjnej, a jeżeli państwo chce mieć wyższe dochody z podatków, należy stworzyć  

mechanizmy sprawiające, że ludzie będą chcieli je płacić. A może sytuacja wygląda zupełnie 

inaczej? Według ekonomistów Banku Światowego, szara strefa pomogła polskiej gospodarce 

łagodniej przejść przez kryzys finansowy. Jak widać nie można tu jednoznacznie zdefiniować 

dobrych i złych praktyk. Powtarzając za Stevenem Kelmanem: „istotą demokracji jest 

obywatelska świadomość, że każdy grosz z podatków należy do nas wszystkich, a nie tylko 

do polityków”.  

 


