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Streszczenie: Współczesna gospodarka to przede wszystkim silna gospodarka. Silne powiązania pomiędzy
państwami powodują, że państwo staje przed nowymi wyzwaniami związanymi z zachowaniem swojego
bezpieczeństwa ekonomicznego. Bezpieczeństwo finansowe, obok bezpieczeństwa energetycznego jest
głównym składnikiem bezpieczeństwa ekonomicznego. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie
złożonej problematyki bezpieczeństwa państwa poprzez wskazanie wybranych determinant mających wpływ na
to bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym. W niniejszym rozdziale zaprezentowano współczesne podejście
do tej problematyki. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa państwa został scharakteryzowany poprzez podatek
od towarów i usług, ceny transferowe, obligacje skarbowe, konkurencję podatkową pomiędzy państwami a także
cienką kapitalizacje przedsiębiorstw. Do zaprezentowania problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego
państwa wykorzystano metodę analizy oraz syntezy. Przydatnym z punktu widzenia rozpatrywanych
finansowych aspektów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa było wykorzystanie współczynnika korelacji
Pearsona i Spearmana. W końcowej części pracy zastosowano metodę wnioskowania.
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Wstęp
Państwo jak każdy podmiot gospodarczy, do prawidłowego funkcjonowania i realizowania
swoich celów musi posiadać odpowiednie siły i środki. Podmiot państwa w katalogu
rodzajów podmiotów gospodarczych jest podmiotem wyjątkowym, ponieważ – w
przeciwieństwie do innych grup nie jest nastawiony na konsumpcję czy osiąganie zysku, ale
jego cele są celami pośrednio innych podmiotów funkcjonujących w tejże gospodarce
narodowej – czyli państwie. W ujęciu ogólnym, państwo jest strukturą organizacyjną, grupą
ludzi zajmującą określone terytorium z własną kulturą oraz suwerenną i niepodległą władzą2.
W wymiarze ekonomicznym zaś, państwo oznacza ogół zasobów: ludzkich, kapitałowych i
rzeczowych. W tych zasobach znajdują się ludzie, majątek w postaci kapitału, nieruchomości
i ruchomości oraz wszystko to, co znajduje się w ziemi na jego terytorium. Ekonomiczny
wymiar bezpieczeństwa państwa ma istotne znaczenie, ponieważ decyduje o pozycji państwa
w międzynarodowej hierarchii. Siła gospodarcza państwa, która w dzisiejszych czasach jest
równie ważna co potencjał militarny i polityczny (a może ważniejsza?) jest ściśle powiązana z
jego potencjałem

gospodarczym.

Bezpieczeństwo

finansowe, obok bezpieczeństwa

energetycznego jest głównym składnikiem bezpieczeństwa ekonomicznego. Termin
bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym oznacza stan, który zapewnia funkcjonowanie państwa bez
zakłóceń3. Dzięki zapewnionym uwarunkowaniom wewnętrznym i zewnętrznym –
Doktor, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej.
Słownik języka polskiego PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/panstwo;3953945.html, (dostęp 10.05.2020)
3 A. Czupryński, Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym [w:] Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Praktyka,
red. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2015, s. 14.
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politycznym, militarnym i – co jest przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale –
uwarunkowaniom ekonomicznym państwo może w sposób bezpieczny realizować swoje cele.
Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie złożonej problematyki bezpieczeństwa
państwa poprzez wskazanie wybranych determinant mających wpływ na to bezpieczeństwo w
wymiarze ekonomicznym.
Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa państwa
Istotą funkcjonowania państwa w wymiarze ekonomicznym jest zapewnienie innym
podmiotom funkcjonującym na terytorium danego państwa (w gospodarce narodowej)
stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Ekonomicznie, rolą państwa jest bycie pierwszą i
najsilniejszą linią obrony przed zjawiskami (wymiaru politycznego, ekonomicznego i też
militarnego) mającymi szkodliwy wpływ na gospodarkę. Lata XXI wieku z kryzysem
gospodarczym w pierwszej dekadzie, a zwłaszcza obecna sytuacja gospodarcza pokazuje, że
koncepcja państwa jako „zderzaka gospodarczego” na złe czasy wpisała się na stałe w
rzeczywistość gospodarczą. Państwo, żeby mogło skutecznie pełnić rolę „zderzaka
gospodarczego” potrzebuje „paliwa” w postaci zasobów finansowych. Głównym źródłem
tych zasobów są daniny od podmiotów funkcjonujących w gospodarce narodowej. Rolą
państwa jest kreować w taki sposób politykę finansową (fiskalną, monetarną, pieniężną), aby
nie hamować rozwoju podmiotów gospodarczych jednocześnie gromadząc zasoby do ich
ochrony i stymulacji.
Zmieniająca się gospodarka, wpływ globalizacji a także inne obszary otoczenia państwa
powodują pojawianie się nowych szans oraz zagrożeń przed państwem. Ekonomiczny wymiar
bezpieczeństwa państwa determinują między innymi następujące zjawiska:
 podatek od towarów i usług;
 ceny transferowe;
 obligacje skarbowe;
 konkurencja podatkowa pomiędzy państwami;
 cienka kapitalizacja.
Jak

wspomniano

we

wstępie,

bezpieczeństwo

ekonomiczne

państwa

składa

się

bezpieczeństwa finansowego i energetycznego. Omawiane, wybrane determinanty należą do
komponentu finansowego. Należy jednak podkreślić, że bezpieczeństwo finansowe jest ściśle
powiązane

z

bezpieczeństwem

energetycznym.

Wzmocnienie

jednego

obszaru

bezpieczeństwa ekonomicznego państwa powoduje wzmocnienie (lub stwarza do tego
warunki) drugiego elementu.
Do zaprezentowania problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa wykorzystano
metodę analizy oraz syntezy. Przydatnym z punktu widzenia rozpatrywanych finansowych
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aspektów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa było wykorzystanie współczynnika
korelacji Pearsona i Spearmana. W końcowej części pracy zastosowano metodę
wnioskowania.
Podatek od towarów i usług a bezpieczeństwo finansowe państwa
Podstawową funkcją podatku od towarów i usług jest funkcja fiskalna, ukierunkowana na
zapewnienie budżetowi stałych wpływów umożliwiających realizację zadań państwa. O
wysokiej dochodowości podatku od towarów i usług decyduje kilka czynników, które w
połączeniu przesądzają o pierwszym miejscu tego podatku w systemie wpływów
podatkowych4. Poniższa tabela pokazuje znaczenie podatku od towarów i usług w budżecie
Polski.
Roczny wpływ VAT w tyś. zł

Udział VAT w budżecie

2016

128 683 000,00

41%

2017

143 000 000,00

44%

2018

166 000 000,00

47%

2019

179 600 000,00

46%

2020

196 500 000,00

45%

Tabela 1 Udział podatku od towarów i usług w dochodach Polski w latach 2016-2020
Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. - podpisana przez Prezydenta RP 3
marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 278), Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016
roku - podpisana przez Prezydenta RP 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108), Ustawa
budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku - podpisana przez Prezydenta RP 29 stycznia
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291), Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku podpisana przez Prezydenta RP 30 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198), Ustawa budżetowa na
rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku - podpisana przez Prezydenta RP 30 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 571).

W przedstawionym w tabeli 1 okresie czasu podatek od towarów i usług stanowił średnio
45% w dochodach budżetowych ogółem. Główną przyczyną znacznej wydajności fiskalnej
podatku jest określenie w sposób szeroki zakresu przedmiotowego i podmiotowego tego
instrumentu. Obciążone podatkiem od towarów i usług - poza wyjątkami wskazanymi w

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku - podpisana przez Prezydenta RP 30 marca 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 571).
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Ustawie o podatku od towarów i usług5 są wszystkie towary i usługi, a faktycznym
podatnikiem, z uwagi na cechę przerzucalności, powodującą obciążenie konsumenta
ostatecznego, jest każdy, kto dokonuje nabycia dóbr lub usług na cele niezwiązane z
działalnością gospodarczą. W praktyce więc ciężar podatku od towarów i usług ponoszony
jest przez wszystkie jednostki dokonujące nabyć jakichkolwiek produktów czy usług z
zamiarem ich ostatecznej konsumpcji. Znaczny wpływ na wysokość dochodów z tytułu
podatku od towarów i usług ma stosunkowo wysoka - w porównaniu z innymi podatkami stawka. W podatku od towarów i usług została ona ukształtowana na poziomie 23% (stawka
podstawowa), co przewyższa wysokość większości stawek podatkowych obowiązujących w
poszczególnych podatkach funkcjonujących w polskiej przestrzeni prawnej. Tytułem
przykładu, najwyższa stawka zryczałtowanego podatku od dochodu osób fizycznych
określona jest na poziomie 20%6. Nawet najwyższa stawka nie przekracza więc poziomu
podstawowej stawki podatku od towarów i usług. Dodatkowo z uwagi na zjawisko tzw.
znieczulenia podatkowego, podniesienie stawek podatku od towarów i usług jest mniej
zauważalne i przez to łatwiejsze niż podniesienie stawek w podatkach dochodowych. Fakt ten
powoduje, iż podatek od towarów i usług może być swoistego rodzaju instrumentem
szybkiego reagowania na zwiększające się potrzeby budżetu na środki finansowe i w
sytuacjach kryzysowych podniesienie stawek zapewni bezzwłoczny wpływ dodatkowych
środków potrzebnych na pokrycie wydatków publicznych. Rozliczanie podatku od towarów i
usług w systemie miesięcznym sprawia, iż skutki zwiększenia wymiaru opodatkowania są dla
budżetu odczuwalne natychmiastowo. Niewątpliwie ten instrument finansowy stanowi ważny
element systemu bezpieczeństwa finansowego państwa. Jak każdy mechanizm również i ten
jest narażony na zakłócenia. W przypadku podatku od towarów i usług zakłócenia wynikają z
unikania płacenia podatku (tzw. dziura VAT). Poniższy rysunek przedstawia omawianą
problematykę.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535).
Ustawa z dnia 20 listopada 1998r.ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930).
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Wykres 1 Luka VAT w Polsce w latach 2013-2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member
States: 2019 Final Report, Center for Social and Economic Research, Institute for Advanced Studies,
Warszawa 2019, s.43.

Przytoczone dane zebrane przez CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)
wskazują na silny trend spadkowy luki VAT w polskiej gospodarce, co wiąże się ze
zwiększonymi wpływami do budżetu. Działania podjęte w celu zmniejszenia niezapłaconego,
należnego podatku VAT bez wątpienia są elementem zwiększającym bezpieczeństwo
ekonomiczne państwa. Należy jednak pamiętać, że problematyka luki podatkowej i sposobów
walki z nią musi być prowadzona w sposób ciągły. Zmieniające się otoczenie gospodarcze (a
także pomysłowość oszustów) powoduje, że każde rozwiązanie prawno-podatkowe z biegiem
czasu traci swoją skuteczność.
Ceny transferowe w obrocie gospodarczym
Globalizacja oraz powstawanie nowych kanałów dystrybucji powoduje, że konkurencję na
rynku międzynarodowym rozpoczynają coraz to mniejsze podmioty. Jednym z elementów
wzmacniania swojej pozycji rynkowej jest optymalizacja podatkowa, polegająca na
działaniach nakierowanych na maksymalne zmniejszenie daniny na rzecz państwa w którym
przedsiębiorstwo funkcjonuje – lub – poszukiwanie takiego sposobu, aby zobowiązania
podatkowego nie było wcale7. Ceny transferowe są ważnym elementem systemu
podatkowego każdego państwa. Ich wysokość oraz regulacje prawne w tym obszarze
znacząco wpływają na wysokość dochodów podatkowych kraju. W polskim systemie
prawnym zagadnienie cen transferowych pojawiło się w roku 1999 w związku z
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przystąpieniem Polski do OECD. Cena transferowa definiowana jest jako cena towarów,
usług, wartości niematerialnych i prawnych oraz honorariów stosowanych w transakcjach
między podmiotami powiązanymi i różniących się od cen wynegocjowanych na wolnym
rynku, zawartych w warunkach porównywalnych przez podmioty nie będące podmiotami
powiązanymi8. Warto dodać, ze ceny te są efektem decyzji wewnętrznych korporacji a nie
układu sił rynkowych. Pojęcie ceny transferowej zostało również zdefiniowane w ordynacji
podatkowej. Zgodnie z ustawą, cena transakcyjna to cena przedmiotu transakcji zawieranej
pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego
dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób
prawnych oraz podatku od towarów i usług9. Mechanizm cen transferowych powoduje
przerzucanie dochodu (poprzez koszty) na inne podmioty, często podmioty zagraniczne,
funkcjonujące w bardziej „przyjaznych” systemach podatkowych. W ten sposób gospodarka,
w której przychód przedsiębiorstwa został wytworzony zaniża swoje dochody, które będą
przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym. Dla jaśniejszego wyjaśnienia działania
cen transferowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju przygotowano
poniższy przykład.
Spółki A i C są podmiotami niepowiązanymi z siedzibą w Polsce. Spółka A sprzedaje spółce
C produkty o wartości netto 16.000 zł. Koszty wytworzenia produktów przez spółkę A
wyniosły 8.000 zł. Dochód spółki A wyniesie zatem 8.000 zł (16.000 - 8.000), zaś uiszczony
podatek 1.520 zł (8.000 x 0,19). W celu zredukowania wielkości obciążenia podatkowego,
spółka A tworzy jednostkę zależną B, której siedziba zlokalizowana zostaje w specjalnej
strefie ekonomicznej. Spółka A sprzedaje spółce B produkty o wartości netto 10.000 zł. Przy
kosztach wytworzenia 8.000 zł, dochód spółki A wyniesie 2.000 zł, zaś podatek 380 zł
(2.000 x 0,19). Spółka B odsprzedaje produkty spółce C za 16.000 zł. Spółka B osiąga
nieopodatkowany dochód w wysokości 6.000 zł (16.000 - 10.000). W efekcie obciążenie
podatkowe grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki A i B uległo redukcji o 1.140
zł.
Przykład 1 Funkcjonowanie cen transferowych w obrocie gospodarczym
Źródło: opracowanie własne.

J. Jankowski, Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych. Dopuszczalność i prawne granice, CH
Beck, Warszawa 2019, s. 1-44.
8 K. G. Szymański, A. Pietrasik, Ceny transferowe, Istota – szacowanie cen – ryzyka podatkowe – dokumentacja
podatkowa, Gdańsk 2003, s. 37.
9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. 2017, poz. 201).
7
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Powyższy przykład wymiernie wskazuje znaczenie cen transferowych dla bezpieczeństwa
państwa. Należy przy tym zaznaczyć, że przykład operuje na niewielkich (w porównaniu do
obrotów średniej wielkości przedsiębiorstwa) wartościach. W skali kraju takie transakcje
przynoszą ogromne straty budżetowe. Ceny transferowe nie zawsze muszą występować w
postaci przerzucanego towaru. Istotą cen transferowych jest przerzucanie kosztów i
przychodów (wedle potrzeb podmiotu i przyjętej strategii podatkowej). Narzędziem do
przerzucania kosztów może być usługa zarządzania, doradztwa, która powoduje koszt dla
przedsiębiorstwa – a tym samym uszczuplenie jego podstawy opodatkowania. Koszt ten jest
ceną transferową. A w przypadku zbyt dużej wartości takiej „usługi” (ponad jej rynkową
wartośc) jest niezgodny z prawem. Należy zaznaczyć, że sama optymalizacja podatkowa z
prawnego punktu widzenia nie jest rzeczą zabronioną. Obowiązujący porządek prawny daje
podatnikowi możliwość wyboru najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego, jednak tego
typu działania nie cieszą się powszechną akceptacją społeczeństwa i są wręcz uznawane za
działania szkodliwe i mające negatywny wpływ na kondycję finansową Skarbu Państwa.
Naraża to państwo na ogromne straty i jest uznawane za zagrożenie dla bezpieczeństwa
ekonomicznego.
Obligacje skarbowe w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Obligacje skarbowe są kolejnym obszarem mającym wpływ na bezpieczeństwo finansowe
państwa. Obligacje skarbowe są kategorią złożoną, do których zaliczane są różne kategorie
papierów wartościowych. Ich cecha wspólną jest to, że są emitowane praz Skarb Państwa. Są
rodzajem dłużnych papierów finansowych w których emitent (Skarb Państwa) poprzez ich
emisje dokonuje swoistej pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu w z góry ustalonym
terminie. Świadczenie pieniężne inkorporowane w treści obligacji może przyjmować postać
dyskonta lub odsetek. Emitentem obligacji skarbowych jest minister finansów (jako
reprezentant Skarbu Państwa)10. Co ważne, termin zapadalności (wykupu) obligacji nie może
być krótszy niż rok. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi, których obrót
dokonuje się na rynku kapitałowym. Ich istota sprawia, że są elastycznym źródłem
pozyskania przez Skarb Państwa środków finansowych potrzebnych do finansowania swoich
średnio i długookresowych potrzeb pożyczkowych. Są popularnym i efektywnym
instrumentem finansowym wykorzystywanym przez Skarb Państwa do zarządzania długiem
publicznym i deficytem budżetowym. W tej części rozdziału poddano badaniu 10-letnie
obligacje skarbowe i ich wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Poniższa tabela

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji
skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej, (Dz. U. Nr 237,poz. 1573).
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prezentuje informacje dotyczące budżetu Polski i rentowności 10-letnich obligacji
skarbowych.
rok

Saldo

R*

rok

Saldo

R*

2008

- 3.6%

6,07 %

2014

- 3,6 %

3,52 %

2009

- 7,3 %

6,12 %

2015

- 2,6 %

2,70 %

2010

- 7,4 %

5,78 %

2016

- 2,4 %

3,04 %

2011

- 4,9 %

5,96 %

2017

- 1,5 %

3,42 %

2012

- 3,7 %

5,00 %

2018

- 0,2 %

3,20 %

2013

- 4,2 %

4, 03 %

Tabela 2 Saldo budżetu Polski w latach 2008-2018 oraz rentowność polskich 10-letnich obligacji
skarbowych
Źródło: General government deficit (-) and surplus (+) - annual data,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teina200/default/table?lang=en, (dostęp 18.05.2020)
oraz EMU convergence criterion series - annual data,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00097/default/table?lang=en, (dostęp 18.05.2020)

Z informacji zamieszczonych w tabeli 2 jasno wynika, że w żadnym roku z rozpatrywanego
okresu gospodarka Polska nie wypracowała nadwyżki budżetowej. Najwyższy deficyt
budżetowy przypadał na okres światowego kryzysu gospodarczego, co potwierdza, że
sytuacja ta dotknęła również gospodarkę polską. Wysokość deficytu budżetowego w
kolejnych latach wskazuje proces powolnego wychodzenia z tego kryzysu. Najwyższa
wartość deficytu budżetowego przypada na lata 2008 i 2009 – lata szczytu kryzysu
gospodarczego na świecie. Z biegiem czasu wysokość deficytu staje się coraz niższa. Według
informacji Eurostat w roku 2018 deficyt budżetowy w Polsce wynosił 0,2%. Jest to jeden z
najniższych wyników w historii gospodarczej tego kraju (po roku 1989). Tabela pokazuje
również

wysokości stóp procentowych 10-letnich obligacji

skarbowych.

Rosnące

zapotrzebowanie państwa na kapitał zbiega się z oczekiwaniem wyższych stóp zwrotu z
obligacji skarbowych przez inwestorów. W efekcie najwyższą rentowność obligacji
skarbowych odnotowano w roku 2009. Poniższa tabela przedstawia wyniki badania korelacji
Pearsona oraz Spearmana dla omawianej problematyki.

8

Problematyka bezpieczeństwa państwa w wymiarze ekonomicznym – wybrane aspekty

Deficyt
budżetowy/rentowność
10-letnich obligacji
skarbowych
t statystyka

Współczynnik
korelacji
Perasona

Współczynnik
korelacji
Spearmana

-0,77

-0,76

Wartość
krytyczna t dla
α=0,05, n-2

2,262
-3,57

-3,47

Tabela 3 Współczynnik korelacji Pearsona i Spearmana dla zbieżności pomiędzy deficytem
budżetowym a rentownością 10-letnich obligacji skarbowych dla Polski w latach 2008-2018.
Źródło: opracowanie własne.

Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy poziomem deficytu budżetowego a rentownością
10-letnich skarbowych papierów wartościowych w latach 2008-2018 wyniósł -0,77. Wynik
ten potwierdza istnienie związku pomiędzy tymi dwoma wartościami. Wartość bezwzględna
tego wyniku (większa od 0,5) świadczy o jego dużej sile. Tym samym zależność pomiędzy
deficytem budżetowym a rentownością skarbowych papierów wartościowych (tu: 10-letnich
obligacji skarbowych) ma wpływ na jego bezpieczeństwo ekonomiczne. W badanym okresie
współczynnik korelacji Pearsona przyjął wartość ujemną co oznacza, że wzrostowi deficytu
budżetowego towarzyszy spadek rentowności skarbowych papierów wartościowych (10letnich obligacji skarbowych) i odwrotnie. Co ważne, dla przyjętego poziomu istotności
α=0,05 wynik jest istotny statystycznie. Zależność ta została potwierdzona również w badaniu
korelacji Speramana. Współczynnik korelacji wyniósł -0,76. Tak jak w przypadku korelacji
Perasona wielkość ta świadczy o istnieniu silnej zależności pomiędzy deficytem budżetowym
a rentownością badanych papierów wartościowych. Ujemny wynik współczynnika mówi o
przeciwstawnej zależności tych dwóch zmiennych. Wynik również jest istotny statystycznie.
Oprocentowanie obligacji skarbowych jest premią za ryzyko inwestycyjne podjęte przez
inwestora - nabywcę. Rentowność obligacji skarbowych, będących państwowymi papierami
wartościowymi ma również wpływ na wysokość kosztu obsługi zadłużenia państwa (długu
publicznego) oraz na ogólną wysokość kosztu kapitału w gospodarce. Dlatego ważnym jest,
aby państwo jako podmiot gospodarczy, miało dostęp do tanich źródeł finansowania.
Udowodniona zależność pomiędzy rentownością 10-letnich obligacji skarbowych a
wysokością deficytu budżetowego jest kolejnym obszarem kreującym bezpieczeństwo
ekonomiczne państwa.
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Niejednorodny system podatkowy
Globalne zmiany w gospodarce powodują coraz większe zainteresowane krajów problemami
opodatkowania dochodu wypracowanego w ich gospodarkach. Swobodny przepływ dóbr,
usług i kapitału w Unii Europejskiej niewątpliwie jest jedną z największych dobrodziejstw tej
wspólnoty. Jednak ta swoboda daje możliwość wyboru kraju członkowskiego, w którym
daniny publiczne będą zapłacone. Oczywiście każdy podmiot gospodarczy kierując się swoim
jak najlepszym interesem dąży do tego, aby daniny te były jak najniższe (instrumentami
wykorzystywanymi do tych celów są między innymi ceny transferowe). Wyznacznikiem
decyzyjnym dla przedsiębiorcy miejsca swojego „ostatecznego” rozliczenia jest w dużej
mierze stawka podatku. W tej części rozdziału przedstawione zostanie zjawisko konkurencji
podatkowej wewnątrz Unii Europejskiej na przykładzie podatku CIT. Poniższa tabela
przedstawia wysokości stawek podatku CIT w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.
Kraj

Stawka podatku CIT

Kraj

Stawka podatku CIT

Węgry

9,00%

Portugalia

21,00%

Bułgaria

10,00%

Szwecja

21,40%

Irlandia

12,50%

Dania

22,00%

Cypr

12,50%

Włochy

24,00%

Litwa

15,00%

Hiszpania

25,00%

Rumunia

16,00%

Holandia

25,00%

Chorwacja

18,00%

Austria

25,00%

Wielka Brytania
Słowenia
Polska

19,00%
19,00%
19,00%

Czechy

19,00%

Łotwa

20,00%

Luksemburg
Grecja
Belgia
Niemcy
Francja

27,08%
28,00%
29,00%
30,00%
31,00%

Finlandia

20,00%

Estonia

20,00%

Słowacja

21,00%

Malta
Strefa EURO
Unia Europejska

35,00%
23,30%
21,30%

Tabela 4 Stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej
Brytanii.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Trading Economics, List of Countries by Corporate Tax Rate,
https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate?continent=europe, (dostęp 18.05.2020)

Wstępna analiza informacji zamieszczonych w tabeli pokazuje ogromne zróżnicowanie
stawek podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych. Dla przykładu, stawka
podatku CIT na Węgrzech wynosi 9%, natomiast wysokość tej daniny na Malcie wynosi
35%. Średnia wysokość podatku CIT dla UE wynosi 21,3%. Co ważne, kraje, w których
stawka tego podatku jest poniżej średniej unijnej są krajami słabiej rozwiniętymi (np.
Bułgaria, Cypr, Litwa, Rumunia, również Polska z 19% stawką podatku dochodowego).
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Przyciąganie kapitału wydaje się

niezwykle istotne dla krajów, które nie posiadają

wystarczającej ilości własnego kapitału krajowego, przez co całkowicie polegać muszą na
kapitale zagranicznym11. W takich warunkach kraje zmuszone są rywalizować między sobą o
łatwo przemieszczalny kapitał za pomocą sztucznie niskich stóp podatkowych. W wielu
przypadkach wysokość stawki podatkowej traktowana jest jako element konkurencji o
wpływy podatkowe. Integracja międzynarodowa, dająca swobodę wyboru gospodarki
narodowej, w której przedsiębiorstwo dokona rozliczenia powoduje obawy o nadmierny
odpływ danin publicznych do „bardziej przyjaznych” gospodarek. Konsekwencją takiej
polityki podatkowej przyjętej przez przedsiębiorstwa może być brak lub nie wystarczająca
ilość kapitału zgromadzonego przez państwo do realizacji swoich celów12. Rywalizacja o
wpływy podatkowe jest szczególnie widoczna wśród krajów przygotowujących się do
wstąpienia do Unii Europejskiej. Poniższa tabela przedstawia wysokości stawek podatkowych
w krajach członkowskich w okresie poprzedzającym ich akcesję do Unii Europejskiej.
Kraj
Bułgaria
Czechy
Estonia
Cypr
Łotwa
Litwa
Węgry
Malta
Polska
Rumunia
Słowenia
Słowacja

1995
40
41
26
25
29
29
18
35
40
38
25
40

Stawka podatku CIT (%)
2000
2004
32,5
19,5
31
28
26
26
29
15
24
15
24
15
18
16
35
35
30
19
25
25
25
25
40
19

2007
10

16

Różnica w
stawce (%)
-30
-13
-10
-14
-14
-2
-21
-22
-21

Tabela 5. Zestawienie wysokości stawek podatku CIT w latach poprzedzających członkostwo w Unii
Europejskiej do momentu przystąpienia do Unii Europejskiej oraz całkowitej zmiany wysokości stawek CIT w
tym okresie dla nowych członków Unii Europejskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Trading Economics, List of Countries by Corporate Tax Rate,
https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate?continent=europe, (dostęp 19.05.2020)

Prawie wszystkie kraje obniżyły swoje stawki podatkowe CIT przed przystąpieniem do Unii
Europejskiej. Było to zabieg ukierunkowany na przyciągnięcie do swoich gospodarek
kapitału z zewnątrz, ale też forma ochrony sowich systemów budżetowych przed odpływem
kapitału na zewnątrz (do innych krajów członkowskich).

M. Krajka, Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna UE, „Equilibrium. Quarterly Journal
of Economics and Economic Policy” 2010 nr 1 (4), s. 24.
11
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Cienka kapitalizacja
Kolejnym obszarem mającym wpływ na bezpieczeństwo finansowe państwa jest
niedostateczna (cienka kapitalizacja). Przed wyjaśnieniem czym jest i na czym polega cienka
kapitalizacja należy zaznaczyć, że to zjawisko pojawiło się wraz z jednoczeniem się rynków,
znoszeniem kolejnych barier pomiędzy gospodarkami narodowymi. W ujęciu ogólnym,
cienka kapitalizacja oznacza sytuację, w której przedsiębiorstwo finansuje się przede
wszystkim ze zobowiązań, a nie z kapitału własnego. Obecną definicję cienkiej kapitalizacji
zawiera Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nią przedsiębiorstwa,
które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane
wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej
nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce
sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o
charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o
wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów
amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości
początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej13. Mechanizm
niedostatecznej kapitalizacji oparty jest na dwóch wskaźnikach: wyrażonego w walucie limitu
kosztów mogących być zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu (3 mln), a w przypadku
wyższych kosztów limitu 30 % EBITDA. Poniższy rysunek przybliża znaczenie cienkiej
kapitalizacji dla bezpieczeństwa finansowego państwa.

E. Mendoza E., L. Tesar, Why hasn’t tax competition triggered a race to the bottom? Some quantitative
lessons from the EU, „Journal of Monetary Economics”, 2005 vol. 52, nr 1 s. 163-204.
13 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86).
12
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Rysunek 1 Cienka kapitalizacja w obrocie gospodarczym
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Thin capitalisation legislation. A background paper for country tax
administrations, Organisation for Economic Cooperation and Development, Tax & Development, 2012 s. 14.

Z powyższego rysunku wynika, że przedsiębiorstwo B skorzystało z pożyczki od
przedsiębiorstwa A. Ważnym jest, że w myśl obowiązujących przepisów nie ma znaczenia,
czy podmioty są ze sobą powiązane czy nie. W pierwszym przypadku wysokość pożyczki
wynosiła 100 milionów. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10%. Przedsiębiorstwo B generuje
EBITDA w wysokości 20 milionów. Koszty finansowania dłużnego wynoszą więc 10
milionów. Przy 19% stawce podatku dochodowego i założeniu, że nie ma żadnych ograniczeń
w odliczeniu kosztów, przedsiębiorstwo w rocznym rozliczeniu podatkowym zapłaci podatek
dochodowy w wysokości 1.9 miliona Przy obowiązujących ograniczeniach naliczania
kosztów finansowania dłużnego i EBITDA w wysokości 20 milionów, roczny podatek
dochodowy zapłacony do budżetu państwa będzie wynosić 2.66 milionów. Zwiększenie
wpływu do budżetu spowodowane jest ograniczeniem kwalifikowania kosztów finansowania
dłużnego w rocznym rozliczeniu podatkowym. Do kosztów finansowania dłużnego można
zaliczyć nie więcej niż 3 miliony zł., lub (w przypadku generowanych wyższych kosztów) do
13
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30% EBITDA. W przedstawionym przykładzie koszty finansowania dłużnego wynoszą 10
milionów. Koszty kwalifikowane do odliczenia w tym przykładzie to 6 milionów (30%
EBITDA).

Wynikiem

tego

ograniczenia

jest

wykazanie

w

rocznym

rozliczeniu

przedsiębiorstwa mniejszego o 4 miliony kosztu uzyskania przychodu i tym samym
wykazanie większego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(zysku brutto). Koszty finansowania dłużnego wyłączone z kosztów uzyskania przychodu w
danym roku przy spełnieniu określonych warunków mogą zostać rozliczone w kosztach
podatkowych w następnych 5 latach podatkowych14. Należy podkreślić, że ograniczenie 30%
EBITDA działa tylko wtedy, gdy koszty finansowania dłużnego są wyższe niż 3 miliony zł.
W przypadku kosztów finansowania dłużnego niższego niż 3 mln zł, kwota ta jest w całości
uwzględniana w wyliczaniu zysku brutto. Mechanizm cienkiej kapitalizacji w obecnie
funkcjonującej postaci ukierunkowany jest na ograniczenie wypływu dużego kapitału bez
opodatkowania. Dzięki temu zabezpiecza interesy podatkowe państwa i znacząco wpływa na
jego bezpieczeństwo ekonomiczne. Przekroczenie limitu 3 milionów zł. kosztu uzyskania
przychodu nie powoduje automatycznie ograniczenia w kwalifikacji kosztów ponad ta
granicę. Ograniczeniem ostatecznym jest 30% EBITDA. Ustalony limit wyrażony w
pieniądzu powoduje, że małe przedsiębiorstwa nie podlegają ograniczeniom tego
mechanizmu (rysunek 2). Natomiast pozostałe przedsiębiorstwa muszą stosować ograniczenie
30% EBITDA.
Podsumowanie
W artykule zaprezentowano wybrane determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
Zmieniająca się gospodarka, a także potrzeby ludzkie powodują, że niniejszy rozdział zawiera
tylko zarys wybranych wybiórczo problemów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, które
w opinii autora współcześnie można przyjąć za kluczowe. Zaprezentowane obszary
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa
czynników posadowiona jest w sferze podatkowej i instrumentów, mających wpływ na
wysokość tych podatków. W tej grupie znajduje się podatek od towarów i usług, ceny
transferowe, cienka kapitalizacja oraz zjawisko konkurencji podatkowej pomiędzy
państwami. Druga grupa obejmuje sferę potrzeb kapitałowych państwa, które ono samo
sygnalizuje. W tej grupie znajduje się omawiana problematyka oprocentowania obligacji
skarbowych i ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Podatek od towarów i
usług, który jest kluczowym źródłem przychodów budżetowych stanowi zarazem duże pole
do nadużyć finansowych. W artykule pokazano, że luka podatkowa dotycząca VAT
14

Ibidem.
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sukcesywnie jest obniżana. Proces ten przynosi wymierne korzyści dla państwa w postaci
zwiększonych dochodów. Ceny transferowe są pojęciem jednoznacznie zdefiniowanym,
jednak ciągle zmieniającym się. Wynika głównie z jednego faktu – działalności ludzkiej.
Instrument cen transferowych może być stosowany do obniżenia, bądź uniknięcia zapłaty
podatku dochodowego, co jest poważnym osłabieniem krajowego budżetu, a więc również
bezpieczeństwa państwa w sferze ekonomicznej. Cienka kapitalizacja jest rozwiązaniem
mającym na celu ograniczenie unikania płacenia podatku dochodowego przez podmioty
gospodarcze. Zastosowanie dwóch uzupełniających się warunków w tym mechanizmie
skutecznie chroni małe przedsiębiorstwa przed ograniczeniem w kwalifikacji kosztów
uzyskania

przychodów,

pozostawiając

do

dyspozycji

dodatkowy

kapitał,

którego

przedsiębiorstwa o większych kosztach finansowania zewnętrznego są pozbawione.
Mechanizm ten stymuluje małe przedsiębiorstwa poprzez redystrybucję (pozostawionych w
przedsiębiorstwie) dochodów. Ostatnim zjawiskiem sfery podatkowej omawianym w
niniejszym rozdziale jest konkurencja podatkowa pomiędzy państwami. Zjawisko coraz
częściej zauważane na arenie międzynarodowej, którego skala rośnie. Konkurencja
podatkowa pomiędzy państwami, wynikająca z różnic tych systemów daje możliwość wyboru
podatnikowi miejsca zarejestrowania swojej działalności gospodarczej (a co za tym idzie
również rozliczenia się w danym systemie podatkowym). Ważnym jest, że miejsce
zarejestrowania działalności gospodarczej nie ogranicza świadczenia swoich usług tylko do
terytorium danego kraju. Wspólny rynek Unii Europejskiej daje możliwość pracy praktycznie
w całej Europie. Przy działalności gospodarczej na dużą skalę, gdy przedsiębiorstwo posiada
swoje filie w wielu krajach członkowskich, rozliczenia podatkowe dokonywane są w
poszczególnych krajach Unii Europejskiej – oczywiście z uwzględnieniem cen transferowych,
cienkiej kapitalizacji i innych zapisów podatkowych. Przybliżone w niniejszym rozdziale
obszary problemowe, mające wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa stanowią
wstęp do rozważań nad współczesnym bezpieczeństwem ekonomicznym państwa Jest rzeczą
trudną, wręcz niemożliwą – w opinii autora niniejszego rozdziału dokonać zhierarchizowania
ważności omawianych determinant. Ponadto należy oczekiwać, że dynamiczna rzeczywistość
gospodarcza przyniesie kolejne obszary wymagające badań.
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Selected aspects of economic security of the state
Summary: Modern economy is above all a strong economy. Strong links between countries mean that the state
faces new challenges related to maintaining its economic security. Financial security, along with energy security,
is the main component of economic security. The purpose of this chapter is to present the complex issues of
national security by identifying selected determinants that affect economic security. This chapter presents a
contemporary approach to this issue. The economic dimension of state security has been characterized by value
added tax, transfer prices, treasury bonds, tax competition between countries as well as thin capitalization of
enterprises. The method of analysis and synthesis was used to present the issues of economic security of the
state. From the point of view of the considered financial aspects of the country's economic security, it was useful
to use the Pearson and Spearman correlation coefficient. In the final part of the work the inference method was
used.
Keywords: national economic security, economy, taxes
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