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Polska traci miliardy

Polska traci miliardy złotych rocznie w wyniku nielegalnego przepływu
środków finansowych. Opublikowany właśnie raport Global Financial
Integrity (GFI) wskazuje, że nielegalny transfer pieniędzy z naszego
kraju w ciągu dekady osiągnął kwotę blisko 150 miliardów złotych.

W samym 2011 roku Polska straciła w ten sposób ponad 20 miliardów złotych; jak szacują autorzy
raportu  jest  to  od  3  do  5  procent  dochodu  narodowego  brutto.  Pod  względem nielegalnego
przepływu pieniędzy plasujemy się w światowej czołówce tuż za Białorusią i Katarem.

Suma nielegalnego przepływ środków w krajach rozwijających się, do których zaliczana jest Polska,
wyniosła w 2011 roku równowartość około 3 bilionów złotych (946.7 miliarda dolarów), a od 2002
roku równowartość prawie 18 bilionów złotych (6 bilionów dolarów).

Na czele niechlubnego rankingu znajdują się Chiny, z których wypompowano ponad bilion dolarów;
Rosja, która straciła 881 miliardów dolarów i Meksyk, z którego wypłynęły 462 miliardy dolarów.

Raport  GFI  pokazuje,  że  w  latach  2002-2011  nielegalny  proceder  “eksportowania”  pieniędzy
pochodzących  z  korupcji,  oszustw  podatkowych  i  innych  przestępstw  finansowych  rósł  w  tempie
ponad 10 procent rocznie, sięgając w 2011 roku 13,7 procent, co jak zauważają eksperci,  jest
wskaźnikiem wyższym od tempa wzrostu gospodarczego.

Poniższa  tabela  przedstawia  ranking 25 krajów z  najwyższym nielegalnym odpływem środków
finansowych w latach 2002-2011.  

 kraj w miliardach dolarów
1 Chiny 1080,00
2 Rosja   880,96
3 Meksyk   461,86
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4 Malezja   370, 38
5 Indie   343,93
6 Arabia Saudyjska   266,43
7 Brazylia   192,69
8 Indonezja   181,83
9 Irak     78,79[1]
10 Nigeria   142,27
11 Tajlandia   140,88
12 Zjednoczone Emiraty Arabskie   114,64[2]
13 Republika Południowej Afryki   100,73
14 Filipiny     88,87
15 Kostaryka     80,65
16 Białoruś     75,09
17 Katar     62,82
18 Polska     49,39
19 Serbia     49,37
20 Chile     45,20
21 Paragwaj      40,12
22 Wenezuela     38,97
23 Brunei     38,37
24 Panama     38,09
25 Turcja     37,28
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[1] Informacje  na temat nielegalnych środków nie były dostępne w latach 2002-2006, a podana
kwota obejmuje lata 2007-2011.  

[2] W przypadku Brunei, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich saldo błędów i opuszczeń

http://iff.gfintegrity.org/iff2013/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2002-2011-HighRes.pdf


(ang. net errors and omissions) może wynosić ponad 50 procent ich dochodu.


