Informacja prasowa

29 sierpnia 2011, Warszawa – Straty budżetu państwa w wyniku rosnącej skali przemytu
alkoholu, tytoniu i paliwa w samym 2010 roku wyniosły 6 miliardów złotych. Całość
szarej strefy w gospodarce narodowej, według ostrożnych szacunków GUS, stanowi
równowartość około 140 miliardów rocznie. Czy jesteśmy skazani na przemyt? Czy
administracja państwowa i legalnie działający przedsiębiorcy mają szansę w walce z
przemytem? Na te i inne pytania odpowiedzieli eksperci oraz przedstawiciele
administracji publicznej podczas debaty „Zatrzymać przemyt” zorganizowanej z
inicjatywy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach debaty „Zatrzymać przemyt” Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentowali
raport „Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych” oceniający sytuację, pozwalający na
wyciągnięcie wniosków i ukierunkowanie działań mających na celu zmniejszenie skali
przemytu. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zabierają głos we wszystkich
kluczowych dla polskiego państwa sprawach. Jednocześnie szukamy i proponujemy
rozwiązania mające na celu poprawę funkcjonowania legalnie prowadzonego biznesu.
– podkreślił Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej. Zaznaczył, że
zaproszenie na dzisiejszą konferencję wybitnych ekspertów oraz najwyższych
przedstawicieli władz publicznych jest symbolicznym rozpoczęciem debaty publicznej
dotyczącej walki z rosnącą skalą przemytu wyrobów objętych akcyzą.
Podczas spotkania podpisana została Warszawska Deklaracja Sierpniowa, stanowiąca list
intencyjny konstytuujący „Koalicję na rzecz walki z przemytem”. W dokumencie zwolennicy
stworzenia koalicji deklarują wolę podejmowania niezbędnych kroków, które doprowadzą do
likwidacji tego szkodliwego procederu. Koalicja otwarta jest na wszystkich chętnych, którzy
wyrażają chęć i potrzebę wprowadzania zmian w celu powstrzymania niszczącego naszą
gospodarkę zjawiska. Szara strefa w rzeczywistości zabija więc miejsca pracy, utrudnia
prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, drenuje kieszenie podatników,
hamuje prorozwojowe wydatki państwa. Ograniczenie szarej strefy w obrocie towarami
akcyzowymi
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gospodarki. Nie należy więc się wahać: z szarą strefą trzeba podjąć walkę, stosując
radykalne działania i wdrażając skuteczne rozwiązania systemowe. – zaznaczył prof.
Witold Orłowski.
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej liczą, że rozpoczęcie kolejnej debaty na ważny
społecznie temat zaowocuje podjęciem realnych działań i przysłuży się polskiej gospodarce.
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Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to największa i najstarsza organizacja pracodawców w Polsce.
Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000
pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest
uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest
Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji –
pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom
wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl).

