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 Mniejsze podatki we Francji. Socjalistyczny rząd zapowiedział, że znie-
sie podatek od dochodu dla 3 mln obywateli. W 2010 r. 17 mln Francuzów 
płaciło podatek od dochodu, trzy lata później aż 20 mln. Zdaniem premiera 
Manuela Vallsa, nadmierne podatki zabijają konkurencyjność francuskiej 
gospodarki. Zniesieniem podatku od dochodu zostanie objętych 1,8 mln 
gospodarstw domowych o najniższych dochodach, czyli ok. 3 mln osób. To 
zdecydowanie więcej niż zapowiadane jeszcze tydzień wcześniej 650 tys. – Po 
konsultacji z prezydentem oraz ministrem ds. budżetu, doszliśmy do wnio-
sku, że należy uczynić większy krok w kierunku obywateli, by pokazać że 
rząd dotrzymuje swoich zobowiązań – tłumaczył premier Republiki Francu-
skiej. W przyszłym roku podatku nie zapłacą osoby o zarobkach na poziomie 
krajowej płacy minimalnej, czyli nieprzekraczających 14 tys. euro rocznie 
dla osoby samotnej, 28 tys. dla rodziny dwuosobowej czy 38 tys. dla rodziny 
z trojgiem dzieci. Ponadto rząd zamierza obniżyć podatki emerytom. Tym 
samym w przypadku emerytur do 1200 euro miesięcznie podatek dochodowy 
spadnie z 1000 do ok. 300 euro na rok. Nowe ulgi podatkowe będą kosztować 
skarb państwa około miliard euro rocznie. Kwota ta ma zostać sfinansowana 
dzięki bardziej skutecznej walce z oszustwami podatkowymi. Choć obiet-
nica wpisuje się w zapowiadaną przez rząd politykę zmniejszenia obciążeń 
podatkowych, komentatorzy nie zostawiają na niej suchej nitki, wskazując 
na jej wyborczy kontekst. Rząd ogłosił swa decyzję zaledwie tydzień przed 
wyborami do europarlamentu. Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek. 
Były socjalistyczny premier Lionel Jospin obiecywał przed wyborami prezy-
denckimi w 2002 r. nowy dodatek dla bezrobotnych. Nie mniej ciekawe niż 
deklaracje rządu są reakcje Francuzów, z których jedyne 40 proc. wierzy, że 
rząd dotrzyma słowa.

Przegląd wydarzeń
Opracowała  ANNA WAŚKIEWICZ – dział zagraniczny „Panoramy” TVP2

Wielka Brytania miliarderami 
stoi. Na Wyspach Brytyjskich liczba 
miliarderów wzrosła w tym roku do 
ponad stu. Według „Sunday Timesa”, 
Wielka Brytania ma najwyższy odse-
tek krezusów na świecie, a Londyn 
to ich światowa stolica. Nad Tamizą 
mieszka aż 72 miliarderów, w Mo-
skwie – 48, w Nowym Jorku – 43, 
w San Francisco – 42, w Los Angeles 
– 38, w Hongkongu – 34. W Wielkiej 
Brytanii społeczne nasycenie miliar-
derami jest największe na świecie. 
Jeden bogacz przypada tam na 607 
tys. mieszkańców, podczas gdy w USA 
– jeden na około milion Amerykanów. 
Londyn zyskał miano finansowego 
środka świata, bo położony jest na 
styku stref czasu, milionerzy mogą tu 
uzyskać najlepszą poradę finansową, 
dokonać transakcji, reżim podatkowy 
jest dla nich łagodny, więc czują się 
tu bezpieczni. Wśród najbogatszych 
dominują obcokrajowcy. Pierwsze 
miejsce zajęli urodzeni w Indiach 
bracia Srichand i Gopichand Hindu-
ja. Należąca do nich Hinduja Group 
to jeden z największych globalnych 
konglomeratów, zatrudnia 70 tys. 
ludzi. Fortunę obu braci, którzy 
w Londynie osiedli w 1979 r., szacuje 
się na 11,9 mld funtów. Właściciel 
klubu piłkarskiego Chelsea Roman 
Abramowicz z piątej pozycji listy 
londyńskich miliarderów spadł na 
miejsce dziewiąte. Pierwszy na liście 
Brytyjczyk – książę Westminste-
ru – jest dopiero dziesiąty. „Sunday 
Times” tak radzi, jak zostać miliarde-
rem czy choćby milionerem: Znajdźcie 
niszowy produkt albo usługę i postarajcie 
się je szybko wdrożyć, zanim pojawią się 
rywale, gotowi połknąć wasz rynek.

 Szczodrzy Polacy… ze Szwecji. Polska społeczność w Szwecji znacząco 
wspiera rodziny w kraju. Według danych, które opublikowała w Sztokholmie jedna 
z instytucji finansowych zajmujących się prywatnymi transferami pieniędzy w po-
nad 130 krajach, co roku na prywatne konta Polaków wpływa z tego kraju ponad 
418 mln zł. Mieszkający i pracujący w Szwecji wszyscy imigranci wysyłają co roku 
równowartość 1, 9 mld euro. Równa się to połowie sumy przekazywanej corocznie 
przez rząd szwedzki jako bezzwrotna pomoc rozwojowa dla wielu krajów świata. 
Podając takie liczby, autorzy raportu zastrzegają się równocześnie, iż na pewno  
nie udało się im uwzględnić wszystkich dokonywanych transferów gotówki.  
16 proc. mieszkańców Szwecji urodziło się po za jej granicami, co stanowi 12 proc. 
osób pracujących oficjalnie i płacących podatki. Połowa z nich pochodzi z państw 
europejskich. Polacy znajdują się na drugim miejscu, jeśli chodzi o wartość sum 
corocznie przekazywanych do kraju pochodzenia. Wyprzedzają nas w tym tylko 
Irakijczycy, którzy przesyłają do ojczyzny równowartość ponad 670 mln zł. Za nami 
natomiast są Irańczycy, wspomagający co roku swych bliskich w kraju sumą równą 
ponad 360 mln zł. 
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 Wyrzuty sumienia? W Credit Suisse, jednym z naj-
większych szwajcarskich banków, nie wszystko funk-
cjonuje jak w szwajcarskim zegarku. Przyznał się, że 
pomagał w unikaniu płacenia podatków przez zamożnych 
Amerykanów, zgodził się przy tym zapłacić amerykań-
skiemu rządowi 2,6 mld dolarów kary. Według dziennika 
„Financial Times”, podczas trwającego wiele lat śledztwa 
szwajcarski bank, delikatnie mówiąc, nie w pełni współ-
pracował z amerykańskimi władzami. W lutym tego roku 
szef Credit Suisse, Amerykanin Brady Dougan, przyznał 
przed jedną z podkomisji Senatu, że bank naruszył prze-
pisy podatkowe, ale winą za to obciążył nieliczną grupę 
pracowników Credit Suisse. Z jednego z raportów wynika 

jednak, że „ta nieliczna grupa” to aż 1,8 tys. pracowników, 
którzy byli zaangażowani w ukrycie przed amerykańskim 
fiskusem około 10 mld dolarów. Brady Dougan twierdził, 
że chodziło o ok. 7 mld dolarów. Amerykańskie władze 
już od dawna tropią banki, głównie szwajcarskie, które 
pomagają bogatym Amerykanom w procederze wywoże-
nia zysków bez opodatkowania przez IRS. W 2009 r. inny 
szwajcarski bank, UBS, przyznał się, że pomógł ukryć 
przed amerykańskim fiskusem prawie 18 mld dolarów 
należących do 19 tys. obywateli USA. Ze względu na to, 
że szybko przyznał się do winy i w pełni współpracował 
z amerykańskimi władzami musiał zapłacić „jedynie” 780 
mln dolarów kary. 

 Manipulowanie stopami procentowymi. 
Komisja Europejska przedstawiła zastrzeżenia 
trzem bankom, które są podejrzewane o udział 
w zmowie i manipulację stopami procentowymi 
w walucie euro. Chodzi o Credit Agricole, 
HSBC oraz JPMorgan. Komisja podejrzewa, że 
wymienione banki mogły wspólnie manipulować 
cenami instrumentów pochodnych opartych 
na stopach procentowych. Takie postępowanie 
oznacza naruszenie artykułu 101 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE, a także artykułu 53 Traktatu 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Bruksela 
podkreśla, że na obecnym etapie są to jedynie 
zastrzeżenia, które nie przesądzają o ostatecznym 
wyniku postępowania. – Najbardziej szokujące 
w skandalach LIBOR i EURIBOR jest nawet 
nie samo manipulowanie tymi stopami, czym 
zajmują się także regulatorzy rynku z całego 
świata, lecz fakt współpracy między bankami, 
które powinny ze sobą konkurować. Przez naszą 
decyzję chcemy pokazać, że Komisja będzie 
walczyć z kartelami. Te trzy banki mają teraz 
szansę się bronić. Uważnie przeanalizujemy 
ich argumenty, zanim podejmiemy końcową 
decyzję – tłumaczył komisarz ds. konkurencji 
Joaquin Almunia. Jeśli podejrzenia Brukseli 
się potwierdzą, będzie to równoznaczne 
z naruszeniem unijnych zasad zakazujących 
uczestnictwa w kartelach, a to z kolei oznacza 
poważne kary finansowe. W grudniu zeszłego 
roku Komisja Europejska ukarała już osiem 
europejskich i amerykańskich instytucji 
finansowych za manipulację kluczowymi stopami 
procentowymi na światowych rynkach. Wtedy 
rekordowa wartość kary wyniosła łącznie miliard 
siedemset milionów euro.

 Business like usual. Bank Światowy zamierza udzielić 
Rosji pożyczki na sumę 868 mln dolarów. Pieniądze będą 
przeznaczone m.in. na budowę rurociągu – takie informacje 
opublikował szwedzki dziennik „Svenska Dagbladet”. Gazeta 
powołuje się na dokumenty, które świadczą o tym, że pomimo 
agresji na Krymie i wspierania przez Kreml terrorystów 
grasujących na wschodzie Ukrainy, prace dotyczące kredytu 
toczyły się bez zakłóceń od 24 marca br. Bank Światowy 
to wyspecjalizowana agencja ONZ obracająca kapitałem 
składającym się głównie z wpłat 188 państw członkowskich. 
Dla przykładu, Szwecja w 4 minionych latach wpłaciła do 
jego kasy równowartość ponad miliarda dolarów. Od 1992 r. 
Rosja otrzymała łącznie 21 000 000 000 dolarów w pożyczkach. 
Wkład tego kraju do Banku Światowego w czerwcu 
ubiegłego roku wyniósł więcej niż 580 000 000 dolarów. 
Bank Światowy działa na mocy postanowień konferencji 
w Bretton Woods z lipca 1944 r. Główną ideą jego powstania 
była chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów 
Europy i Japonii oraz pomocy krajom w realizacji ważnych 
społecznie inwestycji. W zamian wymaga się od nich pewnych 
działań politycznych między innymi walki z korupcją 
czy demokratycznego rozwoju społeczeństw. Szwedzcy 
komentatorzy podkreślają, że trudno Rosję, po aneksji 
Półwyspu Krymskiego, przedstawiać jako kraj spełniający 
warunki państwa demokratycznego. Jednak wstrzymanie dla 
niej kolejnych pożyczek może się odbić choćby blokowaniem 
przez Moskwę, będącą członkiem BŚ, pomocy dla innych 
państw. Satu Santala, przedstawiciel krajów skandynawskich 
i bałtyckich w zarządzie Banku Światowego podkreśla, że 
zdarzają się sytuacje, w których Bank Światowy odracza 
pożyczki dla państw, które są w sytuacjach delikatnych 
politycznie i prawdopodobnie jest to również delikatna 
sytuacja. Rosja jest opisana jako długoterminowy „partner” 
Banku Światowego. Dlatego nie ma jeszcze żadnych decyzji 
w tej sprawie. Mimo to, odpowiadając na pytanie gazety, urząd 
szwedzkiego ministra ds. pomocy międzynarodowej stwierdził, 
że Bank Światowy nie może uczestniczyć w legitymizowaniu 
bezprawnej aneksji Krymu.
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