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Aby skutecznie walczyć z korupcją, potrzebne są trzy
elementy: dobre prawo, silne instytucje i społeczeństwo
obywatelskie – mówili zgodnie uczestnicy dyskusji przy
okrągłym stole. Zgadzali się co do tego, że walka z tzw.
szarą strefą jest konieczna, by poprawić konkurencyjność
przedsiębiorstw, ale także by wzmocnić państwo. Podczas

debaty padły ważne wnioski. Jednym z kluczowych był
wniosek o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz stworzenia
systemów antykorupcyjnych o charakterze transgranicznym, tak aby było możliwe budowanie trwałych relacji gospodarczych, wolnych od obciążeń związanych z korupcją
i działalnością mafii gospodarczych. Jednym z kluczowych
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darczymi, tymczasem obecny trend zaczyna być niesprzyjający dla kontynuacji antykorupcyjnych reform w Tbilisi.
Uczestnicy panelu zwrócili uwagę, że także w Polsce walka
z korupcją cały czas trwa. Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact, przywołał dane z raportów Global
Compact na temat poziomu szarej strefy i przypomniał, że
jest to około 12,4% PKB, czyli około 214 miliardów złotych
rocznie. Jak duża część tej kwoty to czarna strefa w goCarlos Piñerúa

spodarce i operującej w niej mafii, nie wiadomo. Global
Compact planuje w swoim grudniowym raporcie wstępnie
oszacować wielkość czarnej strefy w Polsce. Podczas dyskusji zwrócono także uwagę na konieczność wsparcia tych
firm, które chcą działać uczciwie. Przywołano mechanizmy
antykorupcyjne przy systemie zamówień publicznych ONZ
czy Banku Światowego, gdzie promuje się firmy uczciwe,
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wątków dyskusji był przegląd reform antykorupcyjnych
podejmowanych w krajach sąsiadujących z Polską, których rynki są potencjalnie bardzo atrakcyjne dla polskich
i międzynarodowych inwestorów. Sytuację na Ukrainie dodatkowo komplikuje trwający na wschodzie kraju konflikt
zbrojny oraz trudności w opanowaniu korupcji w jej najbardziej wyrafinowanej postaci, na styku administracji i mafii gospodarczych tworzących czarną strefę ukraińskiej
gospodarki. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia przedstawił pakiet działań antykorupcyjnych, które są
obecnie wdrażane przez rząd w Kijowie. Uczestnicy panelu
zwrócili uwagę, że jest to ostania szansa dla Ukrainy na
obranie prozachodniego kursu i oparcia swojego modelu
ekonomicznego na rządach prawa i bezwzględnej walce
z korupcją. Jeśli się to nie uda, osłabiona Ukraina może
nie sprostać wyzwaniom geopolitycznym, w szczególności
w zakresie bezpieczeństwa. Podobnie rysuje się scenariusz
dla Mołdawii, gdzie kryzysy polityczne powiązane z aferami korupcyjnymi oraz skomplikowany status Naddniestrza
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a z łańcucha dostaw wyklucza firmy ryzykowne dla systemu ONZ czy systemu Banku Światowego. Podczas dyskusji
podkreślono, że polski system zamówień publicznych oraz
systemy zamówień w pozostałych krajach powinny zostać
wykorzystane do wzmocnienia uczciwego biznesu i wprzęgnięte do systemów walki z korupcją. Wskazano również
na kluczowy dla poprawy jakości systemu antykorupcyjnego element ustawowej ochrony sygnalistów. Jeśli osoby
zgłaszające korupcję czy inne nadużycia nie są właściwie
chronione, to nie można mówić o holistycznym systemie
przeciwdziałania korupcji.

utrudniają walkę z korupcją. Wydaje się, że także Gruzja zaczyna schodzić z obranego kursu bezwzględnej walki z korupcją i zwalnia tempo reform w tym obszarze. Dotychczas
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Dyskusja zakończyła się deklaracją o konieczności zacieśnienia współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą, Mołdawią
i Gruzją w celu walki z szarą strefą w gospodarce. Organizator panelu Global Compact zobowiązał się do podjęcia
dalszych działań zmierzających do uruchomienia funkcjonującego w Polsce z sukcesami Programu Przeciwdziałania
Szarej Strefie, także w pozostałych krajach, i do podsumowania efektów podczas kolejnego EFNI w 2018 roku.
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Gruzja z grona Państw Partnerstwa Wschodniego uznawana była za prymusa w walce z korupcją i mafiami gospo-
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