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  Z panamskiej firmy prawniczej Mos-
sack Fonseca wyciekło 11,5 miliona
poufnych dokumentów, które trafiły 
najpierw do niemieckiego dziennika 
„Süddeutsche Zeitung”, a następnie do 
ponad stu organizacji medialnych z o-
koło 80 krajów. Największy wyciek 
danych w historii, nazywany Panama 
Papers, pokazuje dzień po dniu dzia-
łania firmy z ostatnich 40 lat, pomaga-
jące najbogatszym ludziom na świecie 
ukryć ich dochody w celu uniknięcia
płacenia podatku. W ujawnionych do-
kumentach są m.in. nazwiska prezy-
denta Rosji i ludzi z jego najbliższego 
otoczenia, Petra Poroszenki – prezy-
denta Ukrainy, prezydentów Chin i 
Pakistanu, krewnych dyktatora Syrii, 
ojca brytyjskiego premiera Davida Ca-
merona... Premier Islandii, który rów-
nież okazał się oszustem, zdążył już
zrezygnować z zajmowanego stano-
wiska.
  Dzienniki świata piszą, że ten skan-
dal ujawnił istniejące dziury w syste-
mie podatkowym... A wsadzcie wy 
sobie, nieszczęsne gryzipiórki, te swo-
je dziury w... dziury. Tu nie dziury są 
ważne. Ważne jest właściwe nazwa-
nie draństwa, na które nie ma słów. 
Że kiedy 99% społeczeństwa, rodziny 
ubogie czy należące do klasy średniej, 
płacą należne podatki, a za wszelkie 
uchybienia spotykają ich konsekwen-
cje – to ci, należący do 1% najbogat-
szych na świecie, których bogactwo
wynosi więcej niż posiadają łącznie 
wszyscy pozostali mieszkańcy Ziemi, 
że ci ogłupiali forsą oszuści zawsze
znajdą sposób, aby podatków nie pła-
cić. Żyjący z zasiłku biedak dolara 
przed czujnym okiem władzy nie u-
kryje, a zwani ludźmi interesu, biznes-
menami złodzieje lewe miliardy cho-
wają do kieszeni pewni swej bezkar-
ności. A już niewyobrażalnie wręcz 
chore jest to, że do tych samych oszu-
kańczych sposobów uciekają się przy-
wódcy państw, od których oczekuje 
się działania na korzyść rządzonego 
przez nich kraju i jego obywateli.
Putin, który skręcił przy pomocy pa-
namskiej firmy dwa miliardy dolarów,
wzrusza na zarzuty ramionami, bo co 
mu tam, kto mu podskoczy... Zastana-
wiam się, czy ten człowiek powiedział 
w życiu kiedykolwiek chociaż jedno 
słowo prawdy.
   Oblicza się (dane The Tax Justice 
Network), iż globalna elita bogaczy u-
krywa od 21 do 32 bilionów dolarów, 
od których nie płaci podatku. Oczy-
wiście tylko pewna część tej chowa-
nej przed fiskusem kwoty przypada,
dla przykładu, na USA, tak samo jak 
pozostałe jej różnej wielkości części 
rozdzielone są na inne kraje. Można 
być jednak przekonanym, że jeśli cho-
dzi o USA, to nie jest to mało. Jaka by 
jednak ta część nie była, to można tu 

sobie stworzyć pewne wyobrażenia. 
Załóżmy, że każdy dorosły człowiek 
w Stanach Zjednoczonych miałby za-
gwarantowane „kieszonkowe”, wolne 
od jakichkolwiek warunków, 2000 do-
larów rocznie na uregulowanie nie-
zapłaconego rachunku albo na nieco 
lepszą żywność czy na lekarstwa. Ta 
idea, nazywana universal income, po-
jawiała się w dziejach USA od XVIII 
wieku do czasu działalności Martina 
Luthera Kinga i nie jest całkowicie za-
pomniana. Wprowadzenie w życie tej
drobnej pomocy ($2000) kosztowało-
by państwo około 563 miliardy dola-
rów. Najwyższy podatek w USA wy-
nosi 39,6%, a więc zapłacenie przez
bogaczy niezapłaconego podatku od 
„jedynie” 1,6 biliona pokryłoby koszty 
universal income i jeszcze zostałoby 
ponad 37 miliardów na drobne pań-
stwowe wydatki.
  Kalkulator już mi sie trochę zagrzał, 
ale liczmy dalej. Poniżej granicy ubó-
stwa żyje około 15% Amerykanów. 
Gdyby zapewnić im jakąś minimalną 
sumę pieniędzy, zapobiegającą pogrą-
żeniu się w nędzy absolutnej, powiedz-
my 12000 dolarów rocznie, to taka ope-
racja kosztowałaby bogatą Amerykę 
około 3,6 biliona. Wygląda to na dużą 
liczbę, jednak nie w kontekście Pana-
ma Papers. Prawda bowiem jest taka, 
że od dziesięcioleci wszyscy – i bied-
ni, i zasobni – jesteśmy okradani przez 
najbogatszych tego świata, stanowią-
cych mniej niż 1% ludności Ziemi, 
którzy korzystają z państwowej infra-
struktury, z wykwalifikowanej siły ro-
boczej, z systemu prawnego państwa, 
z państwowych fundacji itd. nie dokła-
dając do tego ani centa; za to wszyst-
ko płacimy my, którzy dajemy sobie 
wciskać ciemnotę, że np. na komuni-
kację miejską powinniśmy się zrzucić 
dodatkowym opodatkowaniem, albo 
że edukacja czy służba zdrowia musi
kosztować, i jeszcze za to i za to po-
winniśmy płacić, bo deficyt budżeto-
wy, bo załamanie gospodarki, bo ce-
ny paliwa, bo... A bezkarni złodzieje 
śmieją się w kułak.
 Jeden z założycieli oszukańczej firmy,
Jürgen Mossack, mówi, że nie wie-
dział, czym jego firma się zajmowała 
– że pomagała przez lata miliarderom 
unikać płacenia podatków. Mówi, że 
gdyby wiedział, że Putin też jest jego
klientem, to natychmiast przerwałby
złodziejskie interesy. Nóż się w kiesze-
ni otwiera!

 Dane dotyczące USA pochodzą z arty-
kułu Colina Holtza w „The Guardian”, 
zatytułowanego The Panama Papers 
prove it: America can afford a universal 
basic income. Podtytuł artykułu brzmi: 
„Gdyby superbogaci płacili należne 
podatki, USA miałyby furę pieniędzy 
na wydatki publiczne”.
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