Panel 7. Finanse publiczne i system podatkowy
Moderatorzy: prof. Stanisław Owsiak/ prof. Teresa Lubińska
w imieniu Rady Programowej X Kongresu Ekonomistów Polskich mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić
Państwa do zaplanowanego w Sesji II, Panel 7 pod tytułem: "Finanse publiczne i system podatkowy".
Zaproszenie podyktowane jest tytułami referatów i - szerzej - dorobkiem Państwa w zakresie finansów
publicznych oraz systemu podatkowego. Do moderowania dyskusji wzmiankowanego Panelu 7
zaproszeniu zostali Pani Profesor Teresa Lubińska oraz moja skromna osoba. Konwencja Kongresu nie
przewiduje wygłaszania referatów, które - jak wolno sądzić - będą przedmiotem recenzowania oraz
zostaną, wzorem poprzednich Kongresów, opublikowane w pracach wydanych po Kongresie.
Rada Programowa KEP zachęca, aby w ramach wyodrębnionych Sesji i Paneli uczestnicy skoncentrowali
się na fundamentalnych kwestiach dla rozwoju Polski.
W planie Kongresu Panel 7 przewidziany jest na drugi dzień KEP (29 listopada) w godzinach 8.30 –
10.00.
Do panelu zostało zaproszonych sześć osób. (Dla wyjaśnienia przesłanek wyboru podano też tytuły
referatów, które - jak już wspomniano -nie będą wygłaszane.
1. dr hab. Anna Moździerz - „O trudnościach pomiaru wpływu niezależnych instytucji fiskalnych na
stabilność finansów publicznych” (UEK)
2. dr hab. Hanna Kuzińska - „ Praktyczne ujęcie granic opodatkowania”.
3. dr hab. Marta Postuła - „Skuteczność narodowych instrumentów fiskalnych w realizacji
publicznych zadań globalnych” (UW)
4. dr hab. Marcin Gorazda - „Wokół sprawiedliwości podatkowej. Normatywne założenia w
szacunkach luki podatkowej na przykładzie Raportu PIE dot. luki w podatku CIT w latach 20152017” (UJ)
5. dr Paweł Dziekański - „Zróżnicowanie sytuacji finansowej powiatów Polski wschodniej względem
poziomu rozwoju (UJK)
6. mgr Przemysław Włodarczyk – „Stabilność fiskalna w Polsce – wpływ programów redystrybucji
fiskalnej’ (UŁ)
Kierując się zatem zaleceniami Rady Programowej KEP oraz ograniczeniami czasowym proponuje się,
aby Paneliści skoncentrowali się na dwóch pytaniach (kwestiach):
1. Bezpieczeństwo finansów publicznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski.
2. Czy i jakie zmiany są konieczne w systemie podatkowym Polski.
Przewiduje się 10 minutowe wystąpienie każdego z Panelistów, zaś pozostały czas na zadawanie
pytań i krótkie ewentualne wypowiedzi uczestników II Sesji, a następnie odniesienie do nich
uczestników Panelu.
Możliwe jest także dodatkowe przedstawienie swojego stanowiska w wymienionych kwestiach na
piśmie, co pokaże się wielce pomocne dla moderatorów, którzy będą przedstawiać wyniki obrad
naszego Panelu na Sesji plenarnej na zakończenie KEP.
*Wszyscy w/w potwierdzili przyjęcie udziału w Panelu.

