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Recenzja monografii dr. Adama Adamczyka pt. Efektywność fiskalna bodźców 
podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw  
(Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013, ss. 270)

Innowacje stanowią podstawowy warunek wzrostu gospodarczego we współczesnej ekonomii. 
Inwestycje w działalność badawczo-rozwojową odgrywają kluczową i niekwestionowaną 
rolę w kreowaniu rozwoju, co dodatkowo wzmacnia znaczenie innowacji. Problematyka 
monografii zarówno obejmuje rozważania dotyczące polityki państwa we wspieraniu dzia
łalności gospodarczej, jak i prezentuje koncepcję wykorzystania bodźców podatkowych 
w finansowaniu działalności B + R. Autor potwierdza stanowisko, że nakłady na rozwój 
oceniane sąjako niewystarczające, i ten stan rzeczyjest, według niego, determinowany przez 
zaistnienie dwóch grup czynników. Pierwsza z nich zależy od występowania tzw. efektów 
przenikania wyników prac B + R od podmiotów prowadzących działalność badawczą do 
innych przedsiębiorstw. Druga grupa czynników wskazanych przez autora jest skorelowana 
ze specyfiką tej działalności, która sprawia, że podmioty gospodarcze napotykają na trud
ności w jej finansowaniu.

Autor, prowadząc swoje badania, potwierdza znaczenie publicznego wspierania dzia
łalności B + R dla rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza przedsiębiorstw. Pomimo niskiego 
poziomu nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz dużej popularności w wielu 
krajach podatkowych instrumentów wspierania sfery B + R w  Polsce nie stosuje się obecnie 
powszechnie dostępnych bodźców podatkowych oddziaływających lub mogących oddziaływać 
na tę sferę. Rozważania prowadzone przez dr. Adama Adamczyka potwierdzają, że pomimo 
zasadności publicznego wsparcia dla działalności B + R w  formie bodźców podatkowych 
sytuacja znacząco komplikuje się na skutek oddziaływania kryzysu. Autor udowadnia, że 
proces rozprzestrzeniania się zjawisk kryzysowych na sferę finansów publicznych stwarza 
konieczność konsolidacji fiskalnej. Wykorzystywanie zaś w takich warunkach bodźców 
wspierających działalność B + R może przyczynić się zarówno do wzrostu deficytu budżeto
wego, jak i deficytu finansów publicznych. Problem ten bezsprzecznie nabiera szczególnego
znaczenia.
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Monografia jest niezwykle interesującym studium, w którym Autor postawił sobie za 
cel udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy bodźce podatkowe wspierające działalność B + R 
przedsiębiorstw mogą być efektywne fiskalnie w polskich warunkach, jak również czy ich 
zastosowanie znajduje obecnie uzasadnienie? Poszukując odpowiedzi na to skomplikowane 
pytanie, opracował metodę umożliwiającą określenie fiskalnych konsekwencji zastosowania 
powszechnych podatkowych bodźców wspierających działalność B + R przedsiębiorstw. 
Ponadto wynikiem prowadzonych przez niego badań opublikowanych w monografii jest 
ważna z perspektywy poznawczej analiza wpływu bodźców podatkowych na rozmiary 
działalności B + R uwzględniająca wpływ ograniczeń przedsiębiorstw w kwestii dostępu 
do zewnętrznych źródeł finansowania.

Zachęcając czytelnika do lektury opracowania 270-stronicowego, należy wskazać, 
że składa się ono z sześciu merytorycznych rozdziałów, zawierających połączone ze sobą 
w logiczny sposób i nawzajem przenikające się treści, które tworzą spójną całość. Pierwsze 
trzy rozdziały mają charakter teoretyczny, czwarty zawiera rozważania dotyczące praktyki 
stosowania bodźców wspierających działalność B + R, a piąty prezentuje zagadnienia me
todyczne dotyczące części analityczno-badawczej. W ostatnim, najciekawszym rozdziale 
opracowano szereg rozwiązań zmierzających do wskazania, jak powinny być wykorzystane 
bodźce podatkowe we wspieraniu działalności B + R w  Polsce.

W rozdziale pierwszym Autor przedstawia założenia polityki państwa we wspieraniu 
działalności gospodarczej. Podnosi tu zarówno kwestie zasadności interwencji państwa 
w działalność gospodarczą, jak i w sferę B + R. Ważną sprawą w tej części jest bardzo me
rytoryczna dyskusja nad problemem doboru instrumentów służących interwencji państwa 
zmierzającej do ograniczenia skutków zawodności mechanizmu rynkowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem korekcyjnego opodatkowania.

Rozdział drugi determinuje dyskusja nad problemem dopuszczalności wprowadzenia 
podatkowych instrumentów wspierania działalności B + R. Jest ona prowadzona na tle funkcji 
i zasad opodatkowania. Wagę problemu, jak również wartość merytoryczną tej części mo
nografii podnosi umieszczenie rozważań w kontekście międzynarodowym. Rozdział trzeci 
książki to przemyślenia teoretyczne, które wskazują na podejście do bodźców podatkowych 
jako narzędzia ograniczającego bariery w finansowaniu działalności B + R. Można wskazać, że 
Autor sprawnie żongluje teoriami, co nie tylko pozwala stwierdzić, że przeprowadzono dobrą 
dyskusję naukową, ale przede wszystkim że rozważania sformułowano w sposób mogący za
interesować praktyka, doradcę podatkowego,jak również finansistę i urzędnika państwowego.

Rozdział czwarty i piąty mają charakter warsztatowo-badawczo-koncepcyjny. Autor pre
zentuje w nich szereg argumentów, często popartych badaniami oraz logicznym wywodem. 
Zawarte są w tych dwóch częściach zarówno koncepcje, podejście do pomiaru oddziaływania 
opodatkowania na działalność B + R, jak i do szacowania wrażliwości nakładów B + R na 
bodźce podatkowe.

Badania zaprezentowane w niniejszej monografii mają charakter poznawczy. Autor 
wprowadził pojęcie efektywności fiskalnej bodźców podatkowych oraz zaproponował 
metodykę jej szacowania w odniesieniu do bodźców wspierających działalność B + R. 
Z naukowego punktu widzenia ważne jest również przeprowadzenie dowodu na zasadność 
stosowania bodźców podatkowych -  Autor wykazał wyraźnie, że tego typu instrumenty 
mogą być zgodne z zasadami opodatkowania oraz że są one korzystne z punktu widzenia 
realizowanych poprzez opodatkowanie funkcji.
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Zachęcam wszystkich chcących zgłębić zagadnienia podatkowe, a także zainteresowa
nych finansami przedsiębiorstwa oraz wspieraniem ich rozwoju do lektury opracowania. 
Czytelnik znajdzie w nim nie tylko rozważania teoretyczne (jak może sugerować tytuł czy 
zawartość spisu treści), ale przede wszystkim badania potwierdzające wysuwane tezy, in
teresującą argumentację oraz gotowe rozwiązania. Jest to książka ważna również z punktu 
widzenia praktycznego. Może stanowić ważny, a wręcz przełomowy zbiór propozycji na 
temat tego, jak państwo powinno wspierać przedsiębiorstwa i kształtować swoją politykę 
podatkową tak, aby działalność B + R rozwijała się i stanowiła podstawę do dynamicznego 
rozwoju społeczeństwa.

P rof dr hab. Beata Zofia Filipiak

Recenzja książki M ichała Gabriela W oźniaka Gospodarka Polski 1990-2011, 
t. 1: Transformacja (W ydawnictwo Naukowe PW N, W arszawa 2012, ss. 354)

Recenzowana książka składa się z 10 rozdziałów merytorycznych, wprowadzenia, bibliografii, 
spisu tabel, spisu rysunków, aneksu, indeksów skrótów, nazwisk i haseł. Jest ona plonem
projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, ale także rezultatem 
wieloletnich studiów Autora, który poszukiwał mechanizmów regulacji procesów gospo
darczych i tę wiedzę porządkował. Podstawę rozważań stanowi transformacja systemowa, 
traktowana przez Autora jako zasadnicza zmiana logiki postępowania podmiotów gospodar
czych. Ostatnie ćwierćwiecze Profesor nazywa czasem wielkiej transformacji, dokonującej 
się w rozmaitych warunkach, we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego.

Należy nadmienić, że książka jest nie tyle podręcznikiem ekonomii, ile rozpoznaniem, 
badaniem i interpretacją współczesnych wyzwań i uwarunkowań polskiej transformacji 
systemowej.

Kilka oryginalnych i cennych myśli Autora znajduje się we wprowadzeniu do pracy 
(gdzie określono także jej istotę i zakres). Należy się zgodzić z Profesorem, kiedy twierdzi, 
że transformacja w krajach posocjalistycznych jest skutkiem dużej zmienności oraz róż
norodności zjawisk obejmujących wszystkie sfery życia człowieka. Doszło do ogromnego 
przyspieszenia przepływów finansowych i technologii, obiegu informacji, metod zarządzania 
i kapitału ludzkiego. Dla społeczeństwa był to wystarczający bodziec, aby dążyć do uryn
kowienia gospodarki.

Autor zwraca uwagę na piętrzące się, z różnych powodów, trudności dotyczące prze
biegu badań naukowych. Każe unikać tzw. szumów informacyjnych, które mogą płynąć ze 
zideologizowanych modeli i teorii często opartych na założeniach nadmiernie redukujących 
motywy ludzkiego działania. Dużym utrudnieniem w uzyskaniu wiedzy naukowej, także 
na temat zmian systemowych, jest -  zgodnie z nazwą przyjęta przez Autora -  relatywizm 
moralny, który dramatyzuje problemy wyboru współczesnego człowieka. Profesor ubolewa 
nad szerzącym się lekceważeniem wobec odkryć i sprzeniewierzeniem się misji nauki. 
Utrudnienia te uprawniają Autora do przyjęcia kilku hipotez, mających ułatwić określenie


