PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - GOSPODARKA
(materiał do Programu Gospodarczego SPChD)
Gospodarka rynkowa a rola państwa.
Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów uznaje system
gospodarki rynkowej, sprawdzonej w wielu krajach świata, za jedyny, który
konsekwentnie stosowany doprowadzi w Polsce do wzrostu poziomu życia
obywateli i wzmocnienia państwa. System ten wymaga szczególnego
poszanowania:
1. zasady nienaruszalności prawa własności,
2. pełnej swobody działalności gospodarczej,
3. rynku jako głównego regulatora procesów gospodarczych,
4. otwartości gospodarki,
5. stabilnych zasad funkcjonowania gospodarki,
6. stabilnego pieniądza, prostego systemu podatkowego,
7. prawa do bogacenia się jednostek i w związku z tym podejmowania przez nie
ryzyka działalności gospodarczej.
Bardzo istotnym udziałem państwa w gospodarce musi być stabilna polityka
monetarna, podatkowa i celna, tworzenie efektywnie działających instytucji
państwowych wspierających prywatyzację i nowe inwestycje o wysokim stopniu
przetwarzania. Stworzenie warunków do zdynamizowania rozwoju gospodarki
we wszystkich dziedzinach produkcji, usługach i handlu. Szczególnie pożądany
jest rozwój małych i średnich firm, mogących w sposób bardzo szybki reagować
na sygnały rynkowe. Ich szybki rozwój stwarza realną szansę na ograniczenie
bezrobocia i zahamowanie emigracji młodzieży polskiej. Zasadniczym
wsparciem dla prywatnej przedsiębiorczości powinna być aktywna polityka
kredytowa (także stymulowana przez państwo), umożliwiająca uzyskiwanie
kredytów hipotecznych, z poręczeniem państwowych instytucji finansowych,
długoterminowych kredytów przyznawanych na korzystnych warunkach.
Reprywatyzacja.
Po długich latach zaniechania (vecie prezydenta RP), należy przeprowadzić
reprywatyzację tworząc Fundusz Reprywatyzacyjny. Środki na Fundusz
Reprywatyzacyjny można gromadzić z opłaty importowej od towarów z
wyjątkiem surowców w wysokości 2%.
Polityka rolna.
Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów traktuje rolnictwo jako
dział gospodarki narodowej, który osadzony jest mocno w kulturowym i
cywilizacyjnym kontekście wsi polskiej. Program SPChD zakłada potrzebę:

1. poprawienia rozwoju terenów wiejskich, drobnego przemysłu (przetwórstwo),
usług produkcyjnych oraz bytowych, a także infrastruktury cywilizacyjnej,
2. ochrona środowiska naturalnego jako przestrzeni rozwoju i funkcjonowania
rolnictwa,
3. kultywowania i rozwoju kultury narodowej, tradycji ludowej oraz więzi
społecznych.
W Unii Europejskiej należy zrównać dopłaty dla rolników, nie można dalej
utrzymywać większych dopłat dla rolników zachodnich a mniejszych dla
rolników polskich.
Budownictwo – polityka mieszkaniowa.
Wolny rynek mieszkaniowy funkcjonuje dobrze, co raz więcej jest mieszkań na
rynku wtórnym. Powinnością Państwa jest wspieranie samorządów gminnych w
projektach mieszkań socjalnych i komunalnych oraz stosowanie
preferencyjnych kredytów dla młodych rodzin. Problemem jest zasobność
obywateli, z uwagi na brak pracy i niskie wynagrodzenia.
Polityka społeczna.
Państwo powinno przeciwdziałać powstawaniu patologii społecznej, tworząc
warunki sprzyjające usuwania przyczyn prowadzących do ubóstwa (rynek
pracy, kształcenie, ubezpieczenia)oraz możliwości ujawnienia się indywidualnej
i zbiorowej aktywności i zaradności (sąsiedztwo, grupy samopomocowe,
charytatywne grupy parafialne, stowarzyszenia, fundacje). Podstawową formą
działania winna być pomoc, która nie uzależnia biorcy od dawcy, a zarazem
stwarza szansę odzyskania samodzielności życiowej i możliwości służenia
pomocą innym. Stwarzanie warunków sprzyjających aktywności indywidualnej
i zbiorowej stanowiącej podstawę utrzymania i umożliwiającej ujawnienia się
różnych form zaradności jednostkowej i grupowej, przeciwdziałanie zjawiskom
sprzyjającym powstaniu ubóstwa – przerywanie zaklętego kręgu biedy
(edukacja, dostosowanie kształcenia do zmian na rynku pracy, wspieranie
dziecka i rodziny, pomoc społeczna, promocja zdrowia, zapobieganie
przestępczości).
Polityka rodzinna.
Rodzina jest najważniejsza, podstawowa dla każdego człowieka grupa
społeczna, decyduje o obliczu i sile moralnej społeczeństwa i narodu. Kryzys
demograficzny jest niebezpieczny dla Polski, należy wprowadzić efektywną
politykę prorodzinną. Najważniejszym elementem jest zapewnienie pracy dla
młodych przez rozwój gospodarczy.

Ochrona zdrowia.
Włączyć do ZUS-u NFZ. Właściwie zagospodarować wystarczającą składkę
zdrowotną. Wprowadzić konkurencyjne ubezpieczenia, dać wybór pacjentowi.
Oświata.
Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów opowiada się za
systemem oświatowym, odpowiadającym potrzebom i aspiracjom edukacyjnym
jednostek oraz spełniającym wymogi związane z przebudową struktur
społecznych. System oświatowy winien przygotować dzieci, młodzież i
dorosłych do opartego o świadomy wybór i zdobyte umiejętności pełnego
uczestnictwa w życiu gospodarczym, kulturalnym i politycznym
demokratycznego państwa. Korzystając z minionych doświadczeń należy
poprawić problem wykorzystania wielokrotnego podręczników szkolnych i
odbiurokratyzować pracę nauczycieli.
Wprowadzić do istniejącego systemu oświaty możliwość wyboru wcześniejszej
edukacji zawodowej po pierwszej klasie gimnazjum.
Kultura.
Państwo zobowiązane jest do ochrony dóbr kultury narodowej oraz do
wspierania inicjatyw służących umacnianiu pozycji Polski w życiu wspólnoty
narodów.
Nauka.
Obowiązkiem państwa jest zapewnienie warunków instytucjonalnego i
kadrowego rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego – w działaniach tych
współuczestniczyć powinny samorządy lokalne oraz inne podmioty (np.
fundacje, organizacje gospodarcze, stowarzyszenia, osoby prywatne). Państwo
zapewniać winno środki na finansowanie dydaktyki i rozwój kadry naukowej
oraz współuczestniczyć w finansowaniu badań naukowych. Uczelnie muszą
mieć prawo suwerennego dysponowania własnym budżetem.
Bezpieczeństwo państwa i obywateli.
Wojsko jest gwarantem suwerenności i niepodległości państwa. Armia
zawodowa musi być całkowicie apolityczna. NATO jest podstawowym
sojusznikiem i gwarantem pokoju w Europie. Produkcja uzbrojenia armii
powinna być wykonywana w zakładach na terytorium Polski.
Obowiązkiem Państwa jest zapewnienie porządku i poczucia bezpieczeństwa
publicznego przez sprawne struktury policyjne.

Polityka zagraniczna.
Zasadniczym celem polityki zagranicznej Polski jest zapewnienie państwu
suwerenności, niepodległości, kształtowanie korzystnych
warunków
zewnętrznych dla rozwoju gospodarczego oraz dążenia do umacniania
partnerskich stosunków w Unii Europejskiej na zasadach Europy Ojczyzn.
Polska powinna aktywnie zaznaczać swoją obecność na arenie
międzynarodowej, zwłaszcza na forum ONZ i KBWE, podnosząc prestiż narodu
polskiego i stając się ważnym czynnikiem stabilizacji pokoju światowego.
Spośród państw pozaeuropejskich szczególne bliskie kontakty winny łączyć
Rzeczypospolitą ze Stanami Zjednoczonymi AP, krajem wspierającym Polskę
od lat osiemdziesiątych do wolności i demokracji.
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