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AZER
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
AZER stanowczo twierdzi iż emeryci i renciści nie
powinni płacić podatku od emerytury i renty,to
jest pochodna od wynagrodzeń za lata

.Partia AZER
W OBRONIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH .
PAŃSTWA POLSKIEGO I JEGO OBYWATELI
pracy,które były już opodatkowane

1.AZER stanowczo twierdzi ,iż celem rozwoju gospodarczego
jest pomnażanie dobrobytu wszystkich Polaków wyrażające się we
wzroście poziomu ich życia, rozwoju edukacji i szkolnictwa
wyższego, lepszej ochronie zdrowia oraz bezpieczniejszej opiece
socjalnej. Odrzucamy rozwój dla rozwoju, gdy nie owocuje on
wzrostem zamożności obywateli. Ten podstawowy cel będziemy
realizować przy szerokim wykorzystaniu mechanizmów rynkowych i
z nimi sprzężonej polityce ekonomicznej , prowadzonej w interesie
Państwa Polskiego i jego obywateli.Nie zamierzamy jednak ślepo
kierować się kryterium zysku , nie bacząc w czyim interesie jest on
pomnażany.
2. Jesteśmy zwolennikami własności prywatnej, uważamy, że
uczciwa reprywatyzacja i prywatyzacja własności państwowej
powinna przyczynić się do większej racjonalności gospodarowania.
Sprzeciwiamy się jednak zdecydowanie dotychczasowym praktykom
prywatyzacyjnym, gdy najlepsze przedsiębiorstwa państwowe
sprzedaje się prawie za darmo kapitałowi zagranicznemu lub też
osobom i firmom powiązanym politycznie lub towarzysko,
bezpośrednio lub pośrednio z dawną i obecną nomenklaturą.
Wpływy z tego tytułu do budżetu Państwa nikną bezpowrotnie.
Opowiadamy się za powszechnym uwłaszczeniem obywateli, nie w

postaci symbolicznej i pokrętnej, jak to miało miejsce w Narodowych
Funduszach Inwestycyjnych ale rzeczywistej pozostającej w proporcji
do wartości prywatyzowanych przedsiębiorstw,ziemi,bogactw
naturalnych państwa i wszelkich innych składników majątku
narodowego. Powszechne uwłaszczenie obywateli traktujemy jako
drogę prowadzącą do podniesienia poziomu zamożności Polaków i
większej troski o nasz wspólny narodowy majątek.
3. Jako zwolennicy dominacji własności prywatnej w gospodarce
opowiadamy się za aktywnymi mechanizmami wolnorynkowymi
kształtującymi kierunki rozwoju gospodarczego. Obce są nam jednak
doktrynalne podejścia do tego problemu, zwłaszcza w ujęciu
fundamentalnym liberalno monetarnym realizowanym przez
wszystkie ekipy III RP rządzące od 1990 r. W naszym rozumieniu w
warunkach gospodarki rynkowej rola Państwa nie może sprowadzać
się do wyprzedaży majątku narodowe- -go i biernego przyglądania się
mechanizmowi wolnej gry rynkowej. „Niewidzialna ręka rynku” nie
rozwiąże za Państwo strukturalnych przekształceń w gospodarce,
wyboru właściwych kierunków postępu technicznego oraz problemów
związanych z redystrybucją dochodu narodowego między
poszczególne grupy społeczne. Nie zamierzamy oczywiście powracać
do skomplikowanych metod centralnego planowania i dyrygowania
gospodarką. Chcemy natomiast skorzystać ze światowego
doświadczenia w budowie nowoczesnej społecznej gospodarki
rynkowej kierowanej przez Państwo, czego dobrym przykładem jest
społeczna gospodarka rynkowa w wydaniu niemieckim czy
austriackim oraz wspierana przez państwo gospodarka w wydaniu
japońskim i innych krajów nowo uprzemysłowionych.
4. Pragniemy w szerszym zakresie, niż to ma miejsce obecnie
wykorzystać politykę gospodarczą Państwa do zwalczania inflacji, ale
nie drogą „gaszenia” mniej rentownej krajowej działalności
gospodarczej i poszerzenia wolnej, nie zagrożonej konkurencją
krajową przestrzeni ekonomicznej dla firm zagranicznych, lecz
przeciwnie-poprzez uzdrawianie przedsiębiorczości krajowej, wzrost
rentowności rodzimych firm w wyniku realizacji programów
dostosowawczych i restrukturyzacji finansowych z udziałem sektora
bankowego. Nie zamierzamy walczyć z inflacją zwiększając

bezrobocie, lecz podnosząc wydajność pracy i konkurencyjność
produkcji krajowej.
5. Walka z bezrobociem stać się powinna, zgodnie z naszym
programem , jednym z głównych celów polityki gospodarczej
Państwa. Polityka neoliberalna doprowadziła do wysoce niekorzystnej
sytuacji w tej dziedzinie, czego skutkiem jest ponad 3 miliony
Polaków, dobrze przez państwo polskie wykształconych, głównie
młodych wypędzonych z kraju za chlebem i godniejszym standardem
życia. Będziemy aktywnie wspierać rozwój inwestycji, zwłaszcza w
regionach o najwyższej stopie bezrobocia, udzielając ulg
inwestycyjnych i preferencji kredytowych, a także podejmować prace,
zwłaszcza infrastrukturalne zmniejszające bezrobocie. Popierać
będziemy programy restrukturyzacyjne zapobiegające bankructwu
przedsiębiorstw krajowych o szczególnie dużym znaczeniu dla walki z
bezrobociem.
6. Podejmiemy kompleksowe działania gwarantujące rozwój
budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza komunalnego. Jego obecna
degradacja do stanu z początku lat pięćdziesiątych jest konsekwencją
zastosowania neoliberalnych rozwiązań bez liczenia się ze
specyfikacją tego działu gospodarki. W rezultacie miliony młodych
małżeństw pozbawionych zostało wszelkich perspektyw na
samodzielne mieszkanie. Zamierzamy udzielić budownictwu
mieszkaniowemu preferencji kredytowych i szeroko rozbudowanych
ulg podatkowych w celu dopasowania kosztu mieszkań do możliwości
finansowych przeciętnie zarabiającej rodziny oczekującej na
mieszkanie. Chcemy wyraźnie zwiększyć wydatki z budżetu Państwa
na budownictwo mieszkaniowe, obecnie są one zbyt niskie i co
najważniejsze przeznacza się je na realizację celów nie związanych
bezpośrednio z budową nowych mieszkań lecz na biurokrację..
Wzrostu udziału Państwa w finansowaniu budownictwa
mieszkaniowego nie traktujemy absolutnie jako obciążenie budżetu,
lecz jako drogę prowadzącą w okresie paroletnim do poprawy
budżetowej Państwa poprzez zmniejszenie wydatków na zasiłki dla
bezrobotnych (w wyniku wzrostu zatrudnienia w budownictwie) oraz
zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatku płaconego przez
firmy rozwijające budownictwo mieszkaniowe oraz firmy

produkujące materiały budowlane , maszyny i urządzenia dla
budownictwa oraz artykuły wyposażenia mieszkań na które zwiększy
się popyt i podaż.
7. Wypowiadamy się za likwidacją nadmiernego opodatkowania
obywateli. Wpływy do budżetu Państwa nie mogą opierać się głównie
na podatkach płaconych przez ludność od dochodów, zwłaszcza przez
emerytów , rencistów i rodziny przeciętnie zarabiające. Podstawę
wpływów budżetowych Państwa stanowić powinny podatki płacone
przez przedsiębiorstwa. Uczynimy wszystko, by licząca się część
biznesu, zwłaszcza zagranicznego nie pozostawała za przyzwoleniem
państwa w szarej strefie i nie wykazywała kosztów i strat pozornych
unikając tym samym płacenia podatków. Wystąpimy zdecydowanie
przeciwko tej „szarej strefie”, uszczuplającej o ponad jedną trzecią
dochody do budżetu Państwa. Wprowadzimy podatek obrotowy,
niższy ok.1,5% -2%dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz
wyższy ok.6% -8% dla dużych firm, globalnych korporacji i sieci
handlowych, ponadto wprowadzimy ruchomy podatek dochodowy
dla banków naliczany od transakcji . Podniesiemy kwotę dochodu
wolną od podatku do wysokości 20 000 złotych Podatki płacone

przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przez ludność
mogą być i będą niższe bez uszczerbku dla budżetu
Państwa.

8. Podejmiemy zdecydowane działanie na rzecz uzdrowienia
finansów publicznych: wyrazem ich choroby jest z jednej strony
bardzo wysoki dług publiczny, z drugiej zaś strony pasożytnicze
funkcje pełnione przez sektor bankowy przy obsługiwaniu tego długu.
Nie można kontynuować sytuacji, w której banki przestały pełnić swe
podstawowe funkcje, jakie pełnić muszą w krajach o dynamicznym
rozwoju gospodarczym, tzn. zamiast finansować rozwój gospodarczy
koncentrują się na działalności spekulacyjnej (lichwa),wykupie
obligacji skarbu państwa i pasożytniczej obsłudze długu publicznego.
Podejmiemy działania w celu stopniowego uniezależnienia się od
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i
globalnej pasożytniczej finansjery.

9. Sprzeciwiamy się poprawianiu stanu finansów państwowych
poprzez ograniczanie wydatków socjalnych z budżetu , drogą
pozbawienia milionów obywateli a zwłaszcza emerytów i rencistów,
rodzin wielodzietnych, samotnych matek i sierot należytej opieki
zdrowotnej. Ten sektor polityki społecznej musi być radykalnie
zmieniony, mamy gotową koncepcję takiej reformy. Będziemy
prowadzili aktywną politykę prorodzinną, wprawdzie wszystkie
dotychczas rządzące partie kładą na ten problem ogromny nacisk w
kampaniach wyborczych, lecz szkoda że po wygranych wyborach
politykę prorodzinną ograniczają do swych własnych rodzin.
Obowiązkiem Państwa musi być troska o ludzi a szczególnie o grupy
społeczne i osoby nie dających sobie rady z trudnościami życiowymi.
Wypowiadamy się zdecydowanie za bezwzględnym utrzymaniem
bezpłatnego szkolnictwa publicznego oraz za większą partycypacją
Państwa w finansowaniu rozwoju kultury narodowej i ochrony
dziedzictwa narodowego.
10.Jesteśmy szeroko otwarci na współpracę z zagranicą, musimy
korzystać z dorobku światowego postępu pracy ale sprzeciwiamy się
zdecydowanie spychaniu Polski na margines w przemysłowym
podziale pracy,podporządkowanemu transnarodowym,globalnym
korporacjom i biernemu godzeniu się na pozostawanie pod kontrolą i
dyktatem międzynarodowych organizacji finansowych i globalnych
koncernów. Jesteśmy wystarczająco dużym organizmem gospodar- czym, mamy liczący się w świecie potencjał przemysłowy[wprawdzie
zrujnowany przez liberałów III RP] i ludzki ,by o wiele bardziej
stanowczym i samodzielnym niż dotychczas głosem decydować o
swojej przyszłości. Nie zgadzamy się na wprowadzany na siłę i
sposób podstępny przez wewnętrznych i zewnętrznych
neoliberałów zakamuflowany nowy feudalizm, wręcz
niewolnictwo gospodarcze i ekonomiczne.
11.Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami modelu Społecznej
Gospodarki Rynkowej i jej nowego paradygmatu „Gospodarka
Dobra Wspólnego”[GDW]. Nie jesteśmy przeciwnikami kapitalizmu
ale winien to być naszym zdaniem Kapitalizm Ludowy lub jak kto
woli określenie Kapitalizm Narodowy z aktywnym udziałem w takim
ustroju gospodarczym jak najszerszych rzesz społeczeństwa

polskiego. 12.Kapitał zagraniczny będziemy dopuszczać na rynek
polski, ale zgodnie z interesem obywateli i państwa polskiego.
Promować będziemy zwłaszcza te inwestycje zagraniczne, które
stworzą możliwość szybkiej modernizacji technologicznej przemysłu i
przyczynią się do powstawania nowych miejsc pracy. Jednak
szczególną opieka otaczać należy rodzime przedsiębiorstwa i krajowe
wyroby, chroniąc je przed destruktywnym oddziaływaniem monopoli
zagranicznych dążących (z pomocą wewnętrznych kolaborantów)do
ostatecznego zrujnowania polskiej gospodarki i opanowania rynku
polskiego za wszelka cenę.
13.Ochraniać będziemy polskie rolnictwo przed nieuczciwą
konkurencją zagraniczną ,zwłaszcza w postaci subwencjonowanych
przez obce państwa produktów rolnych i odbudowywać będziemy
celowo zrujnowany polski przemysł przetwórstwa rolno
spożywczego.. Opowiadamy się za taką polityką przemysłową i rolną,
które umiejętnie korzystając ze światowego postępu potrafią
zabezpieczyć interesy rodzimych konsumentów i producentów. Nie
możemy być krajem oddającym gospodarkę we władanie
międzynarodowego, globalnego kapitału , transferującego nie
opodatkowane ogromne zyski za granicę , pozostawiając Polakom
niskie zarobki na podrzędnych stanowiskach. Nie będziemy
peryferiami dla zachodnioeuropejskich i atlantyckich metropolii.
Stawiamy na partnerstwo i równe traktowanie ,a nie na rolę
podwykonawców dla globalnych korporacji.
14.Doceniamy naszą przynależność do Unii Europejskiej.
Wypowiadamy się jednak za Europą suwerennych Państw i Narodów,
bez ponadnarodowych struktur i zależności. Wypowiadamy się
przeciwko naszemu udziałowi w tych ponadnarodowych strukturach
za wszelką cenę, bez należytego zabezpieczenia interesów własnej
gospodarki. Groziłby to nam bowiem zejściem na margines i
całkowitym podporządkowaniem krajom najsilniejszym gospodarczo.
15.Jesteśmy zwolennikami rozwoju stosunków gospodarczych z
naszymi sąsiadami z Grupy Wyszehradzkiej, a więc z Czechami,
Węgrami ,Słowacją i Słowenią. Powinniśmy pogłębić integracje
polityczną i gospodarczą w ramach tego obszaru i wspólnie,

silniejszym głosem bronić swych interesów narodowych wewnątrz
Unii Europejskiej. 16.Nie uchylamy się od rozwoju korzystnej
współpracy gospodarczej ze Wschodem na zasadach partnerstwa i
poszanowania suwerenności. Dotyczy to zwłaszcza
Białorusi,Federacji Rosyjskiej , Kazachstanu ,Ukrainy oraz
wszystkich innych Państw powstałych po rozpadzie ZSRR. Widzimy
wiele możliwości pogłębienia tej współpracy , zwłaszcza pod kątem
lepszego wykorzystania chłonnego rynku wschodniego dla naszych
wyrobów przemysłowych i rolnych oraz importu surowców i w
formie wysoko przetworzonej ,przy zastosowaniu
najnowocześniejszych technologii, eksportu wyrobów wysoko
przetworzonych na rynki zewnętrzne oraz na zaopatrzenie rynku
wewnętrznego. Musimy sobie wreszcie jasno powiedzieć: Nasz
sukces gospodarczy zależy od dynamicznej, aktywnej współpracy
gospodarczej i handlowej nie tylko z zachodem, ale również ze
wschodem na warunkach partnerskich z pełnym poszanowaniem
suwerenności Polski, ale to wymaga zasadniczego , odważnego
zwrotu geopolitycznego, do czego obecnie rządzący nie są zdolni i nie
mają również takiej woli. Należy poważnie rozważyć, czy mamy
bezmyślnie płynąć jedynie w tym nurcie euro-atlantyckim nie bacząc
komu on przynosi korzyści czy też próbować budować własny nurt.
Należy poważnie rozważyć zawarcie Porozumienia Stowarzyszenio- wego z Euroazjatycką Unią Gospodarczą i pośredniczenia w jej
kontaktach gospodarczych z Zachodem , odnosząc ogromne korzyści.
Jeżeli my tego nie zrobimy to za chwilę zrobią to inni, najprawdopo- dobniej Niemcy,gospodarka nie znosi próżni, Świat się dynamicznie
rozwija ,jeżeli chcemy za nim nadążyć nie możemy pozostawać
pasywni i bierni. Dostrzegamy ogromne szanse dla Polski w
zachodzących globalnych zmianach gospodarczych i geopolitycznych,
dostrzegamy jednak również ogromne zagrożenia z tymi zmianami
związane . Tylko właściwa , aktywna rola Państwa oraz współpraca
organizacji, ugrupowań i osób patriotycznych mogą zapewnić pełny
sukces .
17.Doprowadzimy zdecydowanie do zmiany skompromitowanych
w III RP metod rządzenia państwem i do poszanowania Ustroju
Rzeczypospolitej Polskiej określonego we współcześnie
obowiązującej Konstytucji z dn. 2 kwietnia1997r. Rozdział I art.10

Konstytucji mówi: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na
trójpodziale i równowadze władzy : Ustawodawczej (Parlament)
,Wykonawczej (Prezydent i Rząd/Rada Ministrów) i Sadowniczej
(Sądy i Trybunały) Uważamy ,że ściśle przestrzegany trójpodział
władzy jest barierą przed despotyzmem ,korupcją ,butą , arogancją i
samowolą władzy. Każdej z tych władz musi odpowiadać aktywność
wyodrębnionych organów państwowych. Jesteśmy zdania, iż w
państwie w którym ma być zapewniona wolność polityczna ,
gospodarcza i społeczna ,władze te winny być bezwzględnie,ściśle
rozdzielone. Nie ma wolności jeżeli władza Ustawodawcza i
Wykonawcza skupione są w „jednym ręku” albo co gorsza (vide-III
RP) jedna osoba i jeden organ sprawuje, lub usiłuje sprawować trzy
Władze. Uważamy ,iż musi obowiązywać niepołączalność tych władz
a każda z nich ma być wykonywana przez odrębny organ,
niedopuszczalne będzie łączenie związanych z nimi stanowisk
państwowych. W szczególności za niedopuszczalne uznajemy
łączenie mandatu posła bądż senatora i członków ich rodzin z
jakimkolwiek kierowniczym stanowiskiem w rządzie, w spółkach
Skarbu Państwa i w Kancelarii Prezydenta RP , ponieważ taki model
sprawowania władzy ma znamiona mafijnego Ustroju Państwa.
Uważamy,iż taki mechanizm stosunków między poszczególnymi
władzami zapewni wzajemne oddziaływanie tych władz i
hamowanie złych dotychczasowych nawyków i praktyk
sprawowania władzy w państwie oraz zagwarantuje
rozgraniczenie działalności poszczególnych władz we wszystkich
dziedzinach życia publicznego,gospodarczego i społecznego.
18.Partia AZER ma wolę i zdolność podołać wyzwaniom czasu obecnego i wyzwaniom
przyszłości . Dysponujemy zespołami ekspertów w każdej dziedzinie życia gospodarczego i
społecznego , lecz zdajemy sobie sprawę i twierdzimy stanowczo, że bez aktywnego
zaangażowania wszelkich organizacji i środowisk oraz jak najszerszych rzesz i grup
społecznych również emerytów i rencistów wspieranych przez polski rząd, rząd nie
wysługójący się obcym a kierujący się wyłącznie Polską Racją Stanu nie osiągniemy
pożądanego celu . Naszym

strategicznym celem jest
pozostawienie Polski przy - -szłym pokoleniom w stanie
znacznie lepszym od katastrofalnego stanu w jakim Polskę
zastaliśmy. To od nas wszystkich zależy : ,,JAKA BĘDZIE POLSKA ?”, „CZYJA
BĘDZIE POLSKA ?” i „CZY BĘDZIE POLSKA?”
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