
Niżej publikuję projekt stanowiska forum przedsiebiorców UW, które stało się

podstawą dokumentu przyjętego przez forum.  

  

POLSKA PRACOWITA I PRZEDSIĘBIORCZA.
  (Stanowisko forum przedsiębiorców i Unii Wolności)

 

Przedstawiciele kręgów gospodarczych i Unii Wolności, zgromadzeni na wspólnym

forum, połączeni pragnieniem aby niepodległą Ojczyznę poddźwignąć gospodarczo a

przez to wzmóc jej autorytet międzynarodowy i poprawić warunki życia narodu

stwierdzają co następuje:

1. Najważniejszym warunkiem ekonomicznego postępu jest właściwe współdziałanie

przedsiębiorców, pracowników i władzy tak by każde, w sposób dla siebie stosowny,

przyczyniało się do wzmagania wytwórczości nie osłabiając lecz, na odwrót, potęgując

skuteczność wszystkich innych sił rozwoju. Perspektywy gospodarcze Polski zależały

będą od dobrego ułożenia tego współdziałania, które dopiero powstaje. Chcemy

przyczyniać się do jego właściwego ukształtowania.

2. Jednym z najcenniejszych dóbr naszego kraju są talenty przedsiębiorcze. Wiele z nich

przekształciło się w czyn i sukces osobisty będący zarazem wkładem we wzrost prężności

ekonomicznej Polski po roku 1989. Działania władz publicznych, sił politycznych i

organizacji przedsiębiorców winny sprzyjać rozwijaniu zmysłu przedsiębiorczości w jak

najszerszych kręgach społecznych, a szczególnie wśród młodzieży. 

3. Wielkim wyzwaniem przed którym staje Polska jest sprostanie rywalizacji w

warunkach słabnących barier gospodarczych i powstawania jednolitego rynku

światowego. Od siły przedsiębiorczości zależał będzie nasz udział w tym rynku, praca dla

Polaków, ich dobrobyt i poziom rozwoju kraju. Sprawą narodowej ambicji i konieczności

jest uczynienie z Polski liczącego się ośrodka gospodarczej inicjatywy i innowacyjności.

Wzywamy do wspólnego zastanowienia jak to osiągnąć a do ograniczenia sporów nie

ważnych;

4. Przedsiębiorczość jest nieodłączna od wolności gospodarczej. Chcemy ją poszerzać i

chronić przed ograniczeniami. Chcemy ją też chronić przed działaniami szkodzącymi

nabywcom, obchodzącymi prawo i lekceważącymi zobowiązania wobec partnerów,



pracowników i państwa. Działania takie prowokują biurokratyczne ograniczenia wolności

gospodarczej, psują oblicze solidnej przedsiębiorczości i kupiecki wizerunek kraju

5. Najkrótsza droga do dobrobytu wiedzie przez skojarzenie silnej przedsiębiorczości z

wydajną, rzetelną pracą. Przedsiębiorca określa kurs, pracownik nadaje impet. Polsce

niezbędne są wielkie inwestycje w pracownika. Potrzebujemy oświatowego i

edukacyjnego przełomu, by nasza praca stała się znacznie bardziej niż dziś skrupulatna,

innowacyjna, zdolna do współdziałania w zespole, rozumiejąca ekonomię

przedsiębiorstwa i ograniczenia, jakie ona tworzy.

6. Wielkie znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma pokój społeczny. Zależy on od

przyjaznych stosunków między pracodawcami i pracownikami. Warunkiem takiego

ułożenia jest poszanowanie roli przedsiębiorcy przez pracowników i związki zawodowe a

zarazem kształtowanie właściwych stosunków pracy i wyważenie w podziale jej

rezultatów. Gospodarka dyktatu pracownika nad przedsiębiorcą rodzi nędzę, gospodarka

dyktatu przedsiębiorcy nad pracownikiem rodzi komunizm.  

7. Dla perspektyw ekonomicznych Polski ważne jest właściwe określenie ról państwa w

gospodarce. Zasadą powinno być, że państwo nie produkuje a działalność gospodarcza

należy do sfery prywatnej. Najważniejszą rola państwa jest tworzenie prawa

gwarantującego wolność gospodarczą i równowagę społeczną, prawa możliwie prostego,

stabilnego i zrozumiałego oraz zapewnianie by było ono przestrzegane przez wszystkich.

8. Obowiązkiem państwa jest określanie podstawowych wielkości ekonomicznych w

ramach których dokonuje się obrót gospodarczy. Wielkości te - podaż pieniądza, podatki,

ceny urzędowe, cła, kurs waluty i inne - powinny być tak regulowane, by

przedsiębiorstwa i gospodarka nie załamywały się pod ciężarem podatków i świadczeń,

by z zobowiązań, określonych stosownie do zamożności i sytuacji ekonomicznej kraju,

państwo się wywiązywało i by w gospodarce zachowana była równowaga oraz

stabilizacja.

9. Państwo jako uczestnik życia gospodarczego winno reprezentować interes całej

gospodarki i strzec go przed niszczącym wpływem interesów partykularnych. Państwo,

władze publiczne nie powinny być narzędziami do uzyskiwania korzyści i przywilejów

bez uzasadnienia ekonomicznego a jedynie dzięki dobrym ustosunkowaniom a także dla

przejmowania kontroli nad częściami gospodarki przez układy będące mieszanką polityki



i korupcji.

                                             (x)

Współczesny świat ma nastawienie by zmieniać i ulepszać to co jest, wymyślać nowe,

rywalizować umiejętnościami i być otwartym. Z tego strumienia nie można wyjść. Można

jedynie mieć w nim dobre lub złe miejsce. Nie ma dziś sprawy ważniejszej dla naszej

przyszłości i nie ma większej przygody ekonomicznej niż dokonanie zbiorowego wysiłku

by wygrać rywalizację o prymat gospodarczy w Europie Środkowej i by

cztedziestomilionową Polskę pchnąć w pogoń za czołówką gospodarczą Europy. Jest to

ta perspektywa, w której możemy dowieść sobie i innym naszej wartości, tak by o

naszych losach już nigdy nie decydowano bez naszego udziału. Wzywamy wszystkich do

uczestnictwa w tym dziele.
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