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500 na plus dla gospodarki?
Nie popieram z za?o?enia rozdawnictwa pieni?dzy. Najlepiej by by?o, gdyby podatki
by?y jak najni?sze, dzi?ki czemu ka?dy móg?by dba? o siebie sam. Niestety, III RP nie
jest i jeszcze d?ugo nie b?dzie wolno?ciowym krajem. 500 plus nie tyle jest konieczne, co
niesie ze sob? pewne zalety. Warto spojrze? na t? spraw? w momencie wej?cia w ?ycie
tego projektu.

Musimy najpierw przyzna? ze smutkiem: w Polsce panuje socjalizm. Obci??enie podatkowe
jest straszne. Nikt o zdrowych zmys?ach pracuj?c na niskim stanowisku – a takich osób
przecie? jest wiele – nie zdecyduje si? na dziecko. No bo jak utrzyma? je, je?li „do r?ki” dostaje
si? 1600z?? Nijak. A demografia spada. Spada i rozwój gospodarczy. Wiemy bowiem, ?e PKB
przede wszystkim tworz? ludzie.

Tymczasem 500 z?otych na dziecko daje szereg korzy?ci. Przede wszystkim b?dzie za co
?y?. Owszem, ulga te? by?aby dobra, ale nie ka?demu by by?a pomocna. Czy chcemy czy nie,
s? rodziny ?yj?ce na granicy ubóstwa. Zamiast ulgi, wol? dosta? gotówk?, bo diametralnie
zmienia to ich sytuacj? materialn?.

Kolejna kwestia to fakt, ?e miliony z?otych zostan? wpuszczone w obieg rynkowy. Zwykli
ludzie dostan? pieni?dze, by je wydawa? za produkty i us?ugi prywatnych firm. Jakkolwiek
szalenie to nie zabrzmi, urz?dnicy równie? otrzymaj? pieni?dze.

Ale czym to si? ró?ni od zwyk?ej grabie?y?

Jest to inwestycja. Nie jest rozdawanie dla leniwych osób. Zach?ci si? w ten sposób setki
tysi?cy m?odych ludzi, by zostali rodzicami. W d?ugofalowym terminie, te pieni?dze wróc? do
pa?stwa – przecie? dzieci kiedy? wyrosn? i zaczn? p?aci? podatki. Istna samonap?dzaj?ca si?
machina (o ile w odpowiednim czasie program si? wycofa). Dodatkowym efektem programu
500+ jest fakt, ?e zadzia?a on na rzecz trwa?o?ci ma??e?stw. Trudno?ciom w zwi?zku pomo?e
fakt czerpania korzy?ci z niego. Oczywi?cie to bardzo niska pobudka, ale w niema?ej ilo?ci
przypadków mo?e to by? ko?o ratunkowe dla ma??e?stw prze?ywaj?cych w danym momencie
kryzys.
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500+ jest pewn? form? oddania rodzinom tego, co si? im zabiera przez horrendalnie wysokie
podatki. Nie jest to co prawda idealna forma, niemniej lepsze to ni? pozostawienie ich na
pastw? roszczeniowego pa?stwa.

500+ poprawi? te? mo?e sytuacj? na rynku pracy. O wiele wi?ksza cz??? kobiet b?dzie
chcia?a zaj?? si? wychowywaniem dzieci. W efekcie ilo?? osób ch?tnych do pracy zmaleje,
dzi?ki czemu pracownik b?dzie lepiej ceniony. Z drugiej strony pracodawcy równie? zyskaj? –
ju? przecie? media pisa?y o przypadkach, gdy pracownik prosi? o delikatne zmniejszenie
wyp?aty, poniewa? po?wi?caj?c 100 z?otych za swoj? prac?, mo?e dosta? 500z? za dziecko.

Cz??? wolno?ciowców bardzo agresywnie podchodzi do projektu rz?du, t?umacz?c, ?e to
wsparcie jest nieuczciwe. Owszem, w kraju liberalnym by?oby bardzo nieuczciwe. Niestety,
?yjemy w pa?stwie pe?nym przymusowych ?wiadcze?. Atakowanie 500+ to nie tyle walka o
wolno??, co atak w niedocenian? grup? spo?eczn?, jak? jest rodzina, w imi? utopi. Je?li kto?
chce walczy? o zwi?kszenie wolno?ci, niech zacznie od walki z ZUS czy z Urz?dami Pracy oraz
kilkoma innymi chorymi instytucjami, które obowi?zkowo musimy utrzymywa?. Gdy te znikn?,
mo?e si? okaza?, ?e 500+ nie b?dzie potrzebne w ogóle. Póki jednak te istniej?, niech
wolno?ciowcy nie atakuj? programu rz?dowego, bowiem strzela? b?d? sobie w stop?, podobnie
jak pan „4,9%”.
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