RON PAUL: “PLAN ODBUDOWY AMERYKI”
ZARYS:
Ameryka jest najwspanialszym narodem w historii
ludzkości. Nasz szacunek do wolności osobistej,
wolnego rynku oraz konstytucyjnie ograniczonego
rządu
wytworzył
najsilniejszy
i
najlepiej
prosperujący kraj na świecie. Jednakże dalece
odeszliśmy od naszych założycielskich zasad i
obecnie Ameryka znajduje się w kryzysie.
"Plan Odbudowy Ameryki" Rona Paula oznacza
mocne depnięcie na hamulce i skierowanie Ameryki
na drogę powrotną ku konstytucyjnemu rządowi. To
ambitne, lecz możliwe do realizacji przedsięwzięcie.
Dzięki doniosłej randze urzędu prezydenckiego,
prawu weta i - co najważniejsze - zjednoczonemu
głosowi kochających wolność Amerykanów,
będziemy w stanie przeprowadzić dogłębne reformy.
PRAWDZIWIE ZRÓWNOWAŻONY BUDŻET W
TRZECIM ROKU PREZYDENCJI PAULA:
Ron Paul jest JEDYNYM kandydatem, który o
zrównoważeniu budżetu nie tylko mówi, ale który
również posiada kompleksowy plan umożliwiający
realizację tego celu.
WYDATKI:
Cięcie 1 biliona dolarów wydatków w pierwszym
roku prezydencji Rona Paula poprzez usunięcie
pięciu departamentów (Energii, Mieszkalnictwa i
Urbanizacji, Handlu, Zasobów Naturalnych oraz
Edukacji), zlikwidowanie Urzędu Bezpieczeństwa
Transportu i zwrócenie odpowiedzialności za
bezpieczeństwo
prywatnym
przedsiębiorcom,
zaniechanie subsydiowania korporacji, wstrzymanie
pomocy zagranicznej, zakończenie zagranicznych
wojen oraz powrót większości pozostałych
wydatków do poziomów z roku 2006.
ŚWIADCZENIA:
Dotrzymanie obietnic złożonych naszym seniorom i
weteranom, przy jednoczesnym daniu możliwości
wyboru młodym pracownikom. Nieobarczone
szczegółowymi
restrykcjami
subwencje
dla
programu zdrowotnego Medicaid oraz innych
programów opieki społecznej, umożliwiające
poszczególnym
stanom
rozwiązywanie
ich
wyjątkowych problemów w sposób elastyczny i
twórczy, bez wyrządzania krzywdy osobom
aktualnie uzależnionym od tych programów.

REDUKCJA MARNOTRASTWA:
10-procentowa redukcja federalnych etatów,
obcięcie płac i przywilejów w Kongresie;
ograniczenie nadmiaru służbowych podróży.
Prezydent Paul będzie pobierał roczną pensję w
wysokości 39 336 $, w przybliżeniu równą medianie
rocznych zarobków przeciętnego amerykańskiego
pracownika.
PODATKI:
Obniżenie opodatkowania przedsiębiorstw do
poziomu 15%, czyniąc tym sposobem Amerykę
konkurencyjną na globalnym rynku. Pozwolenie
amerykańskim firmom na przepływ kapitału bez
dodatkowego jego opodatkowywania, co zachęci je
do nowych inwestycji. Powiększenie cięć
podatkowych poczynionych przez Bush’a oraz
zniesienie podatku spadkowego. Zakończenie
opodatkowywania osobistych oszczędności pozwoli
rodzinom ustatkować się.
REGULACJE:
Uchylenie ObamaCare, Dodd-Frank oraz SarbanesOxley. Wprowadzanie wymogu, aby ustawy w stylu
REINS wchodzić mogły w życie za zgodą Kongresu
z możliwością uprzedniego przeanalizowania i
skonsultowania tych biurokratycznych regulacji.
Prezydent Paul anuluje również wszelkie uciążliwe
prawa wprowadzone dotąd poprzez Executive Order.
POLITYKA MONETARNA:
Przeprowadzenie
pełnego
audytu
Rezerwy
Federalnej oraz wdrożenie praw umożliwiających
konkurencję pomiędzy walutami na rynku
monetarnym, aby wzmocnić dolara i ustabilizować
inflację.
ZAKOŃCZENIE:
Dr Paul jest jedynym kandydatem z planem cięcia
wydatków prawdziwie równoważących budżet. To
jedyny plan, który zapewni Ameryce to czego
potrzebuje Ona w tych trudnych czasach – tj.
złagodzenia regulacji, dużych cięć wydatków,
rozsądnej polityki monetarnej oraz zbilansowanego
budżetu.
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Szacunkowe całkowite wydatki dobrowolne (w miliardach dolarów)

Szacunkowe całkowite wydatki obowiązkowe (w miliardach dolarów)

Szacunkowe całkowite wydatki (w miliardach dolarów)

Szacunkowe całkowite wydatki (jako procent GDP)

Szacunkowy całkowity dochód (w miliardach dolarów)

Szacunkowy całkowity deficyt (w miliardach dolarów)

Szacunkowy całkowity dług publiczny (w miliardach dolarów)

Całkowite wydatki na cele militarne (w miliardach dolarów)

(średnia z lat 2001-2008: 445 mld $)

Więcej szczegółowych danych (tabel i wykresów) można znaleźć w źródle.
Pojęcia:
• 2012 Presidential Campaign Comitee Inc - komitet wyborczy Ron’a Paul’a na wybory prezydenckie w 2012 r.;
• ObamaCare - współfinansowanie przez państwo ubezpieczeń społecznych;
• Dodd-Frank – ustawa zwiększająca kontrolę nad giełdą;
• Sarbanes-Oxley – ustawa zwiększająca i wyostrzająca kontrolę państwową w sektorze finansowym;
• REINS - Regulations From the Executive in Need of Scrutiny - regulacje wprowadzone przez władzę
wykonawczą na potrzeby kontroli;
• Executive Order - Nakaz Wykonawczy (polski odpowiednik: rozporządzenie władzy wykonawczej);
• CBO - Congressional Budget Office – Kongresowe Biuro Budżetowe;
• GDP - gross domestic product – PKB – produkt krajowy brutto;
• FED – Bank Rezerw Federalnych.
Opracowanie: zespół RonPaul.pl
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