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ΜΑΝΟΛΗ ΓΡΑΦΑΚΟΥ

Νέες επενδύσεις νέες θέσεις εργασίας
αύξηση εθνικού πλούτου και ευημερίας
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ χης κρίσης έχουν αφήσει βαθιά
το αποτύπωμα τους στην ελληνική κοινωνία

Εισοδήματα μειώθηκαν θέσεις εργασίας
χάθηκαν περιουσίες απαξιώθηκαν εκατομμύρια
άνθρωποι είδαν τις σταθερές δεκαετιών να

καταρρίπτονται και το βιοτικό τους επίπεδο να

μειώνεται δραματικά
Τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης ήταν οι

χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις και κυρίως

όσοι βρέθηκαν στο περιθώριο της αγοράς
εργασίας χωρίς να βλέπουν προοπτική νέοι που
δεν βρίσκουν δουλειά άνθρωποι που στην πιο

παραγωγική ηλικία της ζωής τους έμειναν εκτός
αγοράς εργασίας μακροχρόνια άνεργοι

Τα νούμερα είναι γνωστά Πίσω από τους
αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ότι
η πολιτική πλέον δεν τους αγγίζει και δεν τους
αφορά Ανθρωποι που πιστεύουν ότι τίποτα δεν

μπορεί να αλλάξει Και αυτό είναι το μεγάλο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσοι ασχολούμαστε

με τα κοινά και προσπαθούμε να αρθρώσουμε

πειστικές λύσεις η απογοήτευση και η

καχυποψία των συμπολιτών μας

ΜΠΡΟΣΤΑ μας έχουμε δύο επιλογές Την επιλογή

που ακολουθεί η κυβέρνηση με καταγγελτικό
λόγο θυματοποίηση και ευθύνες στους άλλους
Στο διά ταύτα όμως λόγω των αδυναμιών της
να διαγνώσει σωστά την κρίση και να αντιμετωπίσει

τα αίτια που μας έφεραν εδώ επιλέγει το

δρόμο της υψηλής φορολόγησης της παραγωγής

για να μοιραστούν στο τελος επιδόματα
φτώχειας σε μία οικονομία χωρίς προοπτική
Την ίδια στιγμή το κράτος και οι συντεχνίες
παραμένουν ανέγγιχτες οι επενδύσεις έχουν
βαλτώσει η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων

εξαντλείται
Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή που πιστεύουμε

εμείς Είναι η αύξηση της ελευθερίας της
πολιτικής και της οικονομικής Η επιλογή να

αλλάξουμε ουσιαστικά και να αφήσουμε οριστικά

πίσω μας αυταπάτες και ιδεοληψίες που

ταλαιπώρησαν τον τόπο αντιμετωπίζοντας την
πραγματικότητα Είναι η επιλογή να απελευθερώσουμε

την κοινωνία και την οικονομία από
τον κρατισμό και έτσι να παράξουμε πλούτο για
τους πολίτες

Ο ΟΔΙΚΟί χάρτης εξόδου από την κρίση είναι

συγκεκριμένος
Πρώτο βήμα ένα άλλο κράτος από το σημερινό

με μικρότερο ρόλο και παρέμβαση με μικρότερο

κόστος που θα θέλει λιγότερα χρήματα
για να συντηρηθεί
ν Δεύτερο βήμα ενίσχυση της επο<ειρηματικό
τητας μαζί με ουσιαστική μείωση της φορολογίας

Αυτά θα μας πάνε στο τρίτο και στο τέταρτο
βήμα που δεν είναι άλλα από την προσελκυση
νέων ιδιωτικών επενδύσεων και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας αντίστοιχα Ο δρόμος

αυτός απαιτεί όμως και άλλες αναγκαίες

μεταρρυθμίσεις όπως π.χ στην εκπαίδευση Η

ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων η σύνδεση
των πανεπιστημίων με ερευνητικά κέντρα την
αγορά και τις επιχειρήσεις για να καλύψουμε

το μεγάλο χάσμα δεξιοτήτων πτυχιούχων
και αναγκών στην αγορά εργασίας Επίσης
ενέργειες για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας

ή τη στήριξη των μακροχρόνια
ανέργων ώστε να ενταχθούν ξανά στην αγορά
εργασίας

Η διαφορά μας με τη σημερινή κυβέρνηση
είναι ότι πιστεύουμε πως η αύξηση του πλούτου
θα φέρει κοινωνική ευημερία και όχι η επιδοματική

πολιτική σε μια οικονομία που αδυνατεί
να πάρει ξανά μπροστά Στη σύγχρονη Ελλάδα
κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας η εξασφάλιση δουλειάς και
όχι τα επιδόματα φτώχειας

Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε στη
Νέα Δημοκρατία Οδεύουμε προς το Προγραμματικό

μας Συνέδριο στα μέσα Δεκεμβρίου και

πριν σε επτά προσυνέδρια συζητάμε αντίστοιχα
φλέγοντα θέματα της οικονομίας και της κοινωνίας

μας

ΑΡΧΙΣΑΜΕ χην περασμένη Κυριακή από τη
Νίκαια μια εμβληματική περιοχή που πλήττεται
σημαντικά από την ανεργία Εκεί ανοίξαμε τα θέματα

που αφορούν την αγορά εργασίας και τους
ανέργους Ακούσαμε ενδιαφέρουσες εισηγήσεις
από ανθρώπους της παραγωγής και καταλήξαμε
σε συγκεκριμένα συμπεράσματα Ο πρόεδρός
μας Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε για
I Μείωση φορολογίας επιχειρήσεων από 29
σε 20 εντός 2ετίας

Επιβράβευση επιχειρήσεων που είναι συνεπείς

στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
και τηρούν την εργατική νομοθεσία με μείωση
ασφαλιστικών εισφορών

Απλοποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας Αν η

Δημόσια Διοίκηση δεν τηρήσει τις προθεσμίες
πλέον η αρμοδιότητα αδειοδότησης μεταφέρεται

στην πολιτική ηγεσία και δίνεται άμεσα
λύση

ΤΟΛΜΗΡΕ αποφάσεις φιλελεύθερες λύσεις
Τα περιθώρια για τη χώρα πλέον στενεύουν
δραματικά Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε καταλάβει

ότι στις πλάτες μας θα πέσει τσ βάρος να

αλλάξουμε τη χώρα Πρέπει όμως να αλλάξουμε
κι εμείς ως παράταξη να αναγνωρίσουμε

τα σημαντικά λάθη που κι εμείς κάναμε πρέπει
εμείς πρώτοι να αποτινάξουμε από πάνω μας
τον κρατισμό με τον οποίο δυστυχώς πολλές
φορές βρεθήκαμε σφιχταγγαλιασμένοι κατά το

παρελθόν Στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου
Μητσοτάκη πιστεύουμε ότι μπορεί να μπει τελος
στη σημερινή παρακμή Ως Ελληνες μπορούμε
καλύτερα και αξίζουμε περισσότερα

Οικονομολόγος αναπληρωτής γραμματέας Προγράμματος

Νέας Δημοκρατίας πρώην δήμαρχος Μελισσιών
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