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Νικήτας Κακλαμάνης:

«Ήταν μεγάλο
λάθος η μείωση
μισθών και
συντάξεων»
Συνέντευξη στον
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΝΙΑ

ο μοντέλο ανάπτυξης που ο ίδιος έχει
προτείνει, υπό τον τίτλο «Οικονομικός
εθνικισμός», περιγράφει μέσα από τη
«metro weekend» ο υποψήφιος στην Α’
Αθηνών με τη Ν.Δ., Νικήτας Κακλαμάνης,
σημειώνοντας παράλληλα ότι για να πετύχει
μια κυβέρνηση, «χρειάζεται καθαρή και
ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό, που
θα είναι προϊόν ώριμης σκέψης και όχι οργής». Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει επίσης ότι «αν ήταν λάθος η είσοδος της Ελλάδας στο ευρώ, σήμερα η έξοδος από αυτό θα ισοδυναμούσε με καταστροφή».

Τ

Κύριε Κακλαμάνη, επιστρέφετε στην ενεργό πολιτική σκηνή με τη Νέα Δημοκρατία
στην Α’ Αθηνών σε μια στιγμή που ο κόσμος
είναι εξοργισμένος και
το δείχνει με κάθε τρόπο.
Γιατί το αποφασίσατε;
Η απόφασή μου να είμαι
υποψήφιος με τη Ν.Δ.
στην Α’ Αθηνών είναι συνειδητή και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει
την ενασχόλησή μου με
τον Δήμο Αθηναίων, καθώς, όπως γνωρίζετε, δεν
υπάρχει ασυμβίβαστο δημοτικού συμβούλου και
βουλευτή. Το κάνω, λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι
μπορώ, λόγω πείρας, να
βοηθήσω την πατρίδα
μου, την πόλη μου, τους
συμπατριώτες και τους
συμπολίτες μου τις δύσκολες ώρες που περνάμε.
Για να το πετύχουμε όμως,
χρειάζεται καθαρή και
ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό. Μία εντολή
που θα είναι προϊόν ώριμης σκέψης και όχι οργής... Οι ψηφοφόροι της
6ης Μαΐου του 2012 πρέπει να αναγνωρίσουν τις τεράστιες ευθύνες
που επωμίζονται με την ψήφο τους και δεν
πρέπει να πέσουν θύματα των όποιων ανέξοδων-προπαγανδιστικών συνθημάτων, από
κάθε λογής κόμματα και αποκόμματα.

ΠΑΣΟΚ του 1981 έλαβε τέλος. Είναι ανάγκη
πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να
ξεκινήσουμε από το μηδέν. Μέχρι σήμερα η
Ελλάδα εισήγε το 80% των γεωργικών, κτηνοτροφικών και βιομηχανικών προϊόντων,
ενώ έκανε εξαγωγές της τάξης του 20%.
Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Το συγκεκριμένο αυτό μοντέλο αποτελεί τον οικονομικό
εθνικισμό, όπως συνηθίζω να το αποκαλώ.
Είναι τόσο απλό για να γίνει;
Πρέπει να κατευθύνουμε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την έρευνα στη χρήση καινοτομιών για την παραγωγή γεωργικών, βιομηχανικών κ.ά. προϊόντων. Έτσι, σε
βάθος χρόνου, οι εξαγωγές μας θα είναι περισσότερες από τις εισαγωγές και η Ελλάδα
θα στηριχθεί στα δικά της πόδια. Αυτό επεδίωξε να κάνει και ο Κώστας Καραμανλής
από το 2004 ως το 2009. Οι Έλληνες πάντα
τα καταφέρναμε στα δύσκολα. Μπορούμε και
πάλι…

Αν ήταν λάθος
επιλογή η
είσοδος στο
ευρώ, σήμερα
η έξοδος από
αυτό θα
ισοδυναμούσε
με
πραγματική
καταστροφή...

Οι Έλληνες έχουν «ματώσει» οικονομικά
μετά από 2,5 χρόνια Μνημονίων. Πώς θα
σταματήσει η «αιμορραγία»;
Το οικονομικό, παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που «θεσμοθετήθηκε» από το

Το υδροκέφαλο τέρας της
ελληνικής γραφειοκρατίας
δεν αποτελεί εμπόδιο για
όποιον επιχειρηματία θέλει να επενδύσει;
Είναι το βασικότερο πρόβλημα. Το επενδυτικό μοντέλο, όπως έχει στηθεί, είναι
απαγορευτικό για επιχειρηματίες. Στην Ελλάδα, δεν
είναι το πρόβλημα των χρημάτων για να αναπτυχθεί
σωστά η οικονομία. Απαιτείται πολιτική βούληση.
Η οριζόντια μείωση μισθών
και συντάξεων είναι τεράστιο λάθος. Ακόμη και
τσάμπα να δουλεύουν οι
εργαζόμενοι, αν δεν «κοπεί
μαχαίρι» το «λάδωμα» για
να επισπεύδονται οι επενδυτικές διαδικασίες ή αν το
κάθε έργο σταματάει λόγω
προσφυγών στη Δικαιοσύνη, ο «γόρδιος δεσμός» της
ανάπτυξης θα μείνει στα λόγια…

Στην Ελλάδα, δεν είναι το πρόβλημα
των χρημάτων για να αναπτυχθεί
σωστά η οικονομία. Απαιτείται πολιτική
βούληση

Ωραία ακούγονται όλα
αυτά. Πώς τα κάνουμε;
Πρόταση: Σταθερό φορολογικό σύστημα για
6 χρόνια τουλάχιστον, με επενδυτικά κίνητρα
ανάλογα της Βουλγαρίας και της Κύπρου και
γενικά σταθερό επενδυτικό περιβάλλον,
αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και
μηδενικό ΦΠΑ για ορισμένα προϊόντα.

νιών να μεγαλώσουν με μικρότερες θυσίες τα
παιδιά τους, τα είδη παιδικής διατροφής και
ρουχισμού πωλούνται με 0% ΦΠΑ; Για ποιο
λόγο δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό και στην
Ελλάδα, όπου η υπογεννητικότητα έχει φτάσει στο κόκκινο;

Μηδενικό ΦΠΑ; Ανεφάρμοστο μας φαίνεται.
Γιατί; Γνωρίζετε ότι στην Αγγλία, ως ελάχιστη
αναγνώριση της προσπάθειας των νέων γο-

Εν κατακλείδι, μήπως η έξοδος από το ευρώ
ήταν προτιμότερη, ώστε να αντιμετωπίσουμε
εκ των έσω όλα τα παραπάνω;

Σας θυμίζω ότι πριν από 15 χρόνια, ως ευρωβουλευτής, είχα ψηφίσει κατά του ευρώ,
γιατί δεν πίστευα ότι ο σκοπός του ήταν η οικονομική και νομισματική ένωση, αλλά
μόνο η νομισματική ένωση. Δυστυχώς, δικαιώθηκα. Σήμερα, λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος σας λέει ότι, αν τότε ήταν λάθος επιλογή η είσοδος στο ευρώ, σήμερα η έξοδος από
αυτό θα ισοδυναμούσε με πραγματική καταστροφή...

