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Boris Mikšić, predsjednički kandidat

Za zemlju napretka
i novih tehnologija
Kandidat za predsjednika
Republike Hrvatske Boris Mikšić, čiju kandidaturu podupire
Hrvatska stranka rada, koja
djeluje na području Međimurske i Varaždinske županije,
prošlog se tjedna susreo s biračima Varaždinske županije,
a na konferenciji za novinare
održanoj u Varaždinu predstavio je svoj izborni program.
Glavni slogan predsjedničke
kampanje Borisa Mikšića jest
“Pošten i pravi čovjek za bolju
Hrvatsku”.
- Osobito sam počašćen što
je moju predsjedničku kampanju poduprla Hrvatska stranka
rada, jer su njezini članovi poduzetnici koji vrlo dobro znaju
da se samo radom može nešto
učiniti za boljitak Hrvatske.
Moja je vizija Hrvatske da ona
postane zemlja napretka i novih
tehnologija. Hrvatsku vidim kao
uspješnu zemlju i nisam pristalica ulaska u Europsku uniju na
koljenima. Mislim da je svima
jasno da Hrvatska pripada Europi, no problem je u tome što naši
političari ne znaju pregovarati za
razliku od uspješnih poslovnih
ljudi koji su dobri pregovarači.
Hrvatski političari ključeve naše
zemlje daju Europi ni za kakav
novac. Nažalost, već godinama
na sve moguće načine podilazimo Europi, a to je zato što
naše političke stranke nemaju
što drugo ponuditi, jedino nas
žele gurnuti u Europsku uniju.
Da budem jasniji, i ja držim da
je ta opcija važna za sve nas, a
naročito za buduće generacije.
Međutim, nisam pristalica toga
da jedna skupina političara
rasproda i ono malo što nam je
još ostalo, pa da onda postanemo
građani drugog reda u vlastitoj
zemlji koju smo sami oslobodili u Domovinskom ratu. Ako
postanem predsjednik Hrvatske, borit ću se za raspisivanje
referenduma o ulasku u EU,
kako bi se građani već jednom o
tome izjasnili. Jer, ulazak u EU
prevelika je i prevažna odluka
za sve nas, a da o tome odlučuje
samo šačica političara koji su
rasprodani i koji za sobom vuku
velike repove - rekao je predsjednički kandidat Boris Mikšić
varaždinskim novinarima.

smjer kojim će ona dalje ići - rekao
je B. Mikšić.
Glavna je okosnica njegova
izbornog programa snažno gospodarstvo i poduzetništvo s novim
tehnologijama, uz slogan “Gradimo tvornice, a ne supermarkete”.
- Ovog trenutka svima nam je
jako važno stanje u gospodarstvu,
sprečavanje porasta nezaposlenosti, zatim podizanje životnog
standarda građana, zapošljavanje
mladih… Ne vjerujem i ne prihvaćam da to nisu stvari kojima
se treba baviti budući hrvatski
predsjednik. Kada se svojedobno
sadašnji predsjednik prozvao
fikusom, bila je to jako loša poruka - da on nema nikakvih drugih

n Slogani Mikšićeve
predsjedničke
kampanje:
Pošten i pravi čovjek
za bolju Hrvatsku,
Gradimo tvornice, a
ne supermarkete
obaveza, nego jednostavno sjediti
u uredu i piti kavicu s građanima.
To nije točno, jer prema Ustavu
RH predsjednik ima vrlo velike
ovlasti, koje su među najširima
u Europi. Prema tome, hrvatski
predsjednik može sazvati sjednicu
Vlade i prisustvovati joj kada misli
da je to u interesu države, a može
isto tako i raditi na programima
koji su važni za građane i za budućnost naše zemlje.

Hrvatska ekološka
oaza u Europi
Mikšićeva vizija Hrvatske jest
da ona postane zemlja ekologije,
zapravo ekološka oaza u Europi.
Prema njegovim mišljenju Hrvatska ima sve potrebne preduvjete za
to, bogata je prirodnim bogatstvima, ima prekrasnu obalu i krasne
ravnice.
- Meni je uzor Švicarska, čiji

su građani referendumom odlučili
ne ulaziti u EU. Ona je zemlja
napretka, demokracije, visokih
tehnologija i danas je prva na
svijetu po produktivnosti, čak
ispred Amerike. Mala zemlja kao
što je Hrvatska također može biti
uspješna, ljudi mogu normalno živjeti, mladi se mogu zapošljavati,
i to je ono što je važno.
Desetak milijuna vlastitih eura
uložio sam u izgradnju tvornice
u Belom Manastiru, na području
koje je bilo uništeno u Domovinskom ratu i koje sada treba nove
investicije. Moja tvornica u Belom
Manastiru najveći je projekt u Baranji, vrlo smo uspješni, izvozimo
95 posto svoje proizvodnje. Ta
razgradiva plastika jest proizvod
budućnosti. Ona se proizvodi iz
biomase, znači od onog otpada
koji ne ide u hranu, koji jednostavno ostaje i baca se, a potom
se od toga proizvode kvalitetni
proizvodi koji su manje-više za
izvoz. Ta plastika rješava problem
zbrinjavanja otpada jer je biorazgradiva pod zemljom, pojedu je
bakterije i poslije toga ništa od

Nove tehnologije
- pokretači
gospodarstva
Predsjednički kandidat
i uspješni poduzetnik Boris Mikšić ističe da su nove
tehnologije pokretač čitavog
gospodarstva, i to od instituta
do sveučilišta, te da one daju
priliku mladim ljudima da se
angažiraju tamo gdje se može
ostvariti dodatna vrijednost.
- Ne treba u Hrvatsku dovoditi goleme proizvodne sustave koji zagađuju okoliš i koji
nas globaliziraju. Ekologija i
nove tehnologije velika su prilika za Hrvatsku da ekonomski
ojača i da se plasira na tržištu.
Mi trebamo globalizirati velike sustave, odnosno mi se
moramo njima nametnuti zaključio je B. Mikšić.

Snažno
gospodarstvo i
poduzetništvo
Predstavljajući svoj izborni
program, Mikšić je naglasio da
sljedeći hrvatski predsjednik
mora biti potpuno neovisan,
bez stranačke stege, jer je taj
posao iznimno važan za sve nas
u Hrvatskoj.
- Zato sam odlučio vlastitim
novcem financirati svoju kampanju, pritom ne želeći biti komu
dužan kad dođem na Pantovčak.
Jer, ja kampanju ne doživljavam
kao trošenje novca, nego kao
ulaganje u demokratsku Hrvatsku, stoga se nadam da ću u
tom smislu biti i primjer drugim
predsjedničkim kandidatima.
Biti predsjednik Hrvatske odgovorna je dužnost i mislim da
su ovi izbori neizmjerno važni
za budućnost naše zemlje i za

Mikšić je svoj izborni program varaždinskim novinarima
predstavio u hotelu Turist
nje ne ostaje u tlu. Dakle, to je
potpuno čist proizvod, namijenjen
izvozu. Po uzoru na tu tvornicu, u
Hrvatskoj ću pokrenuti još takvih
proizvodnih pogona i njihove
proizvode plasirati po cijelom
svijetu. Moja kompanija izvozi u
Kinu, Indiju, po čitavoj Europi,
ti su proizvodi danas tehnološki
hit - istaknuo je predsjednički
kandidat i uspješni poduzetnik
Boris Mikšić, naglasivši da hrvatski predsjednik može uspostaviti
važne kontakte na najvišoj razini
i tako pomoći našim kompanijama
u prodoru na tržišta.

Borba protiv
korupcije
- Imam iskustva u pomaganju
kompanijama da prodru na svjetsko tržište. Naime, neću se voziti
državnim avionima i posjećivati
svjetske metropole, a da od toga
Hrvatska nema koristi. Kada sam
se prije pet godina prvi put kandidirao za hrvatskog predsjednika,
rekao sam da će moj prvi službeni
put biti u Tokio. Tog sam mišljenja
i sada, jer želim animirati tamošnje
uspješne svjetske kompanije, kao
što su Toyota, Nissan i druge, da
u Hrvatskoj otvore tvornice, kako
bi se naši ljudi mogli zapošljavati.
To su ti kontakti koje predsjednik,
ako želi, može ostvariti, iako to
nije izravno njegova dužnost.
Jer, predsjednik RH prvi je čovjek
zemlje i on treba raditi u interesu
svih nas, a ne vraćati se u prošlost.

Trebamo gledati u budućnost i
svu energiju usmjeriti k tome
da se izvučemo iz sadašnje teške
gospodarske situacije.
Predsjednički kandidat Boris
Mikšić upozorio je i na velike
probleme s kojima se Hrvatska
susreće zbog golemog vanjskog
duga, koji se, prema njegovu
mišljenju, može jednostavno
riješiti - ako se riješi problem
korupcije.
- Kada postanem predsjednik, već prvoga dana usredotočit
ću se na borbu protiv korupcije.
Mislim da taj problem mogu riješiti u jednom predsjedničkom
mandatu zato što nemam nikakvih repova, niti pak me zanima
bilo čiji novac. Protiv korupcije
borio bih se tako što bih se najprije okružio ljudima koji znaju,
koji su stručni i koji nikome nisu
ništa dužni. Ići ćemo od jedne
do druge privatizacije, i ako je
koja bila nepoštena ili nelegalna,
poništit je ćemo i vratiti novac u
državni proračun. Ja sam krizni
menadžer i to mi ne bi bio prvi
takav projekt, s obzirom na to
da sam kupovao tvrtke koje su
bile na rubu propasti, investirao
u njih, a danas su one uspješne
kompanije koje dobro posluju
po cijelom svijetu. Želim se
suprotstaviti korupciji i svim
ostalim problemima u državi rekao je predsjednički kandidat
Boris Mikšić na konferenciji za
novinare u Varaždinu prilikom
predstavljanja svog izbornog
programa.

Napredak srednjih i malih poduzetnika

Predsjednički kandidat Boris Mikšić u prvi plan stavlja snažno
gospodarstvo i borbu protiv korupcije

- Kad postanem predsjednik, radit ću na tome da se pokrene
hrvatsko gospodarstvo, i tako što ću najprije formirati skupinu
stručnih ljudi, kako bi se stvorila vizija i donio strateški plan
razvoja naše zemlje za idućih pet godina. Takav plan naši političari
nikada nisu predočili građanima. Mislim da je jako važno imati
strateški plan u skladu s kojim bi se Hrvatska trebala razvijati.
Predlažem da se u tom planu najveća pozornost posveti razvoju
proizvodnje i nove tehnologije. Nekada su naše tvornice uspješno
proizvodile, a danas smo postali zemlja preprodavača i trgovaca.
Mene zanimaju tvrtke koje su u hrvatskom vlasništvu, kao i
napredak srednjih i malih poduzetnika - rekao je predsjednički
kandidat Boris Mikšić.

