Tre

Manifestu Kapitalistycznego

Prywatna przedsi biorczo sta a si podstaw rozwoju Polski i podstaw pomy lno ci –
pracodawców i pracowników. To wielki sukces wszystkich, którzy stworzyli swoje firmy,
najcz ciej od podstaw, w asn pracowito ci i twardym uporem. To sukces tych, którzy
w ich firmach wydajnie pracuj .
Regu y wolnego rynku wci
jednak nie s w pe ni akceptowane, zarówno przez
spo ecze stwo jak i polityków. Bez zrozumienia, i ród em rozwoju przedsi biorstw jest
zysk, nie uda si spe ni najszczytniejszych nawet celów spo ecznych. K ótnie o pieni dze
z bud etu nie zast pi wzrostu gospodarczego. Opowiadamy si za stworzeniem nowych
miejsc pracy i nowych szans na osobiste powodzenie, a nie za dzieleniem biedy.
Nie da si politycznymi deklaracjami zmusi przedsi biorców, by rozwijali swoje firmy, by
acili wy sze podatki, by tworzyli miejsca pracy, by zwi kszali eksport czy inwestowali.
Podstawowym kryterium takich dzia
jest ich op acalno .
Jako przedsi biorcy i pracodawcy oczekujemy od w adz pa stwowych i samorz dowych
tworzenia warunków sprzyjaj cych rozwojowi firm: zapewnienia równowagi
makroekonomicznej, przestrzegania dyscypliny bud etowej i zaniechania obietnic ich
pokrycia. Obowi zkiem parlamentu i rz du jest tak poprawi polskie prawo, eby nasze
firmy i produkty by y konkurencyjne. Wykorzystajmy nowe szanse, jakie niesie szybkie
przyst pienie do Unii Europejskiej.

DOMAGAMY SI
• ni szej, jednolitej stawki podatkowej, by my mieli z czego inwestowa w nasze
przedsi biorstwa
• ni szych kosztów pracy, w tym sk adki ZUS, by my mogli bezpiecznie zwi ksza
zatrudnienie
• ustawodawstwa kszta tuj cego elastyczne stosunki pracy
• dostosowania gwarancji socjalnych do wymogów rynku
• stabilnego, spójnego i twardo egzekwowanego prawa, niezale nego od samowoli
urz dników, które ukróci korupcj
• s ebno ci urz dników i instytucji wobec przedsi biorców
• równych praw i obowi zków dla firm prywatnych oraz pa stwowych
• równych praw dla organizacji pracodawców i zwi zków zawodowych
Og aszamy ten Manifest w poczuciu odpowiedzialno ci za los naszych firm i za naszych
pracowników, Przedsi biorcy! Wykorzystajmy niepowtarzaln szans , na rozwój
gospodarczy i spo eczny naszego kraju.
KAPITALI CI XXI WIEKU,

CZCIE SI !
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