ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πιστοί στην ιδρυτική τους διακήρυξη οικοδομούν το κυβερνητικό τους πρόγραμμα για την οικονομία στους παρακάτω βασικούς άξονες:
1. Λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους.
2. Διαγραφή του επονείδιστου χρέους.
3. Καταγγελία των Μνημονίων.
4. Καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και κατάργηση όλων των νόμων που θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων.
5. Διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου από τη Γερμανία.
6. Κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
7. Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και τιτλοποίηση των μελλοντικών εσόδων από την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου (πετρελαίου
και φυσικού αερίου).
8. Παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, κοινωνική δικαιοσύνη, δημόσια αγαθά στην υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας και υγιή ιδιωτικό τομέα.
Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Το ύψος του επονείδιστου χρέους θα προκύψει από την επιτροπή λογιστικού ελέγχου και
με βάση την εφαρμογή των γνωστών κριτηρίων που έχουν γίνει αποδεκτά διεθνώς.

Γ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα διπλωματικά και δικαιοδοτικά μέσα προκειμένου
να διεκδικήσει από τη Γερμανία τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό
δάνειο συνολικού ύψους τουλάχιστον 162 δις ευρώ πλέον τόκων. Επίσης, η κυβέρνηση οφείλει να εγγράψει τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο στον
κρατικό προϋπολογισμό.
Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί στην
ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, στην καινοτομία, στο σχεδιασμό, στην ενσωμάτωση
τεχνολογίας και στην παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Η επένδυση στη
γνώση και την τεχνολογία αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας.
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Το εγχείρημα αυτό όμως υπονομεύεται από το Μνημόνιο που επιβάλλει μείωση των δαπανών για την παιδεία, την τεχνολογία και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει το κράτος.
Ταυτόχρονα, το Μνημόνιο (με τη θεωρία του αποπληθωρισμού) στηρίζει την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας στα χαμηλά ημερομίσθια προδιαγράφοντας έτσι ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα βασίζεται σε μια οικονομία εντάσεως εργασίας, δηλαδή στην “κινεζοποίηση” της Ελλάδας.
Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί στην οικονομία της γνώσης, να
έχει έντονα εξωστρεφή και εξαγωγικό χαρακτήρα και να επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω κλάδους:
1. Στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.
2. Στη μεταποίηση με έμφαση στις ΜμΕ.
3. Στον τουρισμό.
4. Στη ναυτιλία.
5. Στις κατασκευές.
6. Στην τεχνολογία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1. Ίδρυση κρατικής τράπεζας ειδικού σκοπού, όπως είναι η γερμανική KfW, η οποία θα
μπορεί να δανείζεται απευθείας από την ΕΚΤ με σημερινά επιτόκια 0,50% και να
χρηματοδοτεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, κατά προτίμηση των παραπάνω κλάδων
με χαμηλότοκα δάνεια.
2. Αξιοποίηση των χαμηλότοκων δανείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
3. Αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω του ΕΣΠΑ.
4. Επαναφορά της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην προτεραία κατάσταση.
5. Στήριξη της λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με νέα επενδυτικά εργαλεία
και σχήματα.
6. Στήριξη των άμεσων ξένων Επενδύσεων.
Ζ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μόνο στο βαθμό που θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή από το Μνημόνιο μπορεί να διαμορφωθεί ένα φορολογικό σύστημα κοινωνικά δίκαιο. Οι βασικοί άξονες του φορολογικού αυτού συστήματος πρέπει να είναι οι παρακάτω:
1. Σταθερό φορολογικό σύστημα για μια δεκαετία.
2. Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών.
3. Δραστική μείωση της σημερινής φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των
συνταξιούχων, μέσα από φοροελαφρύνσεις, αφαίρεση δαπανών από φόρο, κλπ.
4. 5% ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης και στο εγχώριο τουριστικό πακέτο
και την κρουαζιέρα και 10% ΦΠΑ στην εστίαση.
5. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμές του
Απριλίου 2010 και αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, όπως ισχύει και για
τη ναυτιλία.
6. Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ούτως ώστε να καταστεί η
χώρα μας φορολογικά ανταγωνιστική σε σχέση με τις γειτονικές χώρες.
7. Κατάργηση των χαρατσιών και της φορομπηχτικής πολιτικής στα ακίνητα.
Κυβερνητικό Πρόγραμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
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