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Το κοινωνικό προφίλ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. 

Υπάρχει και στους δύο ;

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισε με σοβαρότητα και συνέπεια 
τα ζητήματα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, ασκώντας πολιτική 
με ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο.

Μπορεί κανείς να συγκρίνει ανάμεσα στη διακυβέρνηση της χώρας υπό 
συνθήκες κοινωνικής προστασίας (1994-1996) και στη διακυβέρνηση της 
χώρας υπό συνθήκες κοινωνικής δοκιμασίας (1990-1993).

Η κοινωνική αναλγησία της ΝΔ αποτυπώνεται :
1. στις ιδιαίτερα υψηλές αυξήσεις σε αγαθά με κοινωνικό αντίκτυπο,
2. στην τεράστια αύξηση της ανεργίας,
3. στη μηδενική αύξηση των θέσεων εργασίας,
4. στη σημαντική μείωση των πραγματικών μισθών,
5. στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος,
6. στη μείωση των πραγματικών αποδοχών των εργατών στη βιομηχανία 

(αλλά και για πολλά έτη και των υπαλλήλων στη Βιομηχανία και το 
Εμπόριο),

7. στην αναστάτωση μέσα από απεργίες και τεράστιο αριθμό χαμένων 
ωρών εργασίας,

8. στην οριακή αύξηση του ΑΕΠ, και
9. στη συγκριτικά χαμηλή αύξηση των επενδύσεων.



ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν.Δ.
1990-1993

Π.Α.Σ.Ο.Κ.
1994-1996

Μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 0.63% 2.03%

Μέση ετήσια αύξηση των επενδύσεων 1.4 % 5.9 %

Μέσος ετήσιος πληθωρισμός 17.5 % 9.5 %

Μέση ετήσια μεταβολή των πραγματικών μισθών στην 

Ελλάδα

-3.5 % 1.3 %

(στην Ευρωπαϊκή Ενωση) (1.3 %) (0.7 % *)

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη του 

αγροτικού εισοδήματος

-0.7 % 5.2 % *

Μέση ετήσια μεταβολή στις πραγματικές εβδομαδιαίες 

αποδοχές εργατών στη Βιομηχανία

-2.1 % 2.9 % *

Μέση ετήσια μεταβολή στις πραγματικές μηνιαίες 

αποδοχές υπαλλήλων στη Βιομηχανία

-0.6 % 2.9 % *

Μέση ετήσια μεταβολή στις πραγματικές μηνιαίες -2.4 % 2.6 % *
αποδοχές υπαλλήλων στο Εμπόριο

Μέσος αριθμός χαμένων ωρών εργασίας (σε Ό00) 8.428 558 *

Αύξηση της απασχόλησης (σε Ό00) 1 80

Αύξηση των άνεργων (σε Ό00) 117 17

* Στοιχεία 1994-1995



ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 11 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν.Δ.

1990-1993

Π.Α.Σ.Ο.Κ.

1994-1995

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 29.4 % 6.4 %

2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14.4 % 7.7 %

3. ΦΑΡΜΑΚΑ 16.2 % 4.1 %

4. ΝΟΙΚΙΑ 22.6 % 11.4 %

5. ΝΕΡΟ 44.7 % 2.2 %

6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 23.5 % 10.1 %

7. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30.2 % 3.6 %

8. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΒΕΝΖΙΝΗ) 26.3 % 1.6 %

9. ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 36.9 % 1.7 %

10. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΤΡΕΝΑ 23.1 % 7.4 %

11. ΠΛΟΙΑ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 19.7 % 5.9 %
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Νοσοκομειακή
Περίθαλψη

Ιατρικές Υπηρεσίες 

Φάρμακα

Νοίκια

Νερό

Τηλέφωνο

Πετρέλαιο
θέρμανσης

Καύσιμα (βενζίνη)

Αστικές
συγκοινωνίες

Λεωφορεία - Τρένα

Πλοία - Αεροπλάνα
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