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Αιπή είναι η αλήθεια μας 
Αυτή είναι η πραγματικότητα 

Αυτή είναι η προοπτική

ΙΣΟ Κ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - εΛπίδα για το μάλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
\

Φ ίλε αγρότη
Για το κίνημά μας, η διασφάλιση και η  βελτίωση του 
εισοδήματος σου, α πετέλεσε μια από τις  βασικότε
ρ ε ς  φροντίδες. Σήμερα κάνοντας τον απολογισμό 
μας μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι σταθήκαμε 
αντάξιοι της εμπιστοσύνης σου. Δικαιώσαμε τους 
πόθους σου για μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη ζωή.

Είναι σίγουρο, ό τι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θα επ ι
χειρήσουν να αμφισβητήσουν το έργο μας. Ό μως η 
ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει καθημερινά. 
Ό λοι γνωρίζουμε ότι το εισόδημά σου αλλά και οι 
συνθήκες της ζω ής σου άλλαξαν θεαματικά προς το 
καλύτερο. Ομως εσύ, καλύτερα απ ' όλους μας, σιτ- 
γκρίνοντας το παρελθόν μ ε  το παρόν, μπορείς να 
δώ σεις την απάντησή σου

Τ ότε το εισόδημά σου δεν έφθανε ού τε να ξ ε 
χρεώ σεις την Τράπεζα. Και είχ ες την αγωνία, πώ ς θα 
συντηρήσεις τηνοικογένειά σου, πώ ς θα μεγαλώσεις 
τα παιδιά σου, πώ ς θα ζή σ ε ις  και σύ ο  ίδιος, μ ε τα 
φτωχά εκείνα εισοδήματα.

ΣΗ Μ ΕΡΑ εσύ  και τα παιδιά σου ζε ύ ε  πιο άνετα, πιο 
ανθρώπινα, μ ε τα εισοδήματα που εξασφαλίζεις.

Ε μ είς μ ε  τα στοιχεία που σου δίνουμε, δεν προσπα
θούμε να σ ε πείσουμε για τηνπολιτική μας, γιατί έχεις  
πεισθεί από τα πράγματα. Απλά, θέλουμε να σ ε  ενη
μερώσουμε.
Σ τα  οκτώ χρόνια της διακυβέρνησής μας, επιδιώ 
ξαμε να προστατέψ ουμε το εισόδημά σου από τον 
πληθωρισμό, αλλά και να το βελτιώσουμε. Και τα 
στοιχεία των Εθνικών μας Υπηρεσιών και της ΕΟ Κ  
είναι σήμερα οι αψ ευδείς μ ά ρτυρες της επιτυχη
μένης πολιτικής μας.
Το εισόδημα τω ν παραγωγών μας αυξήθηκε ΠΡΑΓ
ΜΑΤΙΚΆ, μ ε μ ια  μέση ετήσια  αύξηση 2,196. Βελτιώ 
θηκε θεαματικά, συγκριτικά μ ε το εισόδημα τω ν ε ρ 
γαζόμενων στους άλλους τομείς. Από 47,996που ήταν 
το 1981 έφθασε στο  5896.

Το εκπληκτικό αυτό αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο. 
Είναι καρπός της επίπονης προσπάθειας να διατη
ρηθούν και να αυξηθούν οι τιμ ές των αγροτικών 
προϊόντων, να δημιουργηθεί επιτέλους η απαραίτητη 
υποδομή, που θα οδηγήσει στην αύξηση της παρα
γωγής.

Το τελικό αποτέλεσμα της πραγματικής αύξησης του 
εισοδήματος, δικαιώνει απόλυτα τους στόχους και τις 
προσπάθειες του Π ΑΣΟ Κ Και γίνεται ακόμη πιο

θεαματικό αν αναλογιστούμε, ότι πραγματοποιήθηκε 
σ ε  μια περίοδο δύσκολη και έντονα ανταγωνιστική, σε 
μια περίοδο, όπου σ ε άλλες χώ ρες της ΕΟ Κ οι τιμ ές 
των αγροτικών προϊόντων και τα εισοδήματα μειώ 
νονται συνεχώς. Αντίθετα μ ε τη χώρα μας, που κάτω 
από τις  ίδ ιες συνθήκες, βρίσκεται στο δρόμο της 
ανόδου. Σ το  δρόμο της προόδου και της προκοπής.

Αφού μ ε τα στοιχεία της ΕΟΚ, κατέχουμε την 4η θέση 
μ ετα ξύ των χωρών της κοινότητας, στην αύξηση του

Γεωργικού εισοδήματος.

Βέβαια, η πολιτική μας για την ενίσχυση του εισοδή
ματος, δεν φαίνεται μόνο μ ε την αύξηση των τιμών 
στα προϊόντα και την αύξηση του όγκου παραγωγής. 
Καταγράφεται σ τις  εξισω τικές αποζημιώνεις και 
στην θεαματική αύξηση των δαπανών. Σ τη ν  απαλλαγή 
από την εισφορά υπέρ ΟΓΑ στην απαλλαγή από τον 
Φ .ΠΑ, στην απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης 
σ τις  κληρονομιές. Σ τις  αυξημένες αποζημιώνεις, 
σ τις  ρυθμίσεις τω ν χρεών.
Η  πολιτική μας αυτή, δημιούργησε κίνητρα για την 
παραμονή των παραγωγών μας στο γεωργικό επάγ
γελμα και στο χωριό. Για την επιστροφή στηνύπαιθρο, 
των μεταναστών και την ενασχόλησή τους μ ε τη γεω 
ργία.

Τώρα μπορείς να βεβαιωθείς π ερισσότερο για το 
έργο μας μ ε στοιχεία και αριθμούς. Τώρα μπορείς να 
κρίνεις καλύτερα τηνπραγματικότητα. Να συγκρίνεις 
το σήμερα μ ε το χθες. Να αποφασίσεις για το  δικό 
σου μέλλον, για τη δική σουπροοπτική, για τη δική σου 
ευημερία.

Σίγουρα έγιναν πολλά 
Σίγουρα γίνονται περισσότερα 
Σίγουρα μπορούν να γίνουν όλα 
Οι αριθμοί, οι συγκριτικοί πίνακες 
Δείχνουν την αλήθεια μας 
Δείχνουν την πραγματικότητα 
Δείχνουν την προοπτική

ΠΑΣΟΚ παρόν ελπίδα για το μέλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ 0  ΑΠΟ,ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
της αγροτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ

Η προστασία και βελτίωση 
του γεωργικού εισοδήματος

Στο διά στόμα 1982-1988 το γεωργικό εισόδημα
αποτελεσματικά απ’ τον πληθωρισμό

ικανοποιητικά σε σχέση με το εισόδημα 
των απασχολούμενων στους άλλους τομείς της Εθνι
κής μας Οικονομίας.

και παρουσίασε κστύ απασχολούμενο:

Το 1975 το γεωργικό εισόδημα αποτελούσε μόλις το 
του εξωγεωργικού εισοδήματος.

Το 1980 το γεωργικό εισόδημα αποτελούσε μόλις το 
του εξωγεωργικού εισοδήματος.

Το 1988 το ποσοστό αυτό έφθασε στο
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ΕΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΚΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 
ΠΛΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΧΕΣΗ

1973 65.271 158.753 41,1
1874 76.399 186.768 40,9
1975 85.942 216.311 39,7

1976 107.828 253.616 42,5
1977 113.716 293.247 38,8
1978 145.809 341.255 42,7
1979 165.926 418.241 39,7
1980 232.249 485.174 47,9
1981 289.774 543.387 53,3
1982 379.593 669.460 56,7
1983 412.546 828.290 47,0
1984 538.623 985.094 54,7
1985 653.539 1.183.925 55,2
1986 727.714 1.388.535 52,4
1987 850.357 1.548.021 54,9
1988 * 1.047.000 1.795.704 58,0

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔί1| οι?ο»|̂ ιάγια το παρόν-ελπίδα για το μέλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ

Γιατί, στην περίοδο 1982-1989 χρησιμοποι
ήθηκαν μέτρα και μέσα ποληικής που απο· 
δεικνύουν ότι Βασικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ 
είναι η κοινωνική, πολιτική και οικονομική 
κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού.

Παρά το γεγονός ότι και το 1987 η Ελλάδα, δεν είχε 
μείωση στο γεωργικό της εισόδημα, όπως συνέβη με 
■πς περισσότερες χώρες της κοινότητας.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τ ο 1988σύμφωνα με 
την ΕυΠΟΒΤΆΤ.

Η χώρα μας πέρνει την 4η θέση στην αύξηση του 
γεωργικού εισοδήματος μεταξύ των χωρών-μελώντης 
Κοινότητας.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΒΕΛΓΙΟ

ΔΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 11

+ 8,5 
- 11,1 

+ 29,0 
+ 9,6 
+13,7 
■ 3,8 
+ 21,1
- 6,3 
+ 4,7 
+ 1,6
- 20,5

1987 Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ! ΔΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
■17,2% -10,8% -7,2% -6,4% -3,2% -2,7%

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1988

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ * 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ’ τίΜ Η  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ
Δρχ./Γόνος ΤΙΜΗ Δρχ./Τόνος ΕΛΛΑΔΑ Δρχ./Τόνος

α) Χορηγήθηκαν τιμές παραγωγού στα αγροτικά προϊό
ντα, πολύ πιο πάνω απ’ τον πληθωρισμό, πολύ πιο πάνω 
απ’ τις διεθνείς και τις τιμές Βρυξελών. 
Χορηγήθηκαν τιμές Αθηνών.

6 ) Η αγροτική παραγωγή παρ’ όη αντιμετώπισε:
•  Τις σοβαρές διαρθρωτικές της αδυναμίες
•  Το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ (1986)

•  Την πρωτοφανή παγετοπληξία του Μάρτη του 
1987 και την ξηρασία που ακολούθησε, 
αυξήθηκε σταθερά σε όγκο και αξία.

το παρόν - ελπίδα για το μέλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΤΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ί Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επεκράτησαν 
το 1988, για δεύτερη χρονιά μετά το 1987, η αγροτική 
παραγωγή σημείωσε τις μεγαλύτερες τιμές της ιστορίας 
της σε όγκο και αξία

και παρουσίασε εντυπωσιακές μεταβολές στα καλλι
εργούμενα προϊόντα.

Αύξηση σε όγκο 4,1%
Αύξηση στις τιμές 12,0%
Αύξηση στην αξία 16,3%

και έφθασε στα 1.238 δ ια  δρχ.
γ ) Το σύνολο των εξισωτικών αποζημιώσεων και των 

επιδοτήσεων κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα.

ΕΤΟΣ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ Δισ. Δρχ.
Εκ των οποίων έργα 

σε βοσκοτόπους 
(σε δισ. δρχ.)

1981 4,6
1982 5,4
1983 5,9 0,2
1984 7,0 0,4
1985 7,8 0,5
1986 7,6 0,4
1987 10,3 0,8
1988 17,5 1,8
1989 20,0 3,5

■ Το σύνολο των δαπανών στήριξης της Ελληνικής 
Γεωργίας (Τακτ. Προϋπολογ. ΠΔΕ - ΟΓΑ - ΕΛΕΓΈΠ - 
Εισπράξεις από FEOGA - Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών - Δακο- 
κτονία) παρουσίασε εντυπωσιακή εξέλιξη μετά το 
1981.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ γιατοπαρσν-εΛπίδαγκιιομέΛΛσν



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΤΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

δ) Καταργήθηκαν η εισφορά ΟΓΑ και η ειδική εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ. Και οι δύο μαζί:
•  Αντιπροσώπευαν το 7,5% περίπου της αξίας πώ
λησης των αγροτικών προϊόντων και ποσό 30 δισ. για 
το 1987 που καταργήθηκαν οι εισφορές αυτές.
•  Επιθάρυναν εξ ολοκλήρου το εισόδημα του αγρότη.

στ) Απαλλάχθηκαν οι αγρότες απ’ την καταβολή Φ.Π.Α. για 
τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων.
•  Καθιερώθηκε η κατ’ αποκοπή επιστροφή στους 
αγρότες με συντελεστή 3,5% για τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης, 2% για τα προϊόντα φυηκής και 1% για 
δασικά και προϊόντα αλιείας. Τα ανωτέρω ποσοστό 
αυξάνονται κατά 1% όταν η γίνεται μέσω Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων.
•  Το ’87 (πρώτος χρόνος εφαρμογής) επιστράφηκαν 
συνολικό 10 δισ. στους αγρότες. Το 1988 επιστράφηκε 
μεγαλύτερο ποσό.
•  Τα επενδυτικά αγαθά για την αγροτική εκμετάλ
λευση αγοράζονται επίσης χωρίς καταβολή Φ.ΠΑ

ζ) Απαλλάχθηκαν μέχρι 240.000 δρχ οι μεταβιβάσεις, με 
κληρονομιά, δωρεά η γονική παροχή, περιουσιακών 
στοιχείων που κατά το μισό αποτελούνται απο γεωρ- 
γοκτηνοτροφικά στοιχεία.
Η απαλλαγή είναι πλήρης για μεταβιβάσεις γεωργο- 
κτηνοτροφικών εκτάσεων μέχρι 40 στρέμματα ανε
ξαρτήτου αξίας:

Απαλλαγή επίσης έχουν οι αγορές γεωργοκτηνοτρο- 
φικών εκτάσεων μέχρι 40 στρ. από αγρότες, εφ ’ όσον 
η στρεμμαηκή αξία δεν ξεπερνά τις 200 χιλ. και εφ’ 
όσον ο δικαιούχος δεν έχει γεωργοκτηνοτροφική 
έκταση μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων.

η) Οι αποζημιώσεις του ΟΓΑ σε πληγέντες αγρότες, από 
την δραστηριότητα ζημιογόνων ατπων στην γεωργική 
παραγωγή (χαλάζι, παγετός, ανεμοθύελα, πλυμμύρα) 
έφθασε στο εντυπωσιακό ϋψος των 42,5 δ ια  για την 
περίοδο 1982-1988.
Την ίδια περίοδο, οι αποζημιώσεις για ανάλογες απτές 
από το λογαριασμό των Δημοσίων επενδύσεων (Υπ. 
Γεωργίας) έφθασαν τα 30 δισ.
Μόνο για το πυρηνικό στύχημα του Τσέρνομπιλ οι 
αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες, έφθασαν 
στο εντυπωσιακό ύψος των 9,2 δισ. δρχ. ενώ τα σιτηρά 
συγκεντρώθηκαν από την ΚΥΔΕΠ, χωρίς να κλονισθεί 
η ττμή παραγωγού, 

θ ) Ρύθμιση χρεών
Με πρόσφατη απόφαση του Κυβερνητικού Συμβου
λίου ρυθμίζονται ευνοϊκά τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 
31.12.88 χρέη των αγροτών, που η αδυναμία εξό
φλησής τους οφείλεται:

•  σε σοβαρές ζημίες στην παραγωγή ή στο κεφάλαιο

•  σε σοβαρά οικογενειακά ατυχήματα.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ
^  ρ I  -λ  τ

για ίο παρόν - ελπίδα για το μέλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
I

ΤΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ 
ΤΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ στην περίοδο 1982-1989, 
ητον:
■ Να σημειωθούν οι μικρότεροι ρυθμοί εξόδου του γεω

ργικού πληθυσμού σπα μεταπολεμικά χρόνια.

■ Να μειωθεί σημαντικά η έξοδος από 157.000 αγρότες 
της περιόδου 1975-1981 σε 74.000 ττις περιόδου 
1982-1988.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΤΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ % ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΜΕΙΩΣΗΣ

1975 1.240 36,9
1976 1.212 35,3 2,30 Τ
1977 1.185 34,2 2,27 ^
1978 1.159 33,3 2,24 5
1979 1.133 32,4 2,29
1980 1.108 31,3 2,25
1981 1.083 29,2 2,30 ..
1982 1.069 29,0 1,30 Τ
1983 1.064,4 30,0 0,46 1
1984 1.043,6 29,4 1,99 ^
1985 1.036,9 28,9 0,64 3 -
1986 1.018 28,4 1,86 Τ
1987 995 27,9 2,31 1

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ | (?ι̂ »ιάγιατοικιράν -εΑπίδαγιαιομέΑΑον
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01 ΠΡΟΟΠΠΚΕΣ ΜΑΣ 
01 ΣΤΌΧΟΙ ΜΑΣ1 ΠΑΤΟΜΕΛΛΟΝ

»
Η Οκταετία που πέρασε αποτελεί εγγύηση για την πολπική
μας στο μέλλον.
Το ΠΑΣΟΚ στη νέα τετραετία θα επιδειώξει την αύξηση
του γεωργικού εισοδήματος με:
■ Την αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων και 

του όγκου παραγωγής.
■ Τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση 

της παραγωγικότητας.
■ Την ενίσχυση των προσπαθειών των Α.Σ.Ο. για μείωση 

των τιμών των γεωργικών εφοδίων.
■ Την υποβοήθηση των Α.Σ.Ο. στην μεταποίηση και 

εμπορία για την ιδιοποίηση του εμπορικού κέρδους και 
την καλύτερη εκμετάλλευση των περιθωρίων της 
αγοράς.

■ Την διατήρηση και την επέκταση της κοινοτικής προ
στασίας και των οικονομικών ενισχύσεων.

■ Την προστασία της παραγωγής και του κεφαλαίου.

ι

ΜΑΖΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΜΑΖΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΜΑΖΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟ  ΠΑΣΟΚ 
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

τ ο  ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ I σιγονριά για ίο παρόν -ελπίδα για το μέλλον



ΚΑΝΑΜΕ 8 ΜΕΓΑΛΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Α®·συνεχίζουμε
δημιουργούμε
ολοκληρώνουμε

ίΙΑΖΙ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΠΑΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
1989-1992η κρκημη τετραετή

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον


