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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι μεγάλες ανατροπές που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στο
αγροτικό εισόδημα δεν έχουν προηγούμενο. Το 3° Μνημόνιο επιβάλλει:
• Αύξηση κόστους στα αγροτικά εφόδια (+8,8%) λόγω ΦΠΑ
• Αύξηση φορολογίας εισοδήματος (+100%) από 13% στο 26%
• Αύξηση προκαταβολής φόρου από 27,5% στο 100%
• Φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων από 0 έως 26%
• Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 €
• Της αναμενόμενης αύξησης της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 40%
• Κατάργηση της επιστροφής φόρου πετρελαίου αγροτικής χρήσης
• Διπλασιασμό των εισφορών προς τον ΟΓΑ
Αν προστεθεί στα παραπάνω και η σταδιακή μείωση επιδοτήσεων λόγω
απαιτήσεων της Νέας ΚΑΠ (έως -30%), τότε ωθούν τον πρωτογενή τομέα της
Εθνικής Οικονομίας σε εξαθλίωση και μαρασμό.
Οι περισσότερο θιγόμενοι θα είναι κυρίως οι μικρομεσαίοι αγρότες, που είναι
το 80% του αγροτικού πληθυσμού. Αν με τις προηγούμενες συνθήκες, ένα ποσοστό
20% των αγροτών δεν μπορούσε να πληρώσει τις εισφορές στον ΟΓΑ, με τα νέα
μέτρα περισσότεροι από τους μισούς θα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους, λόγω ανέχειας και φτωχοποίησης και θα μένουν ανασφάλιστοι.
Η αδυναμία του αγροτικού κόσμου να ανταπεξέλθει στην επερχόμενη
φοροκαταιγίδα μπορεί να οδηγήσει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε
βίαιες καταστάσεις όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κλπ.
Όλα αυτά οδηγούν σε μείωση της αγροτικής παραγωγής, ώθηση στην
παραοικονομία, μείωση του Εθνικού Προϊόντος με παράλληλη μείωση εξαγωγών,
μείωση της ποσότητας αλλά και της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής και εν
τέλει εξαθλίωση και ερήμωση της υπαίθρου.
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Επιπρόσθετα, όλα αυτά επαγγέλματα που προμηθεύουν τον παραγωγό αλλά
και αυτά που αγοράζουν την αγροτική παραγωγή επίσης θα μειώσουν τους κύκλους
εργασιών και πιθανόν να μειωθούν σε αριθμό, δημιουργώντας συνθήκες τοπικών
μονοπωλίων.
Τα αναμενόμενα νέα μέτρα του 3ου Μνημονίου κατευθύνουν τον αγροτικό
πληθυσμό στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος του γεωργού και του κτηνοτρόφου,
με βραχυχρόνιο αποτέλεσμα οι σημερινοί αυτοαπασχολούμενοι να προστεθούν
στην «στρατιά» των άνεργων Ελλήνων.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Παραρτήματος Θράκης

Δελησταμάτης Βασίλειος
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