
Το ΕΣΑΠ μετά από συζήτηση διαπίστωσε τα εξής :

1. Τα άμεσα οικονομικά προβλήματα της χώρας εκδηλώνονται με τη 

διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και τη 

σταθερή αύξηση του εξωτερικού χρέους, τα μεγάλα ελλείμματα
"και τις αυξανόμενες δανειακές ανάγκες του δημοσίου τομέα^ 

τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα και την αύξηση 

της ανεργίας.

2. Οι δυσμενείς εξελίξεις στο εξωτερικό ισοζύγιοήκατά κύριο 

λόγο στις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας 

όπως και στη διεθνή συγκυρία. Είναι όμως και συνέπεια της 

διεύρυνσης των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και της συνε

χιζόμενης απώλειας ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προΐ'όντων 
που δυσχεραίνει τις εξαγωγές και στρέφει ένα αυξανόμενο 
ποσοστό της εγχώριας ζήτησης σε εισαγόμενα προΐ’όντα.

3. Μεσοπρόθεσμα, η σταδιακή αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών της οικονομίας στην οποία πρέπει να αποβλέπει η 
αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης, θα διευρύνει την παρα

γωγική βάση της γώρας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα 
της εγχώριας παραγωγής. Θα έχει έτσι θετικές επιπτώσεις στο 
ισοζύγιο πληρωμών. 'Ομως π α ρ ’όλα αυτά είναι αμέσως αναγκαίο 

να επιταχυνθεί ο ρυθμός σταθεροποίησης της οικονομίας έτσι 

ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο πληρωμών. Η επιτάχυνση της 
οικονομικής σταθεροποίησης, όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται 
τους αναπτυξιακούς στόχους, αλλά αντίθετα, αποτελεί προϋ
πόθεση για ταχύτερη, αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη.

4. Για τηννσημαντική και γρήγορη μείωση του ελλείμματος 
τρεχουσών συναλλαγών επιβάλλεται η λήψη μέτρων με στόχο 

την άμεση μείωση του εγχώριου πληθωρισμού που αποβλέπ. 
στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προΐ'όντων μας για 

την αύξηση των εξαγωγών και την υποκατάσταση των εισαγωγών. 
Παράλληλα με την προσπάθεια για την βελτίωση της ανταγωνιστικής
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ικανότητας της οικονομίας, είναι αναγκαίο να ληψθούν μέτρα γΙα 

τον έλεγχο -και την συγκράτηση της εγχώριας δαπάνης σε ετιίπεδα ' 

που συμβιβάζονται μ ε .τη σταδιακή διεύρυνση της εγχώριας παρα

γωγής. Η διαπίστωση αυτή επισημαίνει την ανάγκη να μειωθούν 

τα ελλείμματα του δημοσίου τομέα με συγκράτηση του ρυθμού 

αύξησης των δημοσίων δαπανών και αύξηση των φορολογικών εσόδων

με εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πάταξη 

της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε 

κείνους που αποφεύγουν τη φορολογία.

Χρειάζεται επίσης συστηματικός έλεγχος στις δαπάνες και τα 

ελλείμμματα των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και 

συστηματική προσπάθεια για την εξυγίανσή τους.

5. Βασικό στοιχείο της πολιτικής οικονομικής σταθεροποίησης 

πρέπει να είναι η ταχεία μείωση του πληθωρισμού. Εύκολες λύσεις 

στο πρόβλημα του πληθωρισμού με την ένταση που εμφανίζεται

τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν, και θα χρειασθεί μεγάλη 

προσπάθεια για να επηρεασθούν συγχρόνως όλα τα πρωτογενή στοιχεία 

κόστους που είναι δυνατό βά ελεγχθούν με την εφαρμογή μιάς 
κοινωνικά δίκαιης και καθολικής πολιτικής. Στόχος μας πρέπει 

να είναι η άμεση καταπολέμηση του πληθωρισμού με το χαμηλότερο 

δυνατό κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Για το λόγο αυτό είναι 

αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας.

6. Βασικό μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι η 

αύξηση των άμεσα παραγωγικών και αποδοτικών επενδύσεων τόσο 

του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η σταδιακή

και αυτοσυντηρούμενη ανάκαμψη των επενδύσεων και
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της οικονομίας συνδέεται επίσης με τη σταθερή και μόνιμη 
λύση του προβλήματος της ανεργίας. Αυτό αποτελεί τον βασικό 

άξονα της οικονομικής πολιτικής. Η ανεργία είναι αποτέλεσμα 

στασιμότητας και συρρίκνωσης της οικονομίας. Μεσοπρόθεσμα 
ριζική λύση είναι να υπάρξουν παραγωγικές επενδύσεις σε όγκο 
επαρκή και με κατάλληλη σύνθεση, ώστε να δημιουργηθούν νέες 

θέσεις εργασίας και να απορροφηθεί η ανεργία.

Το ΕΣΑΠ πιστεύει ότι για ν'αντιμετωπισθούν τα άμεσα οικονομικά 

προβλήματα της χώρας χρειάζεται συνεχής διάλογος της κυβέρνησης 
με τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων.


