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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 0ΕΜΑΤ3Ν ΤΥΠΟΥ
Τομέας ύημάσιων Επιχειρήσεων και Ρρχανισμών

Τα Γραφείο Τύπου είχε ορισμένες επαφές με υπεύθυνους του 
τομέα ύημάσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ίάΕΚΟ), με σκοπό να 
βελτιωθεί! π προβολή θεμάτων, που αφορούν στην πολιτική της κυβέρ- 
νπσπς στον τομέα αυτόν.

Στις 15.1.19Β6, σε συνεργασία με τον Γενικά Γραμματέα, 
προχωρήσαμε σε μια συστπματική προσέχχιση του προγραμματισμού των 
διαφόρων θεμάτων ταυ τομέα. Ετσι,

-Συμφωνήθηκε πως χρειάζεται να εντείνουμε τπν προσπάθεια ^ α  
τπ σωστή και πλατειά ενημέρωση τπς καινής χνώμης πάνω σε θέματα 
τπς λειτουργίας, απαδοτικάτπτας αλλά και των προβλημάτων των ύΕΚΟ.

-0 γενικός στόχος πρέπει να είναι π κατάστρωση και εκτέλεση 
ενός προγράμματος δημοσιότητας χια την αναβάθμιση του ρόλου του 
δημόσιου παραγωγικού τομέα. 0 στόχος αυτός εξυπηρετεί με συνέπεια 
τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής χΊα αποσαφήνιση των ορίων 
του δημόσιου τομέα. Επιτρέπει ακόμη τη σωστή προβολή των διαφορε
τικών ρόλων ταυ δημόσιου και ταυ ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια ενός 
προγράμματος συνεργασίας χια την αναβάθμιση της εθνικής
οικοναμίας.

Τα περιεχόμενο της καμπάνιας μπορεί να αναλυθεί σε τρεις ενό
τητες :

α/ Μεθοδική προετοιμασία, ερμηνεία και υποστήριξη των
σημαντικών κυβερνητικών πρωτοβουλιών χια τις ύΕΚΟ.

β/ Συστηματική τροφοδότηση, με ενημερωτικά σημειώματα, του 
Τύπου πάνω σε διάφορα θέματα των ύΕΚΟ.

χ/ Συνεργασία με άλλους φορείς χια δημόσιες πρωτοβουλίες πάνω 
στις βασικές κατευθύνσεις και στόχους της πολιτικής χια τις ύΕΚΟ.

Για το σημείο α/ , χρειάζεται να προσεχθούν ιδιαίτερα οι κάθε 
φορά πραχραμματιζάμενες πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας. Για 
παράδειγμα αναφέρουμε τη σύσκεψη με τις διοικήσεις ίτέλη Ιανουαρί- 
ου) ή άλλες ενέργειες που απασκοπούν στην υπογράμμιση των βασικών 
κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής. Σε κάθε τέτοια περίπτωση 
πρέπει να υπάρχει στις συνεργασίες που την προετοιμάζουν και η 
διάσταση της συνεργασίας με τα γραφείο τύπου ώστε να συμφωνούνται 
οι βασικές χραμμές που θα περάσουν στη δημοσιότητα καθώς και το 
υλικό που πρέπει να ετοιμαστεί χια την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης 
Οίνεται μ’αυτάν τον τρόπο η ευκαιρία να συζητηθεί και να προσδιο 
ριστεί το γενικό περίγραμμα και οι αδρές γραμμές ειδησεοχραφίας.
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Για το σημείο β/, τονίστηκε η ανάχκη να υπάρξει κατάλληλη 
προετοιμασία χια την τηλεοπτικά ενημερωτικά εκπομπά σε συνδυασμό 
με την αυξημένη προσπάθεια στην κατεύθυνση ταυ ημεράσιου τύπου.Ηδη 
συμφωνάθηκε να πραωθάσει τα γραφείο τύπου μια σειρά θεμάτων, με 
βάση σχετικά σημειώματα που θα προετοιμαστούν σε συνεργασία με 
τους υπέυθυνους του τομέα και με γενικότερη ευθύνη της Γ.Γ. Πεταξύ 
των πρώτων θεμάτων είναι:

*Η διαμόρφωση της τιμάς του ηλεκτρικού 
ρεύματος.Συχκρίσεις, κόστος, πολιτικά τιμών, σύνδεση με επενδυτικό 
έρχα και ενεργειακό πρόβλημα.

*Η τιμά της τηλεφωνικάς συνδιάλεξης και οι 
προοπτικές των τηλεπικοινωνιών στη χώρα.

♦Κόστας ύδρευσης,Τιμά οικιακός χράσης και πρόγραμμα
υδροδότησης.

♦Τα θέματα των αστικών συχκοινωνιών.Προϋπολο^ισμάς 
λειτουργίας και κόστος εισιτηρίου. Παιές λύσεις;

♦Πραύπολοχισμαί και περιορισμός ελλειμμάτων στις 
μεγάλες δημόσιες επιχειράσεις. □ ρόλος της Γενικός Γραμματείας.

♦0 ειδικός χαρακτάρας των ελλειμμάτων στους οργανι
σμούς κοινωνικού έρ·$ου ίΙΚΑ, ΟΑΕύ, ΟΓΑ) .

Για το σημείο χ/, υπάρχουν σκέψεις χια συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκά Ενωση Οημάαιων Επιχειράσεων, τους ίδιους τους 
οργανισμούς και τις επιχειράσεις, τα συναρμόδια και εποπτεύαντα 
υπουργεία καθώς και φορείς των παραγωγικών αμάδων.

Οι παραπάνω στόχοι και τα επιμέρους σημεία τίθενται στην 
έχκριση της ηχεσίας ταυ Υπουργείου. Στη βάση των κατευθύνσεων που 
θα δωθούν θα συνταχθεί αναλυτικότερη έκθεση και χρονοδιάγραμμα.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
- Γραφεία τύπου & όημ, Σχέσεων 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤ2Ν Τ
Βασικά Οικονομικά Πεχέθη

1 · Τρlμηνιαίο ΰελτίο ΕξελίξεωνίΥΠΕΒΟ!) :
-Qί νέταl στους αι κανομι κούς συντάκτες μια μέρα πρ l ν Cembargo)
—0 Υπουργός σχολιάζει τα περιεχόμενο, προσθέτει ορισμένες 

πλπροφορίες επεξηγηματικού χαρακτόρα και απαντά σε ερωτόματα.
-Είναι δυνατά και χρόσιμο, να ξεχωρισταύν ορισμένα σημεία και 

σε συνδυασμό με κατάλλπλα προετοιμασμένα σχόλια να διοχετευτούν 
δυά-τρεις μέρες πριν. Βα όταν καλά να υπάρχει πρόγευση στα κυρια
κάτικα φύλλα τπς 13.1.Β6.

-Να προετοιμαστούν τρία-τέσσερα σημειώματα από αρμόδιους 
συνεργάτες του unoup^où και σε συνεργασία με το χραφείο τύπου να 
προωθηθούν στους συντάκτες πρακειμένου να βοηθόσαυν ανάπτυξη επι
λεγμένων θεμάτων στα φύλλα της επόμενης των ανακοινώσεων Κυριάκός 
CBS.1.B6) . Τα °έματα αυτά μπορεί να είναι:

Ας σημειωθεί σχετικά άτι πολύ συχνά οι συντάκτες έχουν 
ζητόσει να τους δωθούν πρισσότερα στοιχεία, ενώ άλλωστε το στυλ 
που ο ίδιος ο υπουργός εγκαινίασε συνδέεται με την απροκάλυπτη 
διαφάνεια.

ω χραφείου τύπου, με τη μαρφό ενημερωτικού 
σημειώματος, σύντομο σημείωμα με τις βασικές εκτιμόσεις του Οργα
νισμού χια την πορεία της ελληνικός οικονομίας και την εφαρμοχό 
του σταθεροποιητικού πακέτου. Απαραίτητο αν λάβουμε υπόψη το 
χεχανός ότι το περιεχόμενο της έκθεσης διαρρέει σκόπιμα στον αντι
πολιτευόμενο τύπο.

♦Γιατί η μείωση ταυ πληθωρισμού θα αρχίσει να 
I φαίνεται στα τέλη του χρόνου kol όχι γρηγορότερα;

|*0ι προβλέψεις χια την αμοιβό εργασίας και ο σχε- 
διασμός της σταθεροποίησης της οικονομίας.
Σκληρό προβλέπεται η περικοπό των ελλειμμάτων στον 
δημόσιο τομέα.

-Τι περιμένουν τα μέσα ενημέρωσης από τις ανακοινώσεις;
♦Βασικές προβλέψεις $ια τα κεντρικά μεγέθη. 
♦Επανατοποθέτηση του άξονα χύρω από τον οποίο είναι 
κτισμένη η οικονομικό πολιτικό.
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-Να ακολουθήσει, ένα τουλάχιστον σημείωμα που να εμφανίζει την 
κοινή κατεύθυνση των στοιχείων και προβλέψεων που γίνονται από τα 
ΥΠΕΒΟ και τους διεθνείς οργανισμούς. Είναι απαραίτητα να αντιμετω
πίσουμε την κριτική πως ’’άλλα λέμε στον ελληνικό λαό και άλλα στους 
διεθνείς οργανισμούς...”.

3. Πορίσματα ομάδων παρακολούθησης:
-Προτεραιότητα στην ομάδα ισοζυγίου πληρωμών ώστε να είμαστε 

σε θέση να σχολιάσουμε τα στοιχεία έτους, που αναμένεται να δωθαύν 
στα μέσα Φεβρουάριου.

-Οι αμάδες αυτές θα πρέπει να προγραμματίσουν την παροχή των 
εκτιμήσεών τους, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες πιέσεις και διαρ
ροές. Να υπάρχει χια τα θέματα δημοσιότητας συνεργασία με το γρα
φείο τύπου.

-Περί τις αρχές Μαρτίου θα ήταν καλό να υπάρξει εκτίμηση της 
πορείας των συνολικών εισοδημάτων των νοικοκυριών με έμφαση στις 
χαμηλότερες και μεσαίες κατηγορίες μισθωτών του ιδιωτικού και δη
μόσιου τομέα. Συντονισμός με Γ.Γ. ΩΕΚΟ.

4. Βασικά Πεχέθη ΕΣΥΕ:
-Οι ανακοινώσεις των μεχεθών που υπολογίζει η ΕΣΥΕ χίνεται 

συχνά με σχετική καθυστέρηση. Για το θέμα αυτά έχει καταβληθεί 
προσπάθεια από το γραφείο τύπου, σε συνεργασία με τα χραφεία ταυ 
υφυπουργού κ.Γ .Παπαντωνίου, ώστε να χίνεται ταχύτερα η όλη διαδι
κασία και νε αποτρέπεται η διαρροή ορισμένων κρίσιμων δεικτών.

-Βα ήταν χρήσιμα ορισμένα από τα βασικά μεγέθη να μη δίνονται 
ασχολίαστα στη δημοσιότητα. Τέτοια κρίσιμα μεχέθη είναι ο όείκτης 
Τιμών Καταναλωτή, ο ΟΤΧονδρικής, η αξία και ο άχκας των εξαχω^ών 
και εισαχω^ών, καθώς και η βιομηχανική παρα^ωχή.

-Σε παλαιάτερη εισήγηση του γραφείου τύπου τον αρμόδιο 
υφυπουργό, είχαμε υπενθυμίσει πως και παλαιότερα είχε καταβληθεί 
ανάλογη προσπάθεια.

-Τα περιεχόμενα της ανακοίνωσης μπορεί να προετοιμάζεται σε 
συνεργασία του γραφείου τύπου με τις ομάδες παρακολούθησης 
μεγεθών, τη ύ/ση Προγραμμάτων και την ΕΣΥΕ. Τέλος, δυα-τρεις μέρες 
μετά θα κυκλοφορεί η πλήρης ανακοίνωση της ΕΣΥΕ, που ενδιαφέρει 
ειδικότερα τον οικονομικά τύπο.

5. Βασικά Μεχέθη Τράπεζας της Ελλάδος:
-Το κρίσιμο μέγεθος αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και θα 

μπορούσε και εδώ να συνοδεύεται από σχολιασμό, που θα κάνουν οι 
υπηρεσίες της Τράπεζας.

-Τέλος, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα δημοσίευσης της εξέ
λιξης της σταθμισμένης ισοτιμίας της δραχμής. Το στοιχείο αυτό 
θεωρείται σήμερα εμπιστευτικό αλλά διαρρέει συστηματικά.
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