Το 8έυα

1.
όεν υπάρχει, ευχάρυσχη
οι.κανομυκή πολυχυκή! Υπάρχουν σημεία
υσορραπίας γύρω από χα οποία επυχυγχάνεχαυ μυα ευρεία ή συρρυκνω—
μένπ συναίνεση μεγάλων ομάδων χου πληθυσμού! Υπάρχει, ακόμπ η χαυχόχηχα, χων σκέψεων και, χης πρασωπυκόχηχας εκείνων, που καλαύνχαυ
να λάβουν χι,ς σχεχυκές αποφάσεις.
2.
Η ουκονομυκή πολυχυκή (ot.no.) σχαθεροποίησης προσεγγί^ευ χην
καχαληκχυκή χπς ημερομηνία (31.12.87).
3.
Ου αποφάσευς γυα χη δυαμόρφωση χης νέας ot.no. που θα αρχίσευ
να εφαρμόζεχαυ από χο 1988, θα πρέπευ να απανχούν σ’ένα χρίπχυγο
περυορυσμών: χη δυαχήρηση καυ δυεύρυνση χων αποχελεσμάχων χης
σχαθεροποίησης, χην ολοκλήρωση
χης κουνωνυκής πολυχυκής, χον
αναπχυξυακό εκσυγχρονυσμό χης ελληνυκής παραγωγής.
4.
Η "συζήχηση" γυα χον προσαναχολυσμό χων αποφάσεων ουκονομυκής
πολυχυκής, δεν έχευ ξεπεράσευ χο επίπεδο σύγκρουσης ανάμεσα σε
δεδομένες πλαχφόρμες, ου οποίες, σχη μεγάλη χους πλευοψηφία,
δεν εμπερυέχουν έναν κουνό χόπο προσέγγυσης χων πραγμαχυκών προ—
βλημάχων ενώ καλλυεργούν προσδοκίες χου χύπου "όλα μπορούν να γί
νουν αρκεί να..." !
Ο Σχόχος

5.
Το πρόγραμμα δράσης σχα MME, σε σχέση με χο δυάγραμμα χης
ουκα.πο., πρέπευ να σχαχεύευ, χαυχόχρονα, σε δύο σηυείαί
*να δυευκολύνευ χην ολοκλήρωση χων αποφάσεων χου 1985,
εκλα'ίκεύονχας πευσχυκά χυς ωφέλευες που αναμένεχαυ να συσσωρευχούν
μέχρυ χην καχαληκχυκή χου ημερομηνία,
*να επυχρέψευ χην ενεργό παρέμβαση χης κυβέρνησης, καυ
ευδυκόχερα χου υπ.εθ.ο., σχυς κουνωνυκές καυ πολυχυκές δυεργασίες
που οδηγούν σχη δυαμόρφωση χου προφίλ χης ουκο.πο. γυα χην επόμενη
περίοδο.
6.
Συμπληρωμαχυκός, πλην όμως πάγυος σχόχος, είναυ η δυσφύλαέη
χης αξυαπυσχίας χης πολυχυκής ηγεσίας. Η ανάδευξη χων βασυκών
χαρακχηρυσχυκών χης δεν θα πρέπευ να εξανχλείχαυ σχην επυβεβαίωση
ή
δυκαυολόγηση χων συγκυρυακών
εξελίξεων, αλλά οφείλευ να
επεκχείνεχαυ σχην επεξεργασία χου νέου λόγου που έχευ ανάγκη η
χώρα, προβάλλονχας με ρεαλυσμό χυς προκλήσευς χου μέλλονχος,
εργαζόμενη με εμβρίθευα γυα χη μέγυσχη κουνωνυκή συναίνεση.
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H Σηυεοινό E l κάνα
7.
Εαν ο πρώτος χρόνος εφαρμογός του προγράμματος χαρακτηρίσθηκε
από τις δυσκολίες ενημέρωσης γύρω από τους στόχους και την ανα
γκαιότητα των μέτρων του Οκτωβρίου 85, στο 1987 δεν φαίνεται, να
αξιοποιόθηκαν με επάρκεια τα πρώτα ικανοποιητικά αποτελέσματα ενώ
τρία θέματα δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες: οι “205 δραχμές", η
"απότομη και αδικαιολόγητη αύληση των τιμολογίων στις μεγάλες ÔE"
και η "αναζωπύρωση του πληθωρισμού" στο σ' τετράμηνο του έτους.
8.
Η προσπάθεια αντιμετώπισης του πρώτου θέματος υπόρξε εντατικό
και διευκόλυνε, σε τελευταία ανάλυση, την αρτιότερη κατανόηση της
αντιπληθωριστικός πολιτικός. Οι κινόσεις με αφαρμό το δεύτερο
θέμα, όμως, απανθράκωσαν τα κέρδη της προηγούμενης προσπάθειας,
καθιστώντας πιεστικό την ταχύτερη αντιμετώπιση του ερωτόματος "με
παιά πολιτικό, για_ποιούς στόχους" δημιουργώντας, κατ'αυτόν τον
τρόπο, τις προϋποόέσεις για μια επιθετικό πολιτικό συναίνεσης γύρω
από τους κεντρικούς άξονες της οικο.πο. της επόμενης περιόδου.
Τέλος, το θέμα των τιμών, εφόσον συνδεθεί με κάποια "μη ικανο
ποιητικά" αποτελέσματα στο μέτωπο του ισοζυγίου, αναφέρεται στη
συνολικό επιτυχία του προγράμματος σταθεροποίησης.
9.
Ο Τύπος τοποθετείται με ευμετάβλητο τρόπο απέναντι στις εξε
λίξεις. Εαν είναι "φυσικό" να εκμεταλλεύεται τις αδύναμες στιγμές,
δεν φαίνεται έτοιμος να προσεγγίζει με συστηματικό και βαρύνοντα
τρόπο την ανάγκη μιας κινητοποίησης του πληθυσμού
γύρω από τα
βαθύτερα προβλόματα της οικονομικός ζωός του τόπου.
10. 0 ραδιοτηλεοπτικός κόσμος άγεται από ένα πνεύμα χαλάρωσης,
αποδιδόμενο στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, στέκει όμως,ταυτόχρονα,
έμπλεος ανησυχίας μπροστά στις αναμενόμενες θεσμικές, τεχνολογικές
και οικονομικές εξελίξεις, που αφορούν το ζωτικό του χώρο, ΰιατείνεται για τη θέση που έχει παραχωρηθεί στην ενημέρωση, λειτουργεί
όμως δίχως να ανησυχεί από την απουσία ευρύτερης σύλληψης του
αντικειμένου της ενημέρωσης και των ερωτημάτων του πληθυσμού,
καλυπτόμενος από κάποιες αδυναμίες στον συντονισμό των στόχων του
κυβερνητικού έργου.
Κατευθύνσεις για την Ενηυέοωση
στο Β'εξάιαηνο του 1987
11. Οπως διατυπώθηκε προηγουμένως (§5), το ένα σκέλος αφορά την
υποστόριξη της πλόρους εφαρμογός του σταθεροποιητικού προγράμ
ματος. Η τακτικό μας στα MME θα πρέπει να εστιάζεται σε δύο
κατευθύνσεις:
11α. Εξέλιξη βασικών οικονουικών υεγεθών (τιμές, ισοζύγιο):
Οπως σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η περιρρέουσα άποψη
για τις εξελίξεις στην οικονομία είναι απαισιόδοξη, περιμένοντας
τις ευνοϊκότερες μέρες του καλοκαιριού. Η παραδοχό συγκεκριμένων
"αποκλίσεων", ενώ ενισχύει το ρεαλιστικό και "τίμιο" πρόσωπο δια
χείρισης των οικονομικών πραγμάτων, πρέπει να ισοσκελίζεται, από
μία επιθετικό ανάγνωση των μεσοχρόνιων εξελίξεων και των προοπτι
κών.

Στόχος: Σταδαακή —μέχρι, τέλη Ιουνίου— ανάσχεση της καταστρο
φολογίας, ανατροπή της απαασαοδοέίας γαα την αποτελέσματακώτητα
του προγράμματος, εμπέδωση της προοπτακής γαα βελτίωση των δεακτών
στο β’εξάμηνο.
Μέθοδος: >Αναφορά στα ωεγέθη σε κάθε ευκααρία δημώσαας παρέμ
βάσης πολατακής ηγεσίας, >Ενημερωτακά σημεαώματα προς πρόσωπακ
χρήση δημοσαογράφων,
>Ερμηνεία εξελίξεων από την πολατακή ηγεσία Α,
σε κλεαστές συναντάσεας με παράγοντες τύπου, >Ανακοίνωση τραμη-}
νοσίου δελτίου δ/σης προγραμμάτων μαα εβδομάδα^ πραν τη σύγκλαση^
ΑΣΟΠ καα πάντως προς το τελευταίο ΙΟήμερο Ιουνίο
>Ανάλυση έκτα—
μήσεων ΣΟΕ προς επαλεγμένη ομάδα δημοσαογράφων
ΐοο Α ω ^ι^νου |· ιού Κ α ι οο| 1«.**.ΙλιλΑ } ω οι«. (.Ινβα ο' λ ι^
1 1 0 - Συγκράτησή καα δααγείραση ελλεααυάτων:
Παρά τα σημαντακά βήματα που έχουν πραγματοποαηθεί στη συγ
κράτηση των ελλεαμμάτων ΟΕΚΟ, η κυρίαρχη εακόνα στο κοανό, παρα—
μένεα εκείνη του "αδηφάγου τέρατος". Απαατείταα επομένως επαμονή
καα επανάληψη, με δααφορετακό τρόπο, των δεδομένων που είναα δοα—
θέσαμα. Είναα επίσης επείγον να θίγεταα παό συχνά καα παό επίμονα
το τεράσταο ζήτημα της ποαότητας καα του εκσυγχρονασμού της δοα—
χείρασης, πόσο μάλλον που το θέμα αυτό είναα παθανό να συνδεθεί με
την αμοαβή εργασίας, θα μπορούσε επίσης να εξεταστούν πρόσθετες
πρωτοβουλίες
αποσυμπίεσης του
υπ.εθ.ο. από
το σύνολο του
προβλήματος, με δύο τρόπους: (ί) να επεκταθεί ο δααχωρασμός του
συνόλου των ΑΕΚΟ, <ϋ> να περάσεα η σύνολακή εποπτεία των κοονοΓνακών οργανασμών στο αρμόδαο υπουργείο. - αι\,αι«ΙαΙ^
Στάγος: Υπογράμμαση της δααχρονακής σημασίας (πέρα από τη
σταθεροποίηση) συνεχούς μείωσης των ελλεαμμάτων καα περαορασμός
των ευθυνών του υπ.εθ.ο. μπροστά στην κοανή γνώμη. Προβολή των
τολμηρών προβληματασμών, δααφάνεαα συζητήσεων/εασηγήσεων την πρω
τοβουλία των οποίων λαμβάνεα το υπ.εθ.ο. Ενεργοποίηση των δαοακή—
σεων ΏΕΚΟ με δημόσαο πρόσωπο καα προγραμματασμός συνυπευθυνότητας
εποπτευόντων υπουργείων στας δημόσαες παρεμβάσεας.
Μέθοδος: >Απεγκλωβασμός ενημέρωσης από υπουργό, >Ενημερωτακή
καμπάναα γαα τους στόχους καα τα αποτελέσματα δααχείρασης βασακών
ΩΕΚΟ, προς τους πελάτες τους (κοανωνακός απολογασμός), >Ανοαγμα
του προβληματασμού σε θέματα δααχείρασης, κατ'αρχήν σε εαδακευμένο
καα επαστημονακό χώρο (εντόπαο καα ευρωπαϊκό), >ώημόσαα συζήτηση
κεντρακών ερωτημάτων (αρχή με ΕΣΑΠ), >Εξήγηση στόχων, συστηματακή
ενημέρωση παραγόντων.

Ι

12. Τα δεύτερο σκέλος της §5, έχεα καα αυτό δαπλό προσανατολασμό.
Ο όρος επατυχίας γίνεταα φανερό πως συνδέεταα άμεσα με την
προίούσα, ανοακτή συζήτηση, ανοακτού καα επαθετακού χαρακτήρα με
στόχο τη συναίνεση σε έναν ελάχαστο παρονομαστή.
12α. Αναιιόοωωση εασοδηωατακής πολατακής:
Η εακόνα του σταθεροποαητακού προγράμματος δέχεταα, όπως
είναα φυσακό, τα μεγαλύτερα πλήγματα από την πολατακή εασοδημάτων
καα
μασθών. Οχα μόνον, όμως, λόγω της μείωσης των αποδοχών των
μασθωτών αλλά σε συνδυασμό με (ί) τη δααφοροποίηση των επαπτώσεων

στα εισοίΛμαχα των διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού, (ϋ) την
έξαρση της παραοικονομίας,
(iii) την ανεπάρκεια του φορολογικού
συστήματος, (ΐν)την επιρροή των καταναλωτικών προτύπων στα πλαίσια
της ανοικτής οικονομίας,
<ν) την ανεπάρκεια των συνδικαλιστικών
δυνάμεων και, τέλος, (vi) την ατυχή σύζευξη της ανακοίνωσης των
δόσεων ΑΤΑ με τις "205 δρχ" και το "1% αύξηση". Ανεξάρτητα όμως
από τα παραπάνω,το ζήτημα έρχεται με γοργούς ρυθμούς στο επίκεντρο
των συζητήσεων κινούμενο από δηλώσεις διαφόρων ενδιαφερομένων
φορέων. Στη συζήτηση αυτή δεν έχει εμπλακεί ακόμη το υπ.εθ.ο. παρά
μόνο με την πρόταση για σύνδεση αμοιβών/παραγωγικότητας και με την
επίκληση υπομονής/υπογράμμιση καταληκτικής ημερομηνίας. Φυσικά, οι
πληροφορίες σχετικά με τους διατρέχοντες την ηγεσία του υπουργείο
προβληματισμούς δεν υπάρχουν σαφείς, γεγονός απαραίτητο για να
διαμορφωθεί στη συνέχεια η πολιτική μας στα MME.Οπως είναι επόμενο
το γραφείο τύπου θα πρέπει να προετοιμάζει περισσότερα του ενός
σενάρια* συνδυασμός τρίτης δόσης ΑΤΑ/87 με επίδομα διαφοράς στο
τέλος έτους, απολογιστική ΑΤΑ χωρίς διακηρυγμένο στόχο πληθωρισμού
με ή χωρίς υπολογισμό επιπτώσεως εισαγομένων, προϋπολογιστική ΑΤΑ
με υπολογισμό εθνικολογιστικής παραγωγικότητας και στόχο πληθω
ρισμού, ενιαίο ή κλαδικό plafond σε συνδυασμό με συλλογικές δια
πραγματεύσεις, κλπ. Πάντως,
Στόγος; ΰιάνοιξη στο μέγιστο των περιθωρίων παρέμβασης του
υπ.εθ.ο. στην κοινωνική διαπραγμάτευση για το μέλλον της εισοδημα
τικής πολιτικής. Προβολή στην κοινή γνώμη των διαζευκτικών λύσεων
σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους στόχους της οικο.πο. Συστηματική
L
προετοιμασία επιχειρημάτων πολιτικού πεδίου αντιπαράθεσης.
Μέθοδος; >Μισθολογικές ανισότητες και σχετική προστασία χαμη
λόμισθων, >Μισθός
και εξασφάλιση απασχόλησης(μονιμότητα), Σ υ γ 
κράτηση αμοιβών, επένδυση και ανεργία, >Μισθός, κρατήσεις και κοι
νωνική ασφάλιση,
Συστήματα προστασίας εισοδήματος μισθωτών και
επιλογές της εθνικής οικονομίας, >Περιορισμός
φορολογικής επι
βάρυνσης, >Εμπειρία άλλων χωρών, >Παρεμβάσεις (έμμεσες) στη συζή
τηση για το βέλτιστο σύστημα προστασίας των εισοδημάτων, >Ατομικό
και οικογενειακό εισόδημα, >Προετοιμασία κλίματος στην γ'δόση ΑΤΑ.
12β. Προϋποθέσεις του δυναυικού εκσυγγοονισυού (ανάπτυξη);
Από την ημέρα της εξαγγελίας του σταθεροποιητικού προγράμ
ματος δεν έπαυσαν οι υπομνήσεις και προτροπές για τη συμπλήρωση
των περιοριστικών μέτρων, με αποφάσεις που να υποβοηθούν την οικο
νομική ανάκαμψη. Βέβαια παρόμοια "υπόσχεση" υπήρχε στις ανακοινώ
σεις του Οκτωβρίου, ενώ πρέπει να συνυπολογιστεί η αδράνεια ενός
προηγούμενου λόγου της κυβέρνησης. Σήμερα, πλέον το θέμα τίθεται
εκ νέου, χωρίς όμως να έχει γίνει επαρκής και κατάλληλη προετοι
μασία ενός νέου και πρόσφορου πλαισίου συζήτησης. Το αποτέλεσμα
είναι ο καθένας να βλέπει την ανάπτυξη, με το δικό του τρόπο και
προς ίδιο όφελος, ανεξάρτητα από την ορθότητα της σύλληψής του.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί εδώ ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να διαμορ
φωθεί μια διαδεδομένη αντίληψη ότι η σημερινή ηγεσία του υπ.εθ.ο.
και το περιβάλλον της, δεν ευελπίζονται μια σφριγηλή ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.
Στόγος; Σύνδεση σταθεροποίησης με προϋποθέσεις ανάκαμψης.
Ρεαλιστική προσέγγιση_(deli mi tat ion ) των στόχων για την οικονομ,ία
στην έξοδό της από το πρόγραμμα σταθεροποίησης. Υπογράμμιση των
ενεργειών στην περίοδο 85-87, που προετοίμασαν τις αυριανές
ενέργειες, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση της
οικονομίας.

Μέθοδος; >Ενοποιημένη παρουσίαση των μέτρων και του θεσμικού
περιβάλλοντος για την επιχειρηματικά δραστηριότητα(μέτρα για τις
ιδιωτικές επενδύσεις)
, >Τυποποίηση μ ια εξελικτικός απάντησης στα
ζητάματα της πιστωτικός πολιτικός (έκθεση Καρατζά), >Σύνδεση της
ανάγκης συγκράτησης ελλειμμάτων με ανάκαμψη(διαθέσιμα και περιεχό
μενο χρηματοδότησης) , ΜΤροσεκτικά παρουσύαση των προσανατολισμών! J
οικο.πο. στις κυρίαρχες οικονομικά χώρες ταυ περιβάλλοντός μας(ελ-|
ληνικές θέσεις στον προγραμματισμό σύγκλισης με ΕΟΚ) , >Συγκροτημένη αλλά δίχως εξάρσεις συζότηση της χρησιμότητας προγραμ
ματισμού (πενταετές) , > Σαφάς διατύπωση ρόλου δημόσιου τομέα(μεγά
λα έργα και διαχείριση ΩΕΚΟ), κλπ.
Οι Μέθοδοι
13.
Η ανακοίνωση τελικών αποφάσεων πρέπει να προγραμματίζεται
πολύ πιό προσεκτικά, ώστε σε πρώτη φάση να καλλιεργείται το κατάλ
ληλο έδαφος αποδοχός και σε δεύτερη να διαμορφώνεται
το προσδωκόμενο
κλίμα εφαρμογός. Η διαδικασία αυτό απαιτεί την οργανικό
ένταξη της διάστασης "ενημέρωση" στην προετοιμασία των αποφάσεων,
σε υψηλό επίπεδο και με εξειδικευμένες (προσωπικό χρέωοη) εντολές
στο γραφείο τύπου.
14.
Η συνεγός παρογό στοιγείων. που συνεκτιμώνται στην πορεία
λόψης αποφάσεων(χωρίς -αναγκαστικά- επίσημο χαρακτόρα). Ο "ελεύ
θερος" σχολιασμός από τους δημοσιογράφους, ενώ, με κατάλληλη μεθόδευση, δεν προκαλεί πρόσθετες δυσκολίες, με την εξαίρεση ορισμένων
περιπτώσεων, εφόσον δεν αντικατοπτρίζει τίποτε περισσότερο παρά
τις τάσεις, απόψεις και συμφέροντα που διατρέχουν τους τομείς που
αναμένεται να επηρεαστούν από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
15. Η διαρκάς ερυηνεία των προθέσεων και η ευπιοτευτικό αιτιολό
γηση αποφάσεων, προς αποκλειστικό χρόση των ιθυνόντων στον τύπο,
αλλά και την ραδιο-τηλεόραση, από την πολιτικό ηγεσία, να γίνεται
υε ευέλικτες υορωές (ένα τηλεφώνημα, μια "εισάγηση" προς τον
υπουργό, ένα "αποκλειστικό" θέμα)
16. Η εντατικοποίηση των τυπικών ιιορφών δραστηριοποίησης t q u γρα
φείου τύπου. με την άμεση συνεργασία και συνεισφορά των επι
τελείων. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του γ.τ. πρέπει να αποδί
δεται στο -follow-up των δηλώσεων και αποφάσεων, άρα των γνωστο
ποιημένων θεμάτων με στόχο την εκλαϊκευση και πέρα από κάποιες
συγκεκριμένες ενέργειες βεληνεκούς (π.χ. συζότηση στην TV), στο
πνεύμα της ως άνω §13.
17. Η προσυνεννοηυένη ενεργοποίηση συνεργατών (κυρίως Υ-Υ- και
ειδ. συμβούλων) που ενεργούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση ως porte
parole, ενώ, στην πράξη γίνεται αναγκαστικά θα λέγαμε, είναι
δυνατόν να προβλέπεται με περισσότερη ακρίβεια(π.χ. έκθεση ΟΟΣΑ).
18. Η κοινωνικό παρουσία και τα "αυθόρυητα" αγάλια της πολιτικός
ηγεσίας, καθώς επίσης και η ενηυέρωση των δημοσιογράφων "στο πόδι"
στη συνέχεια π.χ. μιας σύσκεψης για την οποία υπολογίζονται
πιέσεις, διαρροές ό προετοιμασία κλίματος.
-*-*-*— ΣΗΜ.! Τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά ένα περίγραμμα θεμάτων για
συζότηση. Ανάλογα με τις εντολές σας, θα ακολουθόσει λεπτομερές
πρόγραμμα σε κάθε συμφωνημένο σημείο.—

