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Αναπτυξιακού

Αποστέλλουμε σήμερα τη δεύτερη εγκύκλιο για το σχεδιασμό και κατάρτιση του
αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020, προκειμένου να
συνεχιστούν οι διαδικασίες σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο.
Η προετοιμασία για το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 βρίσκεται
πλέον σε αρκετά προχωρημένη φάση. Μετά και τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Φεβρουαρίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ε.Ε.
για την περίοδο 2014-2020, αναμένεται ότι, αν εξελιχθούν ομαλά οι συζητήσεις των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει οριστικοποιηθεί και η
συμφωνία του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ΠΔΠ και θα έχουν
παράλληλα συμφωνηθεί και όλοι οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων για τη νέα
περίοδο.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ (που θα
αποκαλείται Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης – «ΣΕΣ», βάσει του νέου κανονιστικού
πλαισίου της ΕΕ) το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενεργειών, που προβλέπει μέχρι το τέλος του
Α’ εξαμήνου 2013 να έχει υποβληθεί το αρχικό σχέδιο του ΣΕΣ και των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) στην ΕΕ για μια πρώτη διαβούλευση.
Για την έγκαιρη προετοιμασία του ΣΕΣ 2014-2020, και έχοντας λάβει υπόψη του τα
κείμενα που απέστειλαν όλοι οι φορείς σε συνέχεια της πρώτης εγκυκλίου όπου
διατυπώθηκαν αρχικές προτάσεις στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τομεακό
και περιφερειακό επίπεδο, το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάστηκε σε συνεργασία με
τα αρμόδια για τη χάραξη τομεακής πολιτικής υπουργεία, τις Κατευθύνσεις Εθνικής
Αναπτυξιακής Πολιτικής της Χώρας μας για την περίοδο 2014-2020. Οι
κατευθυντήριες αυτές γραμμές δεν αναφέρονται στο σύνολο των αναπτυξιακών
προκλήσεων, αλλά επικεντρώνονται σε ζητήματα που σχετίζονται με το ΣΕΣ. Η
προσπάθεια έγινε
με τη συνδρομή σημαντικών επιστημονικών και ερευνητικών
ιδρυμάτων της χώρας μας, αλλά και αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία από το χώρο
της αγοράς και φυσικά τις θέσεις και τις προτάσεις όλων των υπουργείων και των
περιφερειών.
Προϊόν της σύνθεσης όλων των παραπάνω είναι οι Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής
Στρατηγικής της χώρας που περιλαμβάνονται στην παρούσα 2η Εγκύκλιο.
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Με βάση τις Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Χώρας για το ΣΕΣ
καλούνται πλέον οι φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής να
διαμορφώσουν, με ανοιχτές διαδικασίες και τη συμμετοχή των κοινωνικοοικονομικών
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, τις εξειδικευμένες και αναλυτικές προτάσεις
τους για την περίοδο 2014-2020. Οι παραπάνω φορείς καλούνται να αποστείλουν
τις προτάσεις τους στο ΥπΑνΥπ μέχρι 13 Μαΐου 2013, ακολουθώντας τη δομή και
το περιεχόμενο που παρουσιάζονται στην εγκύκλιο.
Μια πρώτη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων επί των Γενικών Κατευθύνσεων θα δοθεί,
άλλωστε, στο πλαίσιο του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις
4 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Το ΣΕΣ 2014-2020 συμπίπτει με πολύ κρίσιμα χρόνια για τη Χώρα μας όπου η Ελλάδα
πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά παράλληλα
πρέπει να περάσει στη φάση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης μέσα από ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο επικεντρώνει τις προσπάθειες μας σε στοχευμένες
διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλαγές που θα απελευθερώσουν τις παραγωγικές δυνάμεις
της χώρας μας και οι οποίες, παράλληλα με στοχευμένες επενδύσεις των διαθέσιμων
εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων σε συγκεκριμένους τομείς, μπορούν να
δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να φέρουν τη μεγαλύτερη
δυνατή αύξηση του ΑΕΠ. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι η ενεργός συμμετοχή
φορέων και κοινωνίας στην παραπάνω προσπάθεια.
Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται, και εντοπίζοντας τις
αστοχίες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων μέχρι σήμερα να
αλλάξουμε το αναπτυξιακό μας πρότυπο. Θα πρέπει να εντοπίσουμε και να
αποκλείσουμε από τις αναπτυξιακές μας επιλογές, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
εκείνες τις δράσεις και εκείνα τα έργα που ελάχιστα ή και καθόλου προσφέρουν στο
στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας
απασχόλησης.
Αποτελεί, πιστεύω, κοινή μας αντίληψη, ότι η έγκαιρη και εύστοχη διαμόρφωση του
αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020, καθίσταται υψηλή
προτεραιότητα όλων.
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