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Θέμα: Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Στο Eurogroup της 27ης Απριλίου 2018, η Ελλάδα παρουσίασε τη συνολική Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο της 5ης Ιουλίου 2017, «οι αρχές θα
ολοκληρώσουν μέχρι τον Ιούνιο 2017 τη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να
στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας τις
αναπτυξιακές ευκαιρίες από τις υποδομές, βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τη
δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλ. κεφάλαιο
4.1), ενδυναμώνοντας τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, και δημιουργώντας έρευνα, ανάπτυξη και
καινοτομία. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει στον σχεδιασμό τομεακών προτεραιοτήτων σε κλάδους όπως
οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ο τουρισμός, οι μεταφορές, ο φαρμακευτικός και τα
logistics, η γεωργία και ο αγρο-διατροφικός. Οι αρχές θα εφαρμόσουν τη στρατηγική με τη συμβολή του
Επιστημονικού Συμβουλίου Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και κοινωνικών εταίρων και
επιχειρηματικών φορέων, καθώς και με τη δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής από ξένους επενδυτές.»
Για το WWF, η δημοκρατική, διαφανής και συμμετοχική διακυβέρνηση και διαδικασία διαμόρφωσης
πολιτικών αποτελεί αυταξία και ουσιώδη υποχρέωση για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.
Παρά το γεγονός πως φερόμενες ως εκδοχές της στρατηγικής έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε
διάφορα μέσα ενημέρωσης, με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας
για τα επόμενα χρόνια αποφασίζεται και διαμορφώνεται χωρίς καμία διαφάνεια και ανοιχτή διαβούλευση
επί ενός ολοκληρωμένου ημιτελικού σχεδίου. Μας είναι αδύνατον να κατανοήσουμε πώς από τους
κοινωνικούς εταίρους θα απαιτηθεί συμμετοχή στην εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής που θα τους
αφορά άμεσα, όμως θα τους παρουσιαστεί ως τετελεσμένη.
Μετά από οκτώ χρόνια επιτήρησης στο πλαίσιο τριών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, των
οποίων το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι αναμφίβολα βαρύ, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η
αδιαφάνεια που καλύπτει τις διαπραγματεύσεις και το περιεχόμενο των μέτρων τελικά διαβρώνει τις
προοπτικές ευρείας αποδοχής, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική νομιμοποίησή τους.

Πρόεδρος Δ.Σ.: Γεώργιος Βλάχος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ξενοφών Κάππας
Γεν. Διευθυντής: Δημήτρης Καραβέλλας

Καταχωρημένο ως: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF-World Wide Fund for Nature,
WWF-Fondo Mondiale per la Natura WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza, WWFFonds Mondial pour la Nature WWF-Welt Natur Fonds. Επίσης γνωστό και ως World
Wildlife Fund
100% ανακυκλωμένο χαρτί

Δεδομένου ότι τόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις, όσο βεβαίως και οι θεσμοί συνευθύνονται για την εξαιρετικά
προβληματική αυτή κατάσταση, σας καλούμε να δημοσιοποιήσετε τη στρατηγική το συντομότερο δυνατόν.
Σας ζητάμε επίσης να δεσμευθείτε ότι θα ακολουθηθεί διαφανής διαδικασία και δημόσια διαβούλευση,
δίχως αποκλεισμούς, πριν από τη συμφωνία και τελική υιοθέτηση της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.

Δημήτρης Καραβέλλας,
Διευθυντής
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