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1. Βάθος και χαρακτηριστικά της κρίσης
Υποχώρηση προβλέψεων για μια άμεση και ισχυρή ανάκαμψη
Η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει σε μια βαθιά κρίση με εξαιρετικά αβέβαιη
εξέλιξη σε οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο. Αν και οι διεθνείς οργανισμοί
φαίνεται να διατηρούν προς το παρόν το αισιόδοξο σενάριο εξέλιξης της
κρίσης σε V (ή το πιο μετριοπαθές σενάριο σε U), εκφράζονται ανησυχίες
σχετικά με το ενδεχόμενο η κρίση να λάβει πιο δομικά χαρακτηριστικά. Η
προοπτική, όμως, μιας ισχυρής και αυθόρμητης ανάκαμψης της οικονομίας,
ικανής να επαναφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα το ΑΕΠ στα προ-κρίσης
επίπεδα, δεν επιβεβαιώνεται από την εξέταση προηγούμενων κρίσεων και
υφεσιακών επεισοδίων. Συνεπώς, το σενάριο μιας μόνιμης απώλειας στο
προϊόν συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες, γεγονός που καθιστά
επιτακτική ανάγκη τον σχεδιασμό ισχυρών παρεμβάσεων και πολιτικών για
την οικονομική ανάκαμψη.
Παράγοντες αυξημένης έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στις άμεσες και
έμμεσες επιπτώσεις της κρίσης
Η πλειονότητα των προβλέψεων φαίνεται να συγκλίνει ως προς τον εξαιρετικά
υψηλό αντίκτυπο της κρίσης στην ελληνική οικονομία. Η υψηλή εξάρτηση από
τον τουρισμό, ο ρόλος της ναυτιλίας και των μεταφορών, ο μεγάλος αριθμός
εσωστρεφών και χαμηλής καινοτομίας «πολύ μικρών επιχειρήσεων» στον
τομέα των υπηρεσιών και η περιορισμένη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και
της μεταποίησης συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών δομικών παραγόντων
που ευθύνονται για τον υψηλό βαθμό έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στις
επιπτώσεις της κρίσης. Τα συσσωρευμένα προβλήματα και οι αδυναμίες που
κληροδότησε η προηγούμενη κρίση (ανεργία, ιδιωτικό και δημόσιο χρέος,
επενδυτικό κενό) έρχονται σε άμεση αλληλεπίδραση με οικονομικές
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επιπτώσεις του lockdown που ανάγονται στην εύθραυστη παραγωγική
εξειδίκευση της χώρας.
Η οικονομία επιστρέφει σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου
Η κρίση της νόσου Covid-19 ανέκοψε βίαια τη σταθερή βελτίωση των
οικονομικών, κοινωνικών και διαρθρωτικών δεικτών των τελευταίων χρόνων,
επαναφέροντας την οικονομία σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου. Οι ενδείξεις,
πάντως, εξασθένισης βασικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας που είχαν
καταγραφεί πριν από την υγειονομική κρίση (Δ’ τρίμηνο 2019) οφείλουν να
ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των πολιτικών για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Οι νέες συνθήκες εξασθενίζουν τις προοπτικές εξωστρεφούς ανάκαμψης
της οικονομίας
Η αυξημένη αποστροφή στο ρίσκο και η προβλεπόμενη εξασθένιση της
εξωτερικής ζήτησης στη μετα-Covid19 εποχή περιορίζουν τις προοπτικές
εξωστρεφούς ανάκαμψης της οικονομίας και ως εκ τούτου τον αντίκτυπο (υπό
τις νέες συνθήκες) των πολιτικών προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων
και ενίσχυσης των εξαγωγών. Ακόμη, η μείωση της απασχόλησης και των
μισθών σε συνδυασμό με την «επισφαλοποίηση» της αγοράς εργασίας ενέχουν
κίνδυνο συρρίκνωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης, ήτοι ενός βασικού
παράγοντα σταθεροποίησης και ανάκαμψης της οικονομίας κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών. Το μέγεθος των σημερινών προκλήσεων επιτάσσει κατά
συνέπεια την επαναφορά ολοκληρωμένου αναπτυξιακού στρατηγικού
σχεδιασμού για την εφαρμογή πολιτικών που θα συνδυάσουν την ανάκαμψη,
τη στήριξη της εργασίας και τον μετασχηματισμό της οικονομίας προς βιώσιμες
και ανθεκτικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

2. Σενάρια και πολιτικές για την «επόμενη μέρα»
Παρά τη φαινομενική συναίνεση για την αναγκαιότητα ισχυρής και
βιώσιμης ανάκαμψης, τα μέχρι σήμερα δεδομένα αναδεικνύουν
ανταγωνιστικά σχέδια και σενάρια
Η σταδιακή άρση των υγειονομικών περιορισμών και η επανεκκίνηση της
οικονομίας έχουν τροφοδοτήσει μια πλούσια διεθνή συζήτηση για την
«επόμενη μέρα» με αντικείμενο τον σχεδιασμό των πολιτικών ανάκαμψης της
οικονομίας και τον ρόλο της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, οι
συζητήσεις αυτές δεν έχουν εισέλθει επαρκώς στον πυρήνα των εργασιών των
ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίες εστιάζουν στα ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά των πολιτικών και εργαλείων οικονομικής στήριξης για την
ανάσχεση της ύφεσης, στις διαδικασίες επιμερισμού του κόστους τους και
στους όρους ενεργοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, διακρίνονται συνολικά
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τρία βασικά σενάρια για τον προσανατολισμό των πολιτικών για την οικονομία
και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ελλάδα στη μετα-Covid19 περίοδο:
Το αισιόδοξο σενάριο της βιώσιμης ανάκαμψης
Το δυσμενές σενάριο της επιστροφής στην προ-κρίσης «αναπτυξιακή
κανονικότητα» (business-as-usual)
Το βασικό «ενδιάμεσο» σενάριο της άτολμης και καθυστερημένης
απάντησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Το σενάριο της βιώσιμης ανάκαμψης εμφανίζεται ως μια επιθυμητή επιλογή
για τις αναπτυξιακές προοπτικές και την κοινωνική συνοχή της Ελλάδας.

3. Σχεδιάζοντας τη βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας
Συμπεράσματα από την πανδημία για την αντιμετώπιση των συστημικών
κινδύνων
H πανδημία εκτιμάται ότι αποκάλυψε ένα περιορισμένο μόνο κλάσμα των
επιπτώσεων που εγκυμονεί η επιτάχυνση και όξυνση της κλιματικής αλλαγής
με ταυτόχρονες διαταραχές από την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης.
Η ανθρωπότητα αναμένεται να αντιμετωπίσει αυξανόμενες πιέσεις εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές
καταστροφές (ξηρασία και ερημοποίηση, εκτεταμένες πυρκαγιές, θύελλες και
τυφώνες, πλημμύρες, κ.λπ.). Η κλιματική αλλαγή, όταν και εφόσον ενταθεί,
θα προκαλέσει επιπτώσεις που θα είναι αισθητές σε βάθος ετών, δεκαετιών
έως και αιώνων παρουσιάζοντας πολύ πιο εκτεταμένες και παρατεταμένες
επιπτώσεις σε σύγκριση με την πανδημία. Η υγειονομική κρίση αναδεικνύει
συνολικότερα τον κεντρικό ρόλο της ανθεκτικότητας.
Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς των
συζητήσεων για τη μετά-Covid19 εποχή
Οι κυβερνήσεις και φορολογούμενοι αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα του
κόστους διάσωσης των οικονομιών, έχοντας διαδραματίσει σε πολλές
περιπτώσεις ρόλο πληρωτή, δανειστή και εγγυητή ύστατης καταφυγής. Η
ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα οφείλουν συνεπώς να αποτελέσουν θεμελιώδη
και αδιαπραγμάτευτα στοιχεία των σχεδίων ανάκαμψης της οικονομίας. Δεν
υφίσταται ωστόσο συναίνεση σχετικά με τους παράγοντες ενίσχυσής τους. Η
έννοια της ανθεκτικότητας υπόκειται σε διαφορετικές έως και ανταγωνιστικές
ερμηνείες, προσεγγίσεις και σχέδια. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της
ανθεκτικότητας δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην οικονομική της
διάσταση, αλλά να ενσωματώσει και άλλες διαστάσεις όπως η κοινωνική,
περιβαλλοντική, περιφερειακή και θεσμική ανθεκτικότητα. Μόνο μια ολιστική
προσέγγιση αυτής της έννοιας δύναται να εξασφαλίσει πραγματικά
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αποτελεσματικές πολιτικές για την ολοκληρωμένη θωράκιση της χώρας έναντι
μελλοντικών κινδύνων και κρίσεων. Μια χώρα με υψηλά επίπεδα κοινωνικών
και περιφερειακών ανισοτήτων είναι δομικά εκτεθειμένη σε συστημικούς
κινδύνους. Εν απουσία φυσικής καταστροφής ή υγειονομικής κρίσης οι
επενδύσεις σε δομές ενίσχυσης της ολιστικής ανθεκτικότητας (κοινωνικό
κράτος, κλιματική προσαρμογή υποδομών και επιχειρήσεων, θεσμοί
αναπτυξιακού σχεδιασμού, κ.λπ.) αντιμετωπίζονται συχνά ως μια πρόσθετη
και αντιπαραγωγική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των φορολογούμενων.
Επομένως, οι δαπάνες πρόληψης θα πρέπει να αξιολογηθούν σήμερα σε άμεση
αντιπαραβολή με το οικονομικό κόστος της κρίσης. Οι κοινωνίες θα είναι
πάντα ευάλωτες σε κινδύνους και απειλές που δεν μπορούν να προβλεφθούν
αλλά είναι βέβαιες με βάση το νόμο των πιθανοτήτων. Η εμπειρία της
πανδημίας επιτάσσει την ενίσχυση των δομών και συστημάτων αντιμετώπισης
απρόβλεπτων κινδύνων σε νέα πεδία ως μια νέα καθολική αρχή. Η
προσέγγιση αυτή θέτει με τη σειρά της την ανάγκη επαναφοράς πολιτικών
αποθεματοποίησης πόρων. Η αντιμετώπιση σύνθετων και απρόβλεπτων
συστημικών κινδύνων δεν μπορεί να επαφίεται σε μηχανισμούς ασφάλισης της
αγοράς έναντι κινδύνων.
Κατευθύνσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής
οικονομίας: ο κρίσιμος ρόλος της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης και δίκαιης
μετάβασης
Η στρατηγική ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εγχώριας παραγωγικής
βάσης μπορεί να εστιάσει σε τρεις βασικούς άξονες:
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε υπάρχουσες όσο και σε νέες
οικονομικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας μέσω πολιτικών
διαφοροποίησης της εγχώριας παραγωγικής βάσης
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της εργασίας
έναντι των αλλαγών που θα επιφέρουν ειδικότερα οι τεχνολογίες της
4ης Bιομηχανικής Eπανάστασης (4ΒΕ).
Οι αρχές και τα εφαρμοσμένα παραδείγματα της βιώσιμης ανάπτυξης σε
συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής αποτελούν την πιο άμεση και
αποτελεσματική οδό για την ενίσχυση της ολιστικής ανθεκτικότητας
προσδίδοντας οικονομική σταθερότητα και κοινωνική συνοχή, μειώνοντας τον
βαθμό έκθεσης σε εξωτερικούς κινδύνους και απελευθερώνοντας σημαντικούς
πόρους για την υποστήριξη επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την
οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.
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Έξι κριτήρια για τον σχεδιασμό των πολιτικών ανάκαμψης της οικονομίας
Με βάση τα παραπάνω, οι πολιτικές ανάκαμψης της οικονομίας οφείλουν να
λάβουν υπόψη έξι βασικά κριτήρια:
την ταχύτητα υλοποίησης των μέτρων και επίτευξης των
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
την επιλογή επενδύσεων με υψηλό οικονομικό πολλαπλασιαστή
την υποστήριξη επενδύσεων με θετικό περιβαλλοντικό και κλιματικό
αντίκτυπο
τη συνεισφορά τους στην απασχόληση με ποσοτικούς και ποιοτικούς
όρους
τον βαθμό ενίσχυσης της ανθεκτικότητας που επιτυγχάνουν
(κλιματική «θωράκιση» επιχειρήσεων και υποδομών, διαφοροποίηση
οικονομίας, υποκατάσταση εισαγωγών, επιλεκτική εξωστρέφεια)
τη συμβολή στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Τουριστικό σύμπλεγμα
Το βάθος της προβλεπόμενης ύφεσης είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα ποσοτικά
και ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού συμπλέγματος της χώρας. Η
κρίση θέτει συνεπώς μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό έκθεσης
του τουρισμού σε κινδύνους που απειλούν τις συνολικότερες προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ελληνικού
τουρισμού μπορεί να στηριχθεί σε τέσσερις άξονες:
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη μείωση της
εποχικότητας
στη διαμόρφωση μιας πιο ισορροπημένης και βιώσιμης σχέσης μεταξύ
εξωτερικής και εγχώριας ζήτησης
στην προώθηση της χώρας ως «Ελκυστικού και Ασφαλούς Διεθνούς
Προορισμού όλο τον χρόνο» με τη δημιουργία και θωράκιση
υγειονομικών υποδομών υψηλής ποιότητας, ειδικά στους τουριστικούς
τόπους, τη σταδιακή καθιέρωση της χώρας ως brand name
υγειονομικής επάρκειας, καινοτομίας, τεχνολογίας και έρευνας στα
υγειονομικά και επιδημιολογικά ζητήματα και τη δημιουργία κόμβου
επισκεψιμότητας και ανταλλαγής απόψεων στον τομέα της υγείας
στην ενίσχυση της αειφορίας των τουριστικών υποδομών
(εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ανάπτυξη κυκλικότητας).
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αποτελούν ένα πρώτο βήμα για τη συνολικότερη
υπαγωγή του τομέα στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την ελαχιστοποίηση
των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεών του (υπερ-τουρισμός) και τη
μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων του για τις τοπικές κοινωνίες, τους
εργαζόμενους, τις ΜμΕ και το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας.
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Αγροδιατροφικός τομέας
Μέχρι σήμερα, δε φαίνεται να έχουν εκδηλωθεί εξαιτίας της κρίσης του
κορονοϊού περιστατικά μείζονος σημασίας σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα
τροφίμων σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο χάρη στα υψηλά
αποθέματα βασικών τροφίμων και την ταχεία προσαρμογή της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Το ζήτημα της επάρκειας τροφίμων χρήζει ωστόσο συνεχούς
παρακολούθησης και εγρήγορσης εκ μέρους των αρχών. Οι σημερινοί
περιορισμοί στην παραγωγή και εφοδιαστική αλυσίδα του αγροτικού τομέα
ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να έρθουν σε αλληλεπίδραση με απρόβλεπτους
οικονομικούς, κλιματικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες με κίνδυνο την
απότομη επιδείνωση της επάρκειας τροφίμων. Οι σημερινές συνθήκες έχουν
επαναφέρει στη διεθνή δημόσια συζήτηση το ζήτημα της διατροφικής
ασφάλειας υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Η Ελλάδα παρά τον δομικά
ελλειμματικό χαρακτήρα του ισοζυγίου της δε συγκαταλεγόταν (με τα προκρίσης δεδομένα) μεταξύ των χωρών των οποίων η διατροφική ασφάλεια
εκτιμάται ότι τελεί υπό άμεσο κίνδυνο. Εντούτοις, η κρίση του κορονοϊού
φαίνεται να αναδεικνύει νέες προκλήσεις και αναπτυξιακές ευκαιρίες για τη
γεωργία προσφέροντας ευκαιρίες διαφοροποίησης της οικονομίας, μείωσης
της εξάρτησής της από τον τουρισμό και ενίσχυσης της ποιότητας και
ασφάλειας των τροφίμων. Η διττή πρόκληση για τη γεωργία φαίνεται να
έγκειται σήμερα στη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας τόσο από
ποσοτική άποψη (ενίσχυση επάρκειας σε ορισμένα είδη τροφίμων) όσο και
από ποιοτική (ποιότητα, βιοασφάλεια). Στην κατεύθυνση αυτή, επείγει η
αναδιοργάνωση του εγχώριου αγροτικού τομέα στη βάση μικρών αλυσίδων
αξίας με στόχο τον μετασχηματισμό προς ένα μοντέλο διαφοροποιημένης
παραγωγής προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας, γεωγραφικών ενδείξεων
και οργανικής γεωργίας, ασφάλειας και πιστοποίησης.
Ενεργειακός τομέας
Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη προκάλεσε
μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και στην Ελλάδα, καθώς
και δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι εξελίξεις
αυτές είναι πολύ πιθανό να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να υποχωρήσουν
με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων,
επαναφέροντας τη συζήτηση για την κλιματική και ενεργειακή μετάβαση στα
προ-κορονοϊού δεδομένα με κύρια και κρίσιμη ωστόσο διαφορά τις εξαιρετικά
χαμηλές τιμές στις αγορές υδρογονανθράκων. Το ενεργειακό μοντέλο της
χώρας χαρακτηρίζεται συνολικά από σημαντικές αδυναμίες όπως υψηλή
εξάρτηση από εισαγωγές και χαμηλή ενεργειακή παραγωγικότητα με
αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι εισαγωγές
καυσίμων επιβαρύνουν σημαντικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της
χώρας. Η αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
γεωπολιτικών αδυναμιών που χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο ενεργειακό
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μοντέλο της χώρας επιτάσσει συνεπώς την επιτάχυνση της διαδικασίας
ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης με τρεις κεντρικούς άξονες:
μείωση της ενεργειακής έντασης της οικονομίας
αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ με οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ωφέλιμο τρόπο
μεγαλύτερη διείσδυση της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό
μείγμα.
Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο,
αξιοποιώντας θεσμούς συλλογικής ιδιοκτησίας όπως οι Ενεργειακές
Κοινότητες, για την ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας, την
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την αποτελεσματική πρόληψη
και αντιμετώπιση των σχεδίων απολιγνιτοποίησης και ενεργειακής
μετάβασης. Οι επιχειρήσεις «έντασης άνθρακα», που στηρίζονται δηλαδή σε
ορυκτά καύσιμα, οφείλουν να προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς σε
πολιτικές για το «πρασίνισμα» των προϊόντων και των παραγωγικών τους
διαδικασιών προς αποφυγή επώδυνων αναδιαρθρώσεων. Η δίκαιη ενεργειακή
μετάβαση δεν μπορεί να επαφίεται αποκλειστικά στους μηχανισμούς της
αγοράς επιτάσσοντας τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και
εργαλείων οικονομικής πολιτικής.
Κυκλική οικονομία
Η ανάπτυξη της κυκλικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί
μια υποσχόμενη προοπτική για τη σύζευξη Βιωσιμότητας-ΑνθεκτικότηταςΑποδοτικότητας.
Οι
επιδόσεις
της
Ελλάδας
στο
πεδίο
της
ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης
υλικών
παραμένουν
εξαιρετικά
χαμηλές. Η κυκλική οικονομία εμπεριέχει σημαντικές επίσης δυνατότητες για
τη μείωση της ενεργειακής έντασης και της εξάρτησης από εισαγόμενα
καύσιμα και υλικά, την αύξηση της παραγωγικότητας πόρων (resource
productivity) των επιχειρήσεων, την τοπική ανάπτυξη και τον τομέα της
κοινωνικής οικονομίας. Η εφαρμογή της κυκλικότητας στον τομέα της
ψηφιακής οικονομίας παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για τη
δραστηριοποίηση επιχειρήσεων συλλογής, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης
και ανακύκλωσης.
Μεταποίηση
Η ενίσχυση της ελληνικής μεταποίησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας αναδεικνύει τον υψηλότερο βαθμό ανθεκτικότητας του
συγκεκριμένου κλάδου σε σύγκριση με τον τομέα των υπηρεσιών. Το
συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της μεταποίησης στην οικονομία και την
απασχόληση είναι υψηλό. Ο κλάδος παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες για
την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, την παραγωγική
αποκέντρωση, την απασχόληση επιστημονικού δυναμικού και τη συμμετοχή
σε παραγωγικά συμπλέγματα με άλλους κλάδους και τομείς (π.χ. σύμπλεγμα
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μεταποίησης – ΑΠΕ – τουρισμού – αγροτικού τομέα – κυκλικής οικονομίας). Τα
τελευταία χρόνια μια δέσμη πολιτικών τέθηκε σε εφαρμογή για την
υποστήριξη του μεταποιητικού τομέα στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής
Στρατηγικής. Πρόσφατες προ-κρίσης νομοθετικές ρυθμίσεις υποβάθμισαν
εντούτοις τον στρατηγικό αυτό προσανατολισμό. Με την κρίση το ενδιαφέρον
για τον στρατηγικό ρόλο της μεταποίησης επανήλθε. Η έλλειψη θεσμικής
συνέχειας και συνοχής ακυρώνουν δράσεις και μεταρρυθμίσεις, προκαλώντας
σύγχυση και καθυστερήσεις. Παράλληλα, οι προτάσεις ενίσχυσης της
μεταποίησης επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους ενέργειας, της
φορολογίας και του μη μισθολογικού κόστους, ενώ αντιθέτως δεν
προτάσσονται παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που υπηρετούν
τις σύγχρονες αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: α) η αξιοποίηση των
υπαρκτών περιθωρίων μείωσης της ενεργειακής έντασης της βιομηχανίας (της
τάξης του 25% και 59% έως το 2030 και 2050 αντίστοιχα, σύμφωνα με τον
ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας), β) η ενίσχυση της καινοτομίας και της
Έρευνας & Ανάπτυξης με στόχο την έγκαιρη προσαρμογή στα νέα δεδομένα
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, γ) η αύξηση της παραγωγικότητας πόρων
μέσω της κυκλικής οικονομίας, δ) η αξιοποίηση των αναπτυξιακών και
επιχειρηματικών ευκαιριών της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης.
Δίκτυα & Υποδομές
Η ανθεκτικότητα των δικτύων και υποδομών έναντι των κλιματικών κινδύνων
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και της
κοινωνίας. Τα δίκτυα ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και ύδρευσης
υποβάλλονται σε νέα ρίσκα κλιματικής ή άλλης φύσης (π.χ.
κυβερνοεπιθέσεις). Η ανθεκτικότητα των δικτύων στις νέες συνθήκες
προϋποθέτει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
ρομποτικής με στόχο την ενίσχυση της τηλε-εποπτείας και του τηλε-ελέγχου,
την εξ αποστάσεως αποκατάσταση βλαβών και εξυπηρέτηση καταναλωτών.
Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν σε μια συνολική αξιολόγηση
των συνθηκών λειτουργίας των δικτύων κατά την κρίση με στόχο την
κεφαλαιοποίηση των σχετικών εμπειριών και την έναρξη των διεργασιών για
τη θωράκιση του συστήματος έναντι νέων απειλών. H κρίση αναδεικνύει
συνολικότερα επίσης ζητήματα για το ρυθμιστικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς
των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Ο στρατηγικός χαρακτήρας των δικτύων
και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας για την αντιμετώπιση συστημικών
κινδύνων, την υποστήριξη της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης και τη
διασφάλιση δημόσιων αγαθών πρώτης ανάγκης καθιστά αναγκαία την
επανεξέταση της ιδιοκτησιακής πολιτικής του κράτους στην κατεύθυνση της
διατήρησης ή και ενίσχυσης της συμμετοχής του σε επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σε συνδυασμό με τον
αναπροσανατολισμό της λειτουργίας των ρυθμιστικών αρχών προς την
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εργασίας και την έγκαιρη μετάβαση του εκπαιδευτικού συστήματος σε
συνθήκες ποιοτικής και προσβάσιμης σε όλους ψηφιακής διδασκαλίας. Το
κρίσιμο ζήτημα της κοινωνικής ανθεκτικότητας συνδέεται άμεσα με αυτό της
επάρκειας των κοινωνικών δαπανών σε σχέση με τις υφιστάμενες και έκτακτες
κοινωνικές ανάγκες. Η δημοσιονομική πολιτική οφείλει συνεπώς να χαραχθεί
εξάγοντας συμπεράσματα από την εξέλιξη «δεικτών επάρκειας κοινωνικών
δαπανών». Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί επίσης να εξεταστεί η προοπτική
ενίσχυσης της πρωτογενούς διανομής του εισοδήματος υπέρ της εργασίας (βλ.
αύξηση κατώτατου μισθού) ως εργαλείου ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της
οικονομίας έναντι διαταραχών στο διεθνές περιβάλλον. Υπενθυμίζεται ότι η
καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη
σταθεροποίηση της οικονομίας τα τελευταία έτη. Η μείωση της απασχόλησης
και των αμοιβών σε συνδυασμό με ένα δεύτερο κύμα επισφαλοποίησης της
αγοράς εργασίας -ως απάντηση στη μείωση των επιπέδων κερδοφορίας- θα
επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση, καθορίζοντας τόσο το βάθος
και τη διάρκεια της υφεσιακής δυναμικής όσο και την ένταση της οικονομικής
ανάκαμψης.

4. Επανεξέταση της σχέση τοπικού-παγκόσμιου με όρους
συμπληρωματικότητας
Η σημερινή κρίση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο των τοπικών
οικονομιών και κοινωνιών. Η δημιουργία σύνθετων παγκοσμιοποιημένων
αλυσίδων αξίας έχει αυξήσει την τρωτότητα των οικονομιών έναντι φυσικών
και άλλων κρίσεων. Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η σύντμηση των
αλυσίδων αξίας στον αγροτικό τομέα και την ενέργεια επαναπροσεγγίζονται
σήμερα ως παράγοντες από κοινού ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και
αποτελεσματικότητας. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι τοπικές
κοινωνίες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για την αξιοποίηση
των αναπτυξιακών ευκαιριών της βιώσιμης ανάπτυξης στη μετα-Covid19
εποχή και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η ενεργειακή
φτώχεια. Η ενίσχυση της τοπικότητας δε συνιστά επιστροφή σε μια μορφή
τοπικής αυτάρκειας και εθνικής αναδίπλωσης. Η αξιοποίηση της
παγκοσμιοποίησης μπορεί να εστιάσει στην προώθηση των αναγκαίων
διεθνών συνεργασιών για τη διασφάλιση παγκόσμιων κοινών αγαθών και τη
δημιουργία θεσμών διακυβέρνησης για την πρόληψη των κινδύνων που
ανακύπτουν από την αυξημένη αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των
οικονομικών συστημάτων. Αντίστοιχα, η από-παγκοσμιοποίηση μπορεί να
διασφαλίσει προϋποθέσεις στοιχειώδους αυτονομίας και ποιότητας στις
τοπικές συνθήκες διαβίωσης με παράλληλη οικονομική και δημογραφική
αναβίωση της υπαίθρου.
---
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