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1. Περιφερειακή οικονομική ανθεκτικότητα

Τι σημαίνει ‘ανθεκτικότητα’΄;

Ανθεκτικότητα στις διαφορετικές επιστήμες
Μηχανική:
η ικανότητα ενός υλικού να απορροφά ενέργεια όταν παραμορφώνεται ελαστικά και,
στη συνέχεια, καθώς αποφορτίζεται να μπορεί να επανακτά τη δύναμή του
Ψυχολογία:
Η θετική ικανότητα των ατόμων να διαχειρίζονται το στρες και τις αντιξοότητες
Οικολογία:
Η ικανότητα ενός οικοσυστήματος να ανταποκρίνεται σε κάποια διατάραξη
δημιουργώντας αντίσταση απέναντι σε βλάβες ή αναρρώνοντας πολύ γρήγορα
Διοίκηση-Οργανισμοί:
Η ικανότητα προσαρμογής απέναντι στις επιπτώσεις ενός καταστροφικού γεγονότος
Πηγή: Braes and Brooks (2011)

Ανθεκτικότητα σε περιφερειακές οικονομίες
 η ικανότητα μιας περιφερειακής οικονομίας είτε να αποφύγει να εγκλωβιστεί σε
μια μη βέλτιστη πορεία οικονομικής μεγέθυνσης είτε να μεταβεί γρήγορα σε μια
καλύτερη (Hill et al, 2008)
 η ικανότητα αλλαγής και προσαρμογής ως απάντηση σε κάποιο σοκ (Pendall et
al. 2010)
Evolutionary economic geography (EEG)
‘μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στην οικονομική γεωγραφία ...γιατί
κάποιες περιφερειακές οικονομίες καταφέρνουν να ανανεωθούν, ενώ άλλες
παραμένουν εγκλωβισμένες σε κατάσταση ύφεσης’ Hassink (2010; p. 45)
Ανθεκτικότητα ποιου και ως προς τι;

Η έννοια της ανθεκτικότητας
Ο Martin (2012) δίνει έμφαση σε τρεις διαφορετικές (αν και όχι ασύνδετες μεταξύ
τους) προσεγγίσεις της ανθεκτικότητας:
1. ‘μηχανιστική ανθεκτικότητα’: αντίσταση ενός συστήματος σε κάποιο σοκ και η
ταχύτητα επιστροφής στην αρχική του κατάσταση
2. ‘οικολογική ανθεκτικότητα’: ώθηση ενός συστήματος πέρα από το όριο
ελαστικότητας σε ένα νέο τομέα, απορρόφηση της διατάραξης και αναδιοργάνωση
καθώς υποβάλλεται σε αλλαγή με τρόπο όμως που ακόμα να διατηρεί την ίδια
λειτουργία και δομή
3. ‘εξελικτική ανθεκτικότητα’: αμφισβητεί την έννοια της ισορροπίας/ αλλαγή προς
μια ριζικά νέα κατάσταση, με εμφανώς διαφορετικά χαρακτηριστικά/
αναδιοργάνωση προληπτική ή αντανακλαστική μέσω διαδικασιών καινοτομίας
Αντίσταση/αντοχή, ανάρρωση, αναπροσανατολισμός, ανανέωση

Οικονομικοί κύκλοι

Επαναλαμβανόμενο, αρκετά
προβλέψιμο, γενικό πρότυπο
περιοδικών διακυμάνσεων (όπως
μετράται μέσω του ΑΕΠ) στις
εθνικές οικονομίες. Αν αφεθούν
στην τύχη τους, όλες οι οικονομίες
επαναλαμβανόμενα (συνήθως κάθε
πέντε έτη) κινούνται μέσα από
τέσσερα στάδια (1) ανάπτυξη, (2)
κορυφή, (3) ύφεση και (4) πυθμένα.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν
καταβληθεί για να εξηγηθούν οι
αιτίες των οικονομικών κύκλων,
καμία θεωρία δεν είναι καθολικά
αποδεκτή ή εφαρμόσιμη.
Πηγή: Business Dictionary

Οικονομικοί κύκλοι και ανθεκτικότητα
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P = Peak
T = Trough
H = height of economic peak/Trough
S = slope of growth path (decline or recovery)
D = duration of downturn/recovery

Time

Τι προκαλεί την ανθεκτικότητα;
Παράγοντες ανθεκτικότητας μπορεί να βρεθούν σε διαφορετικές πτυχές του
συστήματος: την οικονομία, το κοινωνικό κεφάλαιο, τη διακυβέρνηση:
- ποικιλία, ως έκφραση τόσο της πολυμορφίας όσο και της αφθονίας των στοιχείων
του συστήματος
- η ύπαρξη διαθέσιμων φυσικών πόρων
- πρόσβαση σε πηγές νέας γνώσης (τόσο εσωτερικά της περιφέρειας αλλά και
εθνικές και διεθνείς)
- οι ικανότητες του συστήματος για προσαρμογή και εσωτερική αναδιοργάνωση π.χ.
το πόσο ανοιχτό είναι ένα σύστημα, η κοινωνική μάθηση και κοινωνική μνήμη;
εσωτερική δομή και συνδεσιμότητα; έλλειψη θεσμικής και οργανωσιακής
αδράνειας, προσαρμοστική διακυβέρνηση
- δίκτυα και μηχανισμοί για συμμετοχή και μάθηση/ανάπτυξη καινοτομίας

Πολιτικές για την ανθεκτικότητα

1) προληπτικές δράσεις για την προστασία της περιοχής ενάντια σε (προκαλούμενα
από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες) σοκ
2) εργαλεία και δράσεις για τη σταθεροποίηση της περιοχής και την άμβλυνση των
χειρότερων επιπτώσεων της κρίσης
3) διαδικασίες για μετασχηματισμό, αναπροσανατολισμό και ανανέωση που θα
βοηθήσουν μια περιφέρεια να ανακάμψει από μια κρίση

Πολιτικές ενίσχυσης της ανθεκτικότητας
• Μείωση της τρωτότητας, όπως είναι για παράδειγμα η εξάρτηση από έναν παραγωγικό κλάδο,
τεχνολογία ή αγορά, η έλλειψη συνεργασίας και δικτύωσης κλπ (Bristow et al., 2013; Berkes, 2007)
• Ενίσχυση προστατευτικών στοιχείων μέσα από τη δημιουργία ενδογενών πηγών νέας γνώσης και
τη σύνδεσή αυτών με εξωτερικές πηγές, την ενθάρρυνση της ποικιλομορφίας, την ενίσχυση της
δικτύωσης και της μάθησης και τη θέσπιση ενός κλίματος δημιουργικότητας και καινοτομίας
(Winges, 2009; Ficenec, 2010)
• πολυκεντρική και πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση (Lebel et al., 2006)
• Δημιουργία κοινωνικής και θεσμικής μνήμης γεγονότων του παρελθόντος, προώθηση του
αισθήματος αυτοπεποίθησης και επιβεβαίωσης της κοινότητας στοιχεία τα οποία τροφοδοτούν
την κινητοποίηση και τον ακτιβισμό, συμμετοχή στη διαχείριση της εξουσίας και ενίσχυση της
κοινωνικής ευθύνης
• Αρχές: ευέλικτες, με μειωμένες αλληλεξαρτήσεις, βασισμένες στα ιδιαίτερα (οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτικά) χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, ανοιχτές και εξωστρεφείς, βασισμένες
σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης/ολοκλήρωσης, να θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους κ.α.

Τα θεμέλια της ανθεκτικότητας και πιθανοί δείκτες
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Σκοπός: να προσφέρει χωρική
τεκμηρίωση η οποία θα βοηθήσει τους
φορείς λήψεις αποφάσεων στα
διαφορετικά διοικητικά επίπεδα να
καταστήσουν τις οικονομικές δομές,
στο σύνολο της Ευρώπης αλλά και στις
επιμέρους χώρες, περιφέρειες και
πόλεις, περισσότερο ανθεκτικές
απέναντι στις οικονομικές κρίσεις και
σε ενδεχόμενες εξάρσεις ξαφνικής
οικονομικής ύφεσης.

Case studies: Stuttgart, South Finland, Pomorskie, Pohja Eesti, West Macedonia, South
Easter Ireland, Apuglia, Wales

2. Οικονομική κρίση και ανθεκτικότητα στις περιφέρειες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οικονομικοί κύκλοι και ανθεκτικότητα στις ευρωπαϊκές
περιφέρειες

Απώλεια θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης
(2004-2012, NUTS 2)

Οικονομική κρίση στην Ευρώπη

Εξάπλωση της κρίσης στον Ευρωπαϊκό χώρο

Εξάπλωση της κρίσης στον Ευρωπαϊκό χώρο

Εξάπλωση της κρίσης στον Ευρωπαϊκό χώρο

Εξάπλωση της κρίσης στον Ευρωπαϊκό χώρο

Απώλεια θέσεων απασχόλησης και
κλάδοι που επηρεάστηκαν
περισσότερο

Αλλαγή του
διαθέσιμου
εισοδήματος (20082011) και
αντιλήψεις πολιτών
(2009, 2011)

Εθνικά και περιφερειακά μοτίβα ανθεκτικότητας

Ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών ως προς α) την απασχόληση και β) το ΑΕΠ (NUTS 2, 2011)

Σύγκριση ανθεκτικότητας βάσει
του ΑΕΠ και της απασχόλησης

3. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Οικονομικοί κύκλοι στην Ελλάδα

Comparing Greek employment to NUTS 1 and NUTS 2 regions
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Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
• στρατηγικό ρόλο στην Ελλάδα σε όρους παραγωγής ενέργειας και υφιστάμενα
δίκτυα υποδομών
• περισσότερο από 70% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται
στην περιφέρεια (50% μόνο στην Κοζάνη)
• 6.000 απασχολούμενοι εκτός των επιχειρήσεων που συγκεντρώνονται γύρω από
τη ΔΕΗ
• περιφερειακή εξειδίκευση: ενέργεια και εξόρυξη λιγνίτη, παραγωγή γούνας

Δυτική Μακεδονία: τα κύρια μεγέθη της οικονομικής κρίσης
2008
Πληθυσμός χώρας

2011

Change

(%)

10.776.116

10.919.626

143.510

1,3

Πληθυσμός Δυτικής Μακεδονίας

287.111

287.090

-21

0,0

Πληθυσμός ηλικίας 15-64

185.479

184.263

-1.216

-0,7

Απασχόληση (Σύνολο)

107.105

95.362

-11.743

-12,3

Απασχόληση (15-64)

105.478

94.258

-11.220

-11,9

Πρωτογενής τομέας

18.232

16.809

-1.423

-8,5

Δευτερογενής τομέας

33.258

26.074

-7.184

-27,6

Τριτογενής τομέας

55.615

52.479

-3.136

-6,0

Ανεργία (15-64)

15.022

28.571

13.549

47,4

Η ιστορία των κρίσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΚΡΙΣΗ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Αποβιομηχάνιση (’90) 
– κλείσιμο των ΜΑΒΕ, 
ΑΕΒΑΛ, Σκουμτσας

Καταστροφικός
σεισμός το 1995

Αύξηση ανεργίας

ΜΕΤΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ


Μείωση διαθέσιμου
εισοδήματος



Ζημιές σε χιλιάδες
κτίρια





Μετακίνηση
κατοίκων μακριά από 
ορεινές περιοχές
προς τα μεγάλα
αστικά κέντρα

Προστατευτικά μέτρα από την
κυβέρνηση: απορρόφηση των
απολυμένων από τη ΔΕΗ +
σχήματα πρόωρης
συνταξιοδότησης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



Υποστήριξη πληγέντων περιοχών 
μέσα από σχήματα
χρηματοδότησης (ΤΑΣ, ΟΠΑΓΚ)
Πληγέντες έλαβαν
προτεραιότητα για εργασία στο
δημόσιο τομέα

Αύξηση περιφερειακής
εξειδίκευσης
Διαμόρφωση μιας κοινωνικής
αντίληψης ότι η ΔΕΗ αποτελεί
βασικό στοιχείο ανθεκτικότητας
Μεγέθυνση της περιφερειακής
απασχόλησης και του
εισοδήματος



Μεγέθυνση του
κατασκευαστικού κλάδου
(δάνεια + μετανάστες)



Αύξηση της ιδιοκτησίας
ακινήτων που στη συνέχεια
επιβαρύνθηκε με φόρους
(ΕΕΤΗΔΕ, ΕΝΦΙΑ)

Η ιστορία των κρίσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΚΡΙΣΗ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Περιβαλλοντική κρίση 
με το κλείσιμο των
ορυχείων αμιάντου/

Συνεχείς
περιβαλλοντικές

πιέσεις στην περιοχή
από την έναρξη της
λειτουργίας των
μονάδων της ΔΕΗ

Καταστροφή αγροτικών 
εκτάσεων





Κρίση του κλάδου της
γούνας κατά τη
δεκαετία του ‘90






Κανένας περιβαλλοντικός
προσανατολισμός στα
έργα που
χρηματοδοτήθηκαν μέσω
του Αναπτυξιακού πόρου



Κατακερματισμός του
πόρου σε μικρότερης
κλίμακας έργα χωρίς
πραγματική επίπτωση για
την περιοχή

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για αποπληρωμή
δανείων



Χαμηλή επίπτωση των
πολιτικών



Ίδρυση Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου
στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας





Εκπαιδευτικά σεμινάρια μετάδοσης
ικανοτήτων σε νέες γενιές

Ανθεκτικότητα του
κλάδου οφείλεται σε
εσωτερικούς
μετασχηματισμούς

Μετεγκατάσταση
οικισμών
Σημαντική
περιβαλλοντική
υποβάθμιση
(ατμοσφαιρική
ρύπανση, καταστροφή
υδροφόρου ορίζοντα)
Αύξηση ανεργίας
Μείωση διαθέσιμου
εισοδήματος
Μετανάστευση
διαφόρων γουνοποιών
στο εξωτερικό

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα με στόχο την
αποκατάσταση των ορυχείων
αμιάντου
Αναπτυξιακός πόρος ΔΕΗ

Η ιστορία των κρίσεων στη Δυτική Μακεδονία

ΚΡΙΣΗ
Οικονομική και
δημοσιονομική κρίση

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ



Αύξηση της ανεργίας



Συρρίκνωση του δημόσιου
τομέα και του διαθέσιμου
εισοδήματος



Κλείσιμο εμπορικών

επιχειρήσεων/ μετακίνηση
επιχειρήσεων στο εξωτερικό



Κατάρρευση του
κατασκευαστικού κλάδου
και των συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων



Κανενός είδους πολιτική σε υποεθνικό επίπεδο/ ανυπαρξία
ολοκληρωμένου έργου για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κρίσης
Στρατηγική μέσω της νέας
προγραμματικής περιόδου (20142020)

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

4. Συμπεράσματα

Α. Συμπεράσματα από τη Δυτική Μακεδονία - Γενικά
•

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευάλωτη απέναντι
στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Η κυριαρχία του ενεργειακού τομέα και η
περιορισμένη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος αποτέλεσαν
τους βασικούς παράγοντες περιορισμού της ανθεκτικότητας στην τρέχουσα κρίση.

•

Οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στερούνται συντονισμού και ‘επίσημης’
υποστήριξης από την κυβέρνηση αδυνατώντας να μεταβάλλουν την αναπτυξιακή
της πορεία

•

Οι παραδοσιακές συμπεριφορές και οι εγκαθιδρυμένες δομές περιορίζουν την
ανθεκτικότητα

•

•

Οι δομικές ανεπάρκειες μεγεθύνουν και αναπαράγουν την τρωτότητα

Οι πρωτοβουλίες προώθησης της ανάκαμψης παραμένουν ασυντόνιστες και
ανεπαρκείς απέναντι στο μέγεθος των προκλήσεων

Α. Συμπεράσματα από τη Δυτική Μακεδονία – Συστάσεις
πολιτικής
Οι πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν στις αιτίες της τρωτότητας. Η εστίαση
αποκλειστικά στο μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης θα αυξήσει την εξάρτηση
και θα προκαλέσει μεγαλύτερη τρωτότητα στο μέλλον.
Οι πολιτικές θα πρέπει να ενσωματώνουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
περιφέρεια και να αντανακλούν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση
των κοινωνικών εταίρων.
Δεν υπάρχουν προνομιακά πεδία οικοδόμησης της περιφερειακής ανθεκτικότητας.
Οι πολιτικές θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική και να
ανταποκρίνονται σε ευρύ φάσμα τομέων και ομάδων.
Η Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να δώσει έμφαση στην συνεργασία των φορέων και
την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Β. Συμπεράσματα από τη μελέτη του ESPON – Γενικά
•

•
•
•
•

Η ανθεκτικότητα γίνεται αντιληπτή ως μια χωρικά δεσμευμένη ικανότητα που
διαμορφώνεται από τους πόρους και τις δομές που έχει κληρονομήσει μια
περιφέρεια, καθώς επίσης και από τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς της
Δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος για την ανθεκτικότητα
Τα θεμέλια ανθεκτικότητας σε περιφερειακές οικονομίες διαμορφώνονται πολλά
χρόνια πριν από την κρίση.
Η πολιτική αντίδραση παίρνει χρόνο για να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί
Τέσσερα στοιχεία αποκαλύπτονται ως ιδιαίτερα κρίσιμα για την ανάπτυξη
ανθεκτικών περιφερειών:
o η διαφοροποίηση,
o οι ικανότητες,
o το επίπεδο καινοτομίας και
o ο τρόπος διακυβέρνησης.

Β. Συμπεράσματα από τη μελέτη του ESPON – Συνήθεις πολιτικές
• Ο ρόλος των δημόσιων αρχών στην αντιμετώπιση μιας οικονομικής κρίσης είναι
α) να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και β) να προωθήσουν οικονομική
ανάκαμψη βοηθώντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά να προσαρμοστούν στις νέες
καταστάσεις. Τέτοιες πολιτικές δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν
• Πακέτα οικονομικής υποστήριξης
• Υποστήριξη της απασχόλησης
• Προώθηση ευέλικτων σχέσεων εργασίας
• Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας
• Ενθάρρυνση της παραγωγικής διαφοροποίησης
• Φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα
• Χαλάρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και πρόσβαση στη χρηματοδότηση
• Υποστήριξη των κοινωνικών δράσεων

Β. Συμπεράσματα από τη μελέτη του ESPON – Συστάσεις πολιτικής
• Οι φορείς λήψης αποφάσεων θα πρέπει να αναπτύξουν μια αξιόπιστη αξιολόγηση
των πιθανών κινδύνων αλλά και των ευάλωτων σημείων της περιοχής τους απέναντι
σε πιθανές κρίσεις
• Προσεγγίσεις πολιτικής που επιδιώκουν την ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής
των περιφερειακών οικονομιών θα πρέπει να προτιμώνται
• Η υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης, η οποία τονίζει τη σημασία της
ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων να ενεργούν ανεξάρτητα, και όχι απαραίτητα
την επιδίωξη λύσεων που προέρχονται από το δημόσιο τομέα
• Θα πρέπει να δοθεί σημασία σε μορφές διακυβέρνησης υψηλής ποιότητας για την
προώθηση περισσότερο ανθεκτικών περιφερειών
• Πολιτικές για την προώθηση ανθεκτικών περιφερειακών οικονομιών
αναπτύσσονται καλύτερα μέσα από συμπληρωματικές δράσεις σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο

Β. Συμπεράσματα από τη μελέτη του ESPON – Συστάσεις πολιτικής
•Οι πολιτικές προώθησης της ανθεκτικότητας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα
ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την τοπική διαφοροποίηση
•Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου στα πλαίσια της πολιτικής
συνοχής θα πρέπει να διερευνηθεί ως μέσο για την προώθηση ισορροπημένης
εδαφικής ανάπτυξης στην Ε.Ε.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη καλών πρακτικών ανθεκτικότητας
μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων σε επίπεδο περιφερειακών φορέων, μέσω της
ανταλλαγής πληροφόρησης και της ανάπτυξης πιλοτικών έργων
• Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ζήτημα του μετασχηματισμού και της ανάκαμψης.
Οι πολιτικές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις ιδιότητες αυτές σε οικονομίες
περιφερειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πρόσφατη οικονομική κρίση.
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