ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Η πανδημία από τη σκοπιά των Κοινωνικών Επιστημών
Κατά τον τελευταίο χρόνο, η εξάπλωση της πανδημίας covid-19 επέφερε μια σειρά
δομικών αλλαγών στην ανθρώπινη επικοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία,
τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Η νέα αυτή
πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον ερευνητικό προσανατολισμό
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολλά μέλη
του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της Σχολής συμμετέχουν με πρωτότυπες
εργασίες στη διεθνή επιστημονική συζήτηση, η οποία επιχειρεί να αποτυπώσει και να
ερμηνεύσει τις επιπτώσεις της πανδημίας σε μεγάλο φάσμα της σύγχρονης ζωής.
Επειδή τα πορίσματα των σχετικών μελετών δεν είναι φρόνιμο να συζητούνται μόνο
μεταξύ των ειδικών, η ΣΚΕ αποφάσισε να οργανώσει έναν εξωστρεφή κύκλο
σεμιναρίων, με τίτλο «Η πανδημία από τη σκοπιά των Κοινωνικών Επιστημών», ο
οποίος δεν απευθύνεται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και
στην ευρύτερη κρητική κοινωνία.
Η πέμπτη συνάντηση του θεματικού κύκλου με τίτλο: «Πανδημική Κρίση και η
Ελληνική Οικονομία» θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Μαίου 2021, στις 20.00.
Εισηγητής θα είναι ο Γιώργος Αργείτης, Καθηγητής Μακροοικονομικής Θεωρίας και
Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΕ
ΓΣΕΕ και σχολιαστής ο Σπύρος Λαπατσιώρας, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας
Οικονομικών Θεωριών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Περίληψη της εισήγησης:
Η ανάλυση θα αξιοποιήσει τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για να
αναλύσει τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης στο μακροοικονομικό και
δημοσιονομικό σύστημα και στην αγορά εργασίας και θα προσπαθήσει να εξάγει
κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής. Η ροή της ανάλυσης και των επιχειρημάτων θα
είναι η εξής: η πανδημική κρίση ανέδειξε τις χρόνιες αδυναμίες της οικονομίας και της
οικονομικής πολιτικής. Η μείωση των εισοδημάτων, η μεγάλη κάμψη της
απασχόλησης, της κατανάλωσης, των εξαγωγών και των επενδύσεων και η διόγκωση
του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους που παρατηρούνται στην διάρκεια της κρίσης
δημιουργούν προβληματισμό για την πορεία της οικονομίας.
Οι επιπτώσεις του διττού σοκ προσφοράς-ζήτησης στο μακροοικονομικό και
παραγωγικό σύστημα είναι σημαντικές και αποτυπώνονται στη μεγάλη μείωση του
ΑΕΠ και της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σημαντικών κλάδων της οικονομίας.
Η μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, και των ροών εισοδήματος και ρευστότητας που αυτή
συνεπάγεται, αναζωπυρώνει τη σημασία της ευθραυστότητας και της
χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας όλων των θεσμικών τομέων, η κατάσταση των
οποίων θα προσδιοριστεί από τη διάρκεια και την ένταση της ανάκαμψής της
οικονομίας και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής. Το ενδεχόμενο
μιας διατομεακής κρίσης φερεγγυότητας πρέπει να αποφευχθεί καθώς θα
σηματοδοτήσει μια κατάσταση οξυμένης ευθραυστότητας και αστάθειας της
οικονομίας, συγκριτικά με αυτήν της «μεγάλης» οικονομικής κρίσης.
Τέλος, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας είναι επίσης
σημαντικές. Οι άνευ προηγουμένου μειώσεις του χρόνου εργασίας που έγιναν στο

πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης έχουν δραματικά αυξήσει την
επισφάλεια πολλών θέσεων εργασίας. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της
οικονομίας απαιτείται επαναπροσδιορισμός των στόχων και των προτεραιοτήτων της
οικονομικής πολιτικής.
Η διαδικτυακή παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου είναι δυνατή μέσω
του
συνδέσμου
zoom:
https://zoom.us/j/96890607119?pwd=c0tiNlpWQTdVNHFSVjg4OCt6bmhBdz09
Meeting ID: 968 9060 7119, Passcode: 328130
Η σελίδα του Σεμιναρίου στο Facebook είναι: www.shorturl.at/dgCDW
Για
το
Πρόγραμμα
του
https://www.soc.uoc.gr/publicity/seminar-ske/
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Η Επιτροπή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:
Αλέξανδρος Κεσσόπουλος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης)
Θεανώ Κοκκινάκη (Τμήμα Ψυχολογίας)
Βαγγέλης Νικολαϊδης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Ελένη Φουρναράκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

