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Εισαγωγή

Το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ 
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 με στόχο την κατα-
γραφή και την ανάδειξη των απόψεων των κορυ-
φαίων Ελληνίδων και Ελλήνων οικονομολόγων επί 
κρίσιμων θεμάτων οικονομικής πολιτικής.

Την πρώτη αυτή χρονιά συμμετείχαν στο Πάνελ 
76 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι από ιδρύ-
ματα και φορείς σε 11 χώρες, αποστέλλοντας συνο-
λικά 603 απαντήσεις και σχόλια στις 12 ερωτήσεις 
που ετέθησαν από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και 
τον Μάρτιο του 2021 και αφορούσαν από τη φορο-
λογία και την ανάπτυξη, μέχρι πρακτικά ζητήματα 
διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού. Στις σελί-
δες που ακολουθούν, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά 
τόσο τα αποτελέσματα για κάθε ερώτηση,  όσο και 
τις επιμέρους θέσεις και τα σχόλια κάθε μέλους του 
Πάνελ. 

Προσκαλέσαμε τα μέλη του Πάνελ βάσει ακαδη-
μαϊκών κριτηρίων που περιλαμβάνουν τον αριθμό 
των δημοσιεύσεών τους σε  κορυφαία επιστημονι-
κά περιοδικά της οικονομικής επιστήμης, καθώς και 
τον αριθμό ετεροαναφορών και επιδραστικότητας 
του έργου τους. Οι επιμέρους θέσεις και η τυχόν 
ιδεολογική τους τοποθέτηση δεν λήφθηκαν υπόψη. 
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων έχει δυναμικό χα-
ρακτήρα και συνεχώς τροποποιείται και συμπληρώ-
νεται. 

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Πάνελ, ακο-
λουθήσαμε το πρότυπο του IGM Economic Experts 
Panel του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Κάθε μήνα θέ-
τουμε στους συμμετέχοντες οικονομολόγους ερω-
τήματα οικονομικής πολιτικής και ζητάμε την απά-
ντησή τους σε δύο κλίμακες:

1. Συμφωνώ απολύτως / Διαφωνώ απολύτως, και

2. Είμαι απολύτως / Δεν είμαι καθόλου βέβαιος-βε-
βαία για την απάντησή μου.

Παράλληλα, τα μέλη του Πάνελ μπορούν να κα-
ταγράψουν ένα σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα 
για κάθε τους απάντηση. Στην αρχή κάθε μήνα,  πα-

ρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, και στην 
έντυπη και ηλεκτρονική Καθημερινή τις απαντήσεις, 
ατομικά και ομαδοποιημένες σε ποσοστά, καθώς 
και σταθμισμένες βάσει του βαθμού βεβαιότητας 
των απαντησάντων. Ακόμη, από τον Ιούνιο του 2020 
δύο μέλη του Πάνελ κάθε φορά εξηγούν την απά-
ντησή τους μέσω σύντομων βίντεο. 

Προφανώς, τα αποτελέσματα του Πάνελ εκφρά-
ζουν πρωτίστως την ομάδα των συμμετεχόντων. 
Αναδεικνύουν όμως, συχνά με τρόπο ηχηρό, τη συ-
ναίνεση μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας των 
οικονομολόγων εκεί όπου αυτή υπάρχει, αλλά και 
τη διάσταση απόψεων όπου κι αυτή εντοπίζεται. 
Ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον και σημασία έχει ο 
εντοπισμός εκείνων των πτυχών της πραγματικής 
λειτουργίας της οικονομίας όπου υπάρχει σημαντι-
κή διάσταση ανάμεσα στις δημοφιλείς μεταξύ του 
γενικού κοινού απόψεις και τις αντίστοιχες απόψεις 
των οικονομολόγων. Υπό το πρίσμα αυτό, το Πάνελ 
μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση 
του οικονομικού αναλφαβητισμού που πλήττει τον 
δημόσιο λόγο της χώρας μας με συχνά πολύ οδυνη-
ρές συνέπειες.

Η συμμετοχή αυτή την πρώτη χρονιά των Ελλη-
νίδων και Ελλήνων οικονομολόγων στο Πάνελ, αλλά 
και η θερμή ανταπόκριση του γενικού κοινού πι-
στεύουμε στο ΚΕΦίΜ ότι επιβεβαιώνει τη χρησιμό-
τητα και τη δυναμική αυτής της πρωτοβουλίας μας, 
την οποία και σχεδιάζουμε να ενισχύσουμε αλλά και 
να διευρύνουμε περαιτέρω. Στην κατεύθυνση αυτή, 
σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με τις ιδέες και 
τις προτάσεις σας!

Γιώργος Αρχόντας

Επικεφαλής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 

ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης

Υπεύθυνος του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων

https://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/
https://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/
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Τα αποτελέσματα 
του 2020 με μια ματιά

Απρίλιος 2020: Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας 
θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

Μάιος 2020: Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση προϊόντων όπως οι προστατευτικές μά-
σκες για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά τους στους καταναλωτές.

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Ιούνιος 2020: Στο μείγμα των πολιτικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της παν-
δημίας, η κυβέρνηση πρέπει να συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής του κράτους 
σε επιχειρήσεις όπως οι αερομεταφορές.

Ιούλιος 2020: Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προ-
κειμένου να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς ανάπτυξη.

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Αύγουστος 2020: Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης 
πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης μείωσης των έμμεσων φόρων.

Σεπτέμβριος 2020: Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να αποτελέσουν τη 
βασική πηγή εσόδων τους.

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Οκτώβριος 2020: Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους είναι επιθυμητό να αντιμετωπί-
ζονται από το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

Νοέμβριος 2020: Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της οι-
κονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα μας.

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Δεκέμβριος 2020: Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας και των ει-
σφορών λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό να μειωθεί.

Iaνουάριος 2021: Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση των συμφερόντων στην κοινωνία, η 
εφαρμογή ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Φεβρουάριος 2021: Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι στον δημό-
σιο και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί η βιωσι-
μότητα κλάδων όπως η ενοικίαση γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να μείνουν ζωντανές 
οι γειτονιές όπου υπάρχουν πολλά γραφεία. 

Μάρτιος 2021: Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ 
Facebook, Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον τους. 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Τα μέλη του Πάνελ  
για το 2020

Την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του, στο Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων συμμετείχαν απαντώντας 
στις ερωτήσεις του εκάστοτε μήνα 76 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα και 
φορείς που εδράζουν σε 11 χώρες.

Φάμπιο Αντωνίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Βαγιανός London School of Economics

Ιωάννης Βενέτης Πανεπιστήμιο Πατρών

Χάρης Βλαδός Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μανόλης Γαλενιανός Royal Holloway, University of London

Κωνσταντίνος Γάτσιος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σωτήρης Γεωργανάς City, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Νίκος Γεωργαντζής Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία

Δημήτρης Γεωργούτσος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρήστος Γκενάκος University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περικλής Γκόγκας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτρης Δεμέκας Institute of Global Affairs, LSE; Special Adviser to the Bank of England; 
independent consultant

Ανδρέας Δριχούτης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μάριος Ζαχαριάδης Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πάνος Καζάκος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής

Μυρτώ Καλουπτσίδη Harvard University

Σαράντης Καλυβίτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρήστος Καμπόλης IMD – Institute for Management Development

Ιωάννης Καραγιάννης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Λουκάς Καραμπαρμπούνης University of Minnesota, Federal Reserve Bank of Minneapolis, NBER, and 
CEPR

Σωτήρης Καρκαλάκος Πανεπιστήμιο Πειραιά

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex

Φοίβη Κουντούρη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Χρήστος Κωτσόγιαννης University of Exeter

Σπύρος Λαπατσιώρας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεόδωρος Π. Λιανός Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Λιαργκόβας Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) & 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αναστασία Λίτινα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελένη Λουρή Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μίλτος Μακρής University of Kent

Ναπολέων Μαραβέγιας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάνος Ματσαγγάνης Πολυτεχνείο Μιλάνου

Κώστας Μεγήρ Yale University

Χρυσοβαλάντου Μήλιου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μιχάλης Μητσόπουλος ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών

Στέλιος Μιχαλόπουλος Brown University, CEPR and NBER

Δημήτρης Μόσχος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεώργιος Κ. Μπήτρος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δάφνη Νικολίτσα Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μάνθος Ντελής Montpellier Business School

Χάρης Ντέλλας Universität Bern

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – University of Bologna

Νίκος Οικονομίδης Stern School of Business, NYU

Θεόδωρος Παλυβός Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεόδωρος Παναγιωτίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γεώργιος Πάνος University of Glasgow

Θεολόγος Παντελίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θοδωρής Παπαγεωργίου Boston College

Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ηλίας Παπαϊωάννου London Business School and CEPR

Ανδρέας Παπανδρέου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Παπανικολάου Northwestern University

Εύη Παππά Universidad Carlos III de Madrid

Θοδωρής Πελαγίδης Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Brookings Institution

Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στέλιος Περράκης Concordia University

Παναγιώτης Πετράκης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Ιορδάνης (Jordan) Πέτσας Kania School of Management, University of Scranton, PA, USA

Κωνσταντίνος Σερφές Drexel University

Σπύρος Σκούρας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασιλική Σκρέτα University College London, UT Austin and CEPR

Άρης Σπανός Virginia Tech, USA

Γιώργος Σταματόπουλος Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θανάσης Στέγγος University of Guelph

Αθανάσιος Ταγκαλάκης Πανεπιστήμιο Πατρών

Κωνσταντίνος Τατσιράμος University of Luxembourg, LISER and IZA

Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λουκάς Τσούκαλης ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences Po, Paris

Μαργαρίτα Τσούτσουρα Cornell University

Μιχάλης Χαλιάσος Goethe University Frankfurt και CEPR

Γιώργος Χαντζηνικολάου Τράπεζα Πειραιώς, Χρηματιστήριο, Ένωση Τραπεζών

Κρίστης Χασάπης University of Cyprus

Δημήτριος Χατζηνικολάου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γιώργος Χορταρέας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ι
Ι
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Ερώτηση #1
Απρίλιος 2020

Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα πρέπει να 
εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

Η πρώτη ερώτηση του Πάνελ είχε ως θέμα τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και την αντιμετώ-
πισή τους. Ζητήσαμε από τα μέλη του Πάνελ να τοποθετηθούν ως προς το αν τα σχετικά μέτρα θα πρέπει 
να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά της προσφοράς (δηλαδή της παραγωγής και της εργασίας) ή της 
ζήτησης (δηλαδή της κατανάλωσης).

Από τις 64 απαντήσεις που δόθηκαν, προκύπτει μια ελαφρά προτίμηση υπέρ της εστίασης στην πλευρά 
της προσφοράς. Συγκεκριμένα, έμφαση στην προσφορά προέκρινε το 39% των απαντησάντων, στη ζήτηση 
το 22%, ενώ το 39% τοποθετήθηκε μεταξύ των δύο επιλογών. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εξάλλου 
τα επεξηγητικά σχόλια των μελών του Πάνελ.

Συγκεκριμένα, όσοι προέκριναν την πλευρά της ζήτησης, υποστήριξαν ότι το πλήγμα που υπέστησαν οι 
παραγωγικές δυνατότητες, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη φάση της εξέλιξης της κρίσης του κορονοϊού, 
ήταν μικρότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο πλήγμα στην πλευρά της προσφοράς.   Ως προς αυτό, ανα-
φέρθηκε στις απαντήσεις το παράδειγμα της Κίνας, όπου μετά το αρχικό σοκ, η βιομηχανία επανεκκινήθηκε 
πολύ γρήγορα. Ιδιαίτερη σημασία έχει άλλωστε η υπογράμμιση της ανάγκης στήριξης των πιο ευάλωτων 
οικονομικά νοικοκυριών.

Από την άλλη πλευρά, όσοι συντάχθηκαν στην πλευρά της προσφοράς, τόνισαν την ανάγκη να διατηρη-
θούν εν ζωή οι επιχειρήσεις που αναγκάζονται πρόσκαιρα να κλείσουν ή να περιορίσουν τις δραστηριότη-
τές τους και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας, καθώς η επανεκκίνηση συχνά δεν είναι αυτονόητη.

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Η πλειονότητα πάντως των απαντήσεων υπογραμμίζει τον διμέτωπο χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, αλλά και το γεγονός ότι το κατάλληλο επιμέρους 
μείγμα δράσεων θα εξαρτηθεί προφανώς από τη διάρκεια και την ένταση της πανδημίας.

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Φάμπιο Αντωνίου
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Δημήτρης Βαγιανός
London School of 
Economics

5 5

Ιωάννης Βενέτης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

3 5

Η σωστή ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς θα 
είναι το κλειδί της επιτυχίας. Υποστήριξη του τουρισμού 
και επιλεγμένων κλάδων προσφοράς με μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα αποπληρωμής. Τα υπόλοιπα βραχυχρόνια 
στήριξη ζήτησης χωρίς αποπληρωμή.

Μανόλης Γαλενιανός
Royal Holloway, 
University of Lon-
don

4 4

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 5

Σωτήρης Γεωργανάς
City, Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου

4 3

Νίκος Γεωργαντζής
Burgundy School 
of Business, Di-
jon-Γαλλία

4 5

Οι συνέπειες της κρίσης είναι συνήθως πιο 
μακροχρόνιες από την πλευρά της προσφοράς (κλείσιμο 
επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων εργασίας, απαξίωση 
φυσικού και ανθρωπίνου κεφαλαίου και επενδύσεων).

Δημήτρης Γεωργούτσος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Το χαρακτηριστικό της κρίσης λόγω κορωνοϊού είναι 
ότι οι οικονομίες (όχι μόνο της Ελλάδας) έχουν υποστεί 
δύο διαταραχές: μία ζήτησης και η άλλη από τη μεριά 
της προσφοράς. Η ζήτηση θα μειωθεί τόσο λόγω άμεσης 
πτώσης των εισοδημάτων, αλλά και λόγω της αυξημένης 
αβεβαιότητας. Η υποστήριξη της προσφοράς για τις 
ΜΜΕ θα απαιτήσει εκτεταμένες εγγυήσεις εκ μέρους 
του δημοσίου / ΕΕ.

Χρήστος Γκενάκος

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 4

Περικλής Γκόγκας
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

1 5
Οι παραγωγικές δυνατότητες δεν έχουν πληγεί, αλλά η 
ζήτηση.

https://fantoniou.wordpress.com/
http://personal.lse.ac.uk/vayanos/
https://sites.google.com/site/ioannisvenetisgr/
https://sites.google.com/site/galenian/
http://www.gatsiosblog.gr
http://georgana.net/sotiris/
https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home
http://www.pgogas.com
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Ανδρέας Δριχούτης
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Το παράδειγμα της Κίνας δείχνει ότι η βιομηχανία 
πήρε πάλι πολύ γρήγορα μπροστά, άρα η πλευρά της 
ζήτησης είναι μάλλον πιο σημαντική. Αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στήριξη του 
εισοδήματος των καταναλωτών είναι πιο σημαντικά σε 
αυτή την φάση.

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5
Βοηθάμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις που πλήττονται. 
Τις δυνάμεις της παραγωγής και της απασχόλησης.

Μάριος Ζαχαριάδης
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

5 4

Αυτό θα αλλάξει στην πορεία, όταν επιστρέψουν οι 
περισσότεροι στις δουλειές τους και η παραγωγή φτάσει 
πιο κοντά στα συνηθισμένα της επίπεδα. Τότε θα είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η ζήτηση.

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

3 4

Η πρώτη ερώτηση θυμίζει κάπως επιλογή άσπρου ή 
μαύρου. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει και η «σύνθεση» - 
πολιτική που στοχεύει και στις δύο πλευρές. Επίσης, οι 
απαντήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον χρονικό 
ορίζοντα. Τέλος, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. 

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης

University of Min-
nesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

4 5

Φανταστείτε ότι εστάλη ένα εκατομμύριο ευρώ σε κάθε 
πολίτη, αλλά η παραγωγή παραμένει χαμηλή επειδή οι 
εργαζόμενοι μένουν σπίτι. Είτε οι τιμές των προϊόντων 
θα αυξηθούν για να απορροφήσουν την υψηλότερη 
ζήτηση, είτε θα έχουμε ουρές επειδή δεν υπάρχει αρκετή 
παραγωγή. Η εξαίρεση είναι κοινωνικές μεταβιβάσεις 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα για τη διατήρηση 
του βιοτικού επιπέδου κάθε πολίτη. Μετά, ανοίγουμε για 
δουλειά.

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex 2 4

Φοίβη Κουντούρη
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

IMF’s baseline scenario is that 2020 will be a year of 
extremely high recession for both Advanced Economies 
(AE) and Emerging Economies (EM). To the question 
whether this recession becomes prolonged and deep 
(depression) the Fund answers (in the baseline scenar-
io) negatively. Specifically, according to the baseline 
scenario, the rate of change in global GDP for 2020 is 
expected to be -3%. The corresponding rate of decline 
in GDP during the great crisis of 2008-9 was only -0.1%. 
This makes the current recession worse than during the 
Great Depression of ‘29 and much worse than in 2008-
9. The main reason for the severity of this recession 
is the simultaneously hit on (a) the SA and EM, (b) the 
industrial sector and the service sector, (c) the demand 
side and the supply side of the economy. Specifically, 
according to the baseline scenario of the IMF, the de-
cline in GDP of SAs is expected to be -6.1% compared 
to -3.3% in the period 2008-9. The corresponding 
decline in GDP of EMs is expected to be -1% when in 
2008-9 it was + 2.8%. Consequently, at this stage there 
is no country or geographical area that can lend to the 
rest of the world «units development».

http://www.panoskazakos.com
https://www.essex.ac.uk/people/KONTO70501/alexandros-kontonikas
https://www.aueb.gr/en/faculty_page/koundouri-phoebe
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Χρήστος Κωτσόγιαννης University of Exeter 1 5

Η οικονομική στήριξη θα πρέπει να είναι «καθολική» 
στοχεύοντας στην διατήρηση του παραγωγικού ιστού 
της οικονομίας αλλά και της αγοραστικής δύναμης των 
νοικοκυριών. Το θέμα «moral hazard» δεν θα πρέπει να 
ανησυχεί, με δεδομένο το μέγεθος του shock και της 
αναμενόμενης διάρκειας του.

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

2 5

Θεόδωρος Π. Λιανός
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Και οι δύο πλευρές είναι αναγκαίες. Η ρευστότητα 
των επιχειρήσεων πρέπει να ενισχυθεί για να υπάρχει 
παραγωγή και η πλευρά της ζήτησης για να ζητηθούν τα 
προϊόντα.

Παναγιώτης Λιαργκόβας

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) & 
Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου

2 4

Αναστασία Λίτινα
Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

3 3
Η σωστή πολιτική θα εξαρτηθεί από το πόσο θα 
διαρκέσει η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα.

Ελένη Λουρή
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5
Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και της προσφοράς 
αλλά και της ζήτησης.

Μίλτος Μακρής University of Kent 3 4
Το σοκ στην οικονομία είναι ένας πολύπλοκος 
συνδυασμός σοκ ζήτησης και προσφοράς με μεγάλο 
βαθμό διάδρασης.

Ναπολέων Μαραβέγιας

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4 Είναι πιο δύσκολη η επανεκκίνηση της παραγωγής. 

Μάνος Ματσαγγάνης
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

3 5

Χρειάζονται παρεμβάσεις και στις δύο πλευρές: της 
προσφοράς (για να μην απαξιωθεί παραγωγικό δυναμικό 
των επιχειρήσεων) και της ζήτησης (για να αναπληρωθεί 
μέρος της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων).

Κώστας Μεγήρ Yale University 4 4

Η αντιμετώπιση της πανδημίας με τα lockdown οδηγεί 
στη μείωση της ζήτησης. Προσπαθώντας να την 
αυξήσουμε, μπορεί να οδηγήσουμε σε συμπεριφορές 
αντίθετες με τον σκοπό της κοινωνικής απόστασης. 
Από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί 
η καταστροφή παραγωγικής χωρητικότητας, για 
να επανεκκινηθεί γρήγορα η οικονομία. Αλλά είναι 
απαραίτητη επίσης η υποστήριξη αδύνατων νοικοκυριών 
για τις βασικές τους ανάγκες - κατά κάποιο τρόπο αυτή 
είναι στοχευμένη τόνωση της ζήτησης για κοινωνικούς 
σκοπούς.

Στέλιος Μιχαλόπουλος
Brown University, 
CEPR and NBER

3 5

http://tarc.exeter.ac.uk/people/centremembers/christos_kotsogiannis/
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://natlitina.webs.com/
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7
https://www.kent.ac.uk/economics/people/2993/makris-miltos
http://napmaravegias.com
http://www.lps.polimi.it/?page_id=1494&lang=en
https://economics.yale.edu/people/faculty/costas-meghir
https://vivo.brown.edu/display/smichalo
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Μόσχος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Γεώργιος Κ. Μπήτρος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες εισάγουν στις 
οικονομίες τεράστιες ποσότητες χαρτονομίσματος. Αυτό 
το χρήμα, είτε με την μορφή επιδομάτων (χαριστικά) 
είτε με την μορφή δανείων, θα συντηρήσει επαρκώς τη 
συνολική αποτελεσματική ζήτηση σε επίπεδο οικονομιών 
και παγκόσμια. Το ζητούμενο είναι πόσοι παραγωγοί 
θα μείνουν στις αγορές και πώς θα στηρίξουν την 
παραγωγή τους. Φοβούμαι ότι εάν δεν δοθεί η δέουσα 
προσοχή στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών ο 
μεγάλος πληθωρισμός που θα ξεσπάσει θα οδηγήσει σε 
μεγάλη και παρατεταμένη ύφεση. 

Δάφνη Νικολίτσα
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

4 4

Μάνθος Ντελής
Montpellier Busi-
ness School

4 5

Οι οικονομικές πολιτικές που στοχεύουν στην τόνωση 
της ζήτησης δεν θα έχουν ισχυρή επίδραση στην 
οικονομία με τους πολίτες στο σπίτι. Οι πολιτικές 
να στοχεύσουν κυρίως την πλευρά της προσφοράς 
(επιχειρήσεις), ώστε να στηριχθεί η απασχόληση. Αν η 
ανεργία αυξηθεί σημαντικά, μετά το lockdown θα έχουμε 
σημαντική μείωση της ζήτησης.

Χάρης Ντέλλας Universität Bern 3 4

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 4 5

Προτεραιότητα σε πρώτη φάση είναι να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο η κρίση ρευστότητας να μετατραπεί σε 
κρίση βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις που πλήττονται 
από την κρίση. Αν τα μέτρα δεν εστιάσουν περισσότερο 
στην πλευρά της προσφοράς, η παραγωγική δυνατότητα 
της οικονομίας θα πληγεί ανεπανόρθωτα. 

Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - Universi-
ty of Bologna

2 5

Εμφανίστηκε ισχυρό αρνητικό σοκ προσφοράς πού 
δημιουργεί ισχυρό έλλειμα ζήτησης. Στόχοι οικονομικής 
πολιτικής, η επανεκκίνηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας με παράλληλη στήριξη εισοδημάτων, 
απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Σημαντική 
πηγή χρηματοδότησης της πολιτικής, η έκδοση από 
ευρωπαϊκούς θεσμούς recovery bonds ειδικού σκοπού. 
Δεν πρέπει να ανακοπεί η πορεία προς οικονομία 
χαμηλού άνθρακα.

Νίκος Οικονομίδης
Stern School of 
Business, NYU

3 5

Θεόδωρος Παλυβός
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Αυτό που απαιτείται είναι μέτρα για την στήριξη 
των εργαζομένων (και ανέργων) που πλήττονται από 
την πανδημία, ανάλογα με αυτά που δίνονται στην 
περίπτωση φυσικών καταστροφών (disaster relief), αλλά 
και μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που υποχρεώθη-
καν να αναστείλουν τη λειτουργία τους (φορολογικές 
ελαφρύνσεις, χαμηλότοκα δάνεια). 

http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/omotimoi-ka8hghtes-kai-afyphretisanta-melh-dep.html
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4558/17
https://manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis
http://harrisdellas.net/biographical-information/
http://mirandaxafa.com
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www.stern.nyu.edu/networks/
http://palivos.weebly.com
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Θεόδωρος 
Παναγιωτίδης

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

3 4 Τόσο η προσφορά, όσο και η ζήτηση θα επηρεαστεί.

Γεώργιος Πάνος
University of 
Glasgow

4 4

Το ζητούμενο για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης 
μεγάλης ύφεσης είναι η μείωση στο εισόδημα να είναι 
σύντομη και να μη συνδυαστεί με μόνιμη μείωση 
στους δείκτες εργασίας. Στηρίζοντας την πλευρά 
της προσφοράς σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή των 
επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, θα είναι έμμεση 
στήριξη και της ζήτησης, μέσω της συγκράτησης των 
απολύσεων και της ανεργίας. Είναι σημαντικό τα μέτρα 
στήριξης της προσφοράς να συνδυάζονται και με ρήτρες 
προστασίας της εργασίας και των εργαζομένων. 

Θεολόγος Παντελίδης
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

2 4

Θοδωρής 
Παπαγεωργίου

Boston College 2 3

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

3 5
Η διαταραχή έχει άμεσες επιπτώσεις στην προσφορά 
αλλά η συνοδεύουσα αβεβαιότητα θα έχει επιπτώσεις 
και στη συνολική ζήτηση.

Ηλίας Παπαϊωάννου
London Business 
School and CEPR

4 4

Η προτεραιότητα -μετά φυσικά την αντιμετώπιση της 
πανδημίας και τη θωράκιση του συστήματος υγείας- 
πρέπει να είναι η προστασία των επιχειρήσεων και της 
απασχόλησης. Η βοήθεια πρέπει να εστιάσει στους 
εργαζομένους, τόσο για κοινωνικούς λόγους, όσο και για 
οικονομικούς. Η συνέχιση της μισθοδοσίας με κρατική 
ενίσχυση θα μετριάσει την εξάπλωση της κρίσης σε 
άλλους τομείς. Η ζήτηση έχει μειωθεί ραγδαία, καθώς οι 
πολίτες μένουν σπίτι περιορίζοντας τις δαπάνες τους και 
η αβεβαιότητα αυξάνει την τάση αποταμίευσης (precau-
tionary saving motive). Αν και η δημοσιονομική επέκτα-
ση δεν αρκεί από μόνη της καθώς λόγοι υγείας απαιτούν 
τη μείωση της ζήτησης, η ενίσχυση του εισοδήματος 
των εργαζομένων και η βοήθεια στις επιχειρήσεις είναι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την άμβλυνση της ύφεσης 
και τη γοργή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας. 

Ανδρέας Παπανδρέου

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Η πανδημία απαιτεί κλείσιμο σημαντικού μέρους της 
οικονομίας. Οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν βοήθεια στο 
διάστημα αυτό (άμεσες ενισχύσεις, φοροαπαλλαγές, 
εύκολο δανεισμό). Επίσης, συγκεκριμένες 
δραστηριότητες θα πρέπει να ενισχυθούν (υπηρεσίες 
περίθαλψης, αναπνευστήρες, μεταφορές τροφίμων). Από 
την πλευρά της ζήτησης θα χρειαστεί υποστήριξη, π.χ., 
επιδόματα ανεργίας ή άμεσες ενισχύσεις.

Εύη Παππά
Universidad Carlos 
III de Madrid

5 4

Demand will recover as soon as unemployment and 
job uncertainty will fall, it is crucial to secure jobs and 
a huge increase in unemployment as unemployment 
hysteresis can have persistent adverse effects in the 
economy.

http://users.uom.gr/~tpanag/
http://users.uom.gr/~tpanag/
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
https://www.uom.gr/pantelidis
http://www.theodorepapageorgiou.com
http://www.theodorepapageorgiou.com
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
https://sites.google.com/site/papaioannouelias/
http://pesd.econ.uoa.gr/andreas-papandreou-
https://sites.google.com/site/evipappapersonalhomepage/home
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Θοδωρής Πελαγίδης

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

2 4

Η ελληνική οικονομία υποφέρει πλέον και από την 
έλλειψη δαπάνης. Έχω εξηγήσει στα άρθρα μου στην 
Καθημερινή κυρίως στο β’ εξάμηνο του 2019 αλλά και 
προσφάτως. 

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 3

Η εξελισσόμενη πανδημία αποκαλύπτει την επιτακτική 
ανάγκη αλληλέγγυας στόχευσης σε πλανητικά 
βιώσιμη-ηθική οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η «νέα 
συνθήκη» επιβάλλει άμεσα τόνωση της ζήτησης, και 
μεσοπρόθεσμα αναδιάρθρωση χρεών και «νεωτερικές» 
παρεμβάσεις στη μεριά της προσφοράς όπως: 
σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές (έρευνα, υγεία, 
παιδεία, μεταφορές, διαδικτυακή διακυβέρνηση) και στο 
φυσικό περιβάλλον. 

Στέλιος Περράκης
Concordia Uni-
versity

3 5

Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι συμμετρικές. Η απώλεια 
εισοδήματος από ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων 
στη διάρκεια της κρίσης πρέπει να αντισταθμιστεί 
(ζήτηση). Απ’ την άλλη μεριά, οι παραγωγικές υποδομές 
έπαθαν ζημιά σε πολλούς τομείς από την κρίση και 
πρέπει να αποκατασταθούν (προσφορά). 

Παναγιώτης Πετράκης

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Κωνσταντίνος Σερφές Drexel University 2 4

Σπύρος Σκούρας
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Βασιλική Σκρέτα
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

3 3

Γιώργος Σταματόπουλος
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Θανάσης Στέγγος
University of 
Guelph

4 5

The issue here is to provide incentives for firms to keep 
their employees in their payrolls as the government 
picks up the tab and pays their wages. Workers also 
keep most of their income intact. However, this should 
not mean a universal paycheck for all irrespective of 
employment status.

Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

3 4

Κωνσταντίνος 
Τατσιράμος

University of Lux-
embourg, LISER 
and IZA

5 5

Είναι σημαντικό να σωθούν υγιείς επιχειρήσεις και 
θέσεις εργασίας ώστε η επανεκκίνηση να είναι δυνατή. 
Αυτό εξασφαλίζει την παραγωγή και το εισόδημα που θα 
τονώσει την ζήτηση αμέσως μετά την επιστροφή στην 
κανονικότητα.

https://www.brookings.edu/experts/theodore-pelagidis/
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.concordia.ca/jmsb/faculty/stylianos-perrakis.html
http://ppetrakis.gr
https://works.bepress.com/konstantinos_serfes/
http://www.aueb.gr/users/skouras
https://vskreta.wixsite.com/vskreta
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home
http://www.econ.upatras.gr/el/people/teaching-staff/athanasios-tagkalakis
https://www.iza.org/people/fellows/1576/konstantinos-tatsiramos
https://www.iza.org/people/fellows/1576/konstantinos-tatsiramos
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Πάνος Τσακλόγλου
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Η παρούσα κρίση επηρεάζει τόσο την προσφορά, όσο 
και τη ζήτηση. Όμως το σημαντικότερο για την επόμενη 
μέρα είναι να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες 
ο παραγωγικός ιστός, να κλείσουν όσο το δυνατό 
λιγότερες επιχειρήσεις και να μην αυξηθεί υπερβολικά η 
ανεργία.

Λουκάς Τσούκαλης
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

3 4
Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ζήτηση ή προσφορά. Και οι 
δύο χρειάζονται στήριξη.

Μαργαρίτα Τσούτσουρα Cornell University 3 3

Μιχάλης Χαλιάσος
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

4 4

Είναι σημαντικό να διατηρηθούν (έστω και σε χειμερία 
νάρκη) θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις για τις οποίες 
η ζήτηση έχει πέσει κατακόρυφα ή που αναγκάστηκαν 
να κλείσουν. Όμως χρειάζεται προσοχή να επιλεγούν 
επιχειρήσεις και θέσεις που είναι βιώσιμες, ιδιαίτερα 
στις νέες συνθήκες ζήτησης και παραγωγής μετά 
τη χαλάρωση των μέτρων. Παράλληλα, χρειάζονται 
επιδόματα για κάλυψη βασικών αναγκών αυτών που 
έχασαν τα εισοδήματά τους.

Κρίστης Χασάπης
University of Cy-
prus

3 5
Supply-side and demand-side shocks, άρα θα πρέπει 
να εστιάσουν και στην πλευρά της προσφοράς, και της 
ζήτησης.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου

Τράπεζα Πειραιώς, 
Χρηματιστήριο, 
Ένωση Τραπεζών

3 3
Νομίζω ότι χρειάζεται τόνωση και της προσφοράς και 
της ζήτησης.

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

1 5

Τα μέτρα βλάπτουν σοβαρά την Οικονομία. Όταν 
εστιάζουν στην προσφορά, η ζημία είναι πολύ 
μεγαλύτερη απ’ ό,τι όταν εστιάζουν στη ζήτηση, διότι 
έτσι η οικονομία σταματά να λειτουργεί. Όταν εστιάζουν 
στη ζήτηση, εφόσον οι επιθυμίες εξακολουθούν 
να υπάρχουν, βρίσκονται (νόμιμοι) τρόποι να 
ικανοποιηθούν.*

Γιώργος Χορταρέας

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 3

*Σημείωση: Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, λάβαμε από τον καθηγητή κ. Δημήτριο Χατζηνικολάου το εξής διευκρινιστικό σχόλιο: “Εξ αιτίας 
της εκ μέρους μου γρήγορης αναγνώσεως της ερωτήσεως, απήντησα ωσάν η ερώτηση να ήταν: ‘Τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν κατά της επιδημίας θα 
έπρεπε να εστιάσουν περισσότερο στην προσφορά ή στη ζήτηση;‘. Ως εκ τούτου, η καταγεγραμμένη ως άνω απάντηση θα πρέπει να ερμηνευθεί σ’ αυτό 
το πλαίσιο”.

https://www.aueb.gr/en/faculty_page/tsakloglou-panagiotis
http://www.loukastsoukalis.gr
http://tsoutsoura.com/
https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
http://www.ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/kristis
http://http+A39:C65s:/econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
http://http+A39:C65s:/econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p.html
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Ερώτηση #2
Μάιος 2020

Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες για να δια-
σφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά τους στους καταναλωτές.

Η ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για τον Μάιο αφορούσε το επίκαιρο ζήτημα της διατί-
μησης προϊόντων πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως οι προστατευτικές μάσκες.

Η πρόταση της διατίμησης, δηλαδή του ορισμού ανώτατης τιμής πώλησης ενός προϊόντος, επανέρχεται 
συχνά στον δημόσιο διάλογο ιδίως σε συγκυρίες έκτακτης ανάγκης που διαταράσσουν τα συνήθη μοτίβα 
προσφοράς και ζήτησης, όπως συμβαίνει ως ένα βαθμό και με την κρίση της πανδημίας. 

Η λογική αυτής της πρότασης είναι ότι η χαμηλότερη τιμή θα καταστήσει τα προϊόντα αυτά περισσό-
τερο προσιτά ιδίως στους οικονομικώς πιο αδυνάμους. Από την άλλη πλευρά όμως, οι κριτικές έναντι της 
διατίμησης συνδέουν την πρακτική αυτή με μειωμένη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων στα ράφια 
των καταστημάτων που μερικές φορές οδηγεί σε σοβαρές ελλείψεις, με τη διάθεση χαμηλότερης ποιότητας 
προϊόντων, καθώς και με απίσχναση των κινήτρων των δυνητικών παραγωγών να σπεύσουν να καλύψουν 
την αυξημένη ζήτηση.  

Στην Ερώτηση του Μαΐου απάντησαν συνολικά 64 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Από τις απα-
ντήσεις προκύπτει μια σχετικά ισχυρή απόρριψη της λύσης της διατίμησης, καθώς όσοι διαφωνούν με αυτή  
είναι περίπου διπλάσιοι από εκείνους που συμφωνούν. Συγκεκριμένα, η διαφωνία (απόλυτη και σχετική) 
προς το μέτρο της διατίμησης αθροίζει 57% έναντι ποσοστού 27% που συμφωνεί (απολύτως και σχετικά). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν και τα επεξηγητικά σχόλια των απαντησάντων. Όσοι διαφωνούν 
με το μέτρο της διατίμησης, υποστηρίζουν ως επί το πλείστον ότι, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί 
επαρκώς και εγκαίρως το πρόβλημα από τις δυνάμεις της αγοράς, υπάρχουν αποτελεσματικότεροι τρόποι 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών σε τέτοιου είδους προϊόντα, όπως η ενθάρρυνση της παρα-
γωγής περισσότερων μασκών, η επιβολή ανώτατου αριθμού των τεμαχίων που μπορεί να αγοράσει κανείς, 
ή και η δωρεάν διανομή σε αδύναμους οικονομικώς πολίτες.

Οι υποστηρικτές του μέτρου υποστηρίζουν αντιθέτως ότι η διατίμηση είναι θεμιτή έως και αναγκαία προ-
σωρινά, ιδίως εφόσον η Κυβέρνηση κατέστησε υποχρεωτική τη χρήση μασκών σε συγκεκριμένους χώρους, 
ενώ αναφέρθηκε ως θετικό και το παράδειγμα της διατίμησης του εμφιαλωμένου νερού στη χώρα μας.

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Φάμπιο Αντωνίου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Δημήτρης Βαγιανός 
London School of 
Economics

2 4

Μανόλης Γαλενιανός 
Royal Holloway, 
University of 
London

1 5

Σωτήρης Γεωργανάς 
City, Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου

4 3

Αν υπάρχει πραγματικά ζήτημα ότι έχουν ανέβει οι τιμές 
μασκών και κάποιοι άνθρωποι χαμηλού εισοδήματος 
δυσκολεύονται να αγοράσουν αρκετές, τότε η διατίμηση 
μπορεί να τους βοηθήσει. Το πρόβλημα με την 
διατίμηση είναι ότι μπορεί να μειώσει την προσφορά ή 
την ποιότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλός τρόπος να 
διασφαλίζεται η ποιότητα, αλλά αν υπάρχει, τότε μια 
προσωρινή διατίμηση που δεν περιορίζει υπερβολικά 
την προσφορά μπορεί να είναι συνολικά ωφέλιμη για 
τους καταναλωτές.

Η Ελλάδα έχει ένα σπάνιο καλό παράδειγμα διατίμησης 
για να βγάλει συμπεράσματα: το μεταλλικό νερό. 
Υπάρχει διατίμηση εδώ και χρόνια, η προσφορά όμως 
δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί. Βρίσκεις παντού 
μπουκαλάκια νερό, σε επαρκή ποιότητα, και σε τιμές έως 
και 80% χαμηλότερες από την λοιπή Ευρώπη.

Νίκος Γεωργαντζής 
Burgundy School 
of Business, Dijon-
Γαλλία

5 5

Δεδομένης της αναγκαιότητας της μάσκας, το 
κράτος δεν μπορεί να αφήσει τον πολίτη έρμαιο των 
κερδοσκόπων, ειδικά όταν ήδη έχουν παρατηρηθεί 
τάσεις υπερβολικών υπερτιμήσεων του εν λόγω 
προϊόντος.

Δημήτρης Γεωργούτσος 
Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

1 5

Χρήστος Γκενάκος 

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

https://fantoniou.wordpress.com/
http://personal.lse.ac.uk/vayanos/
https://sites.google.com/site/galenian/
http://georgana.net/sotiris/
https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Georgoutsos_CV_GR_Sept17.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/faculty-a-z/christos-genakos/
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Περικλής Γκόγκας 
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

4 4
Καλύτερη επιλογή θα ήταν ο περιορισμός του αριθμού 
που πωλείται σε κάθε καταναλωτή.

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of 
Global Affairs, 
LSE; Special 
Adviser to the 
Bank of England; 
independent 
consultant

5 4

Η διατίμηση είναι απαραίτητη για την προστασία 
του καταναλωτή εαν η χρήση των προιόντων αυτών 
γίνει υποχρεωτική από την κυβέρνηση. Ακόμα και αν 
γίνει απλώς ως σύσταση, η διατίμηση είναι και πάλι 
απαραίτητη εαν δεν υπάρχει--ή μέχρι να υπάρξει-- 
επαρκής προσφορά στην αγορά υπό ανταγωνιστικές 
συνθήκες.

Ανδρέας Δριχούτης 
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

Αν και η διατίμηση αγαθών δημιουργεί στρεβλώσεις στην 
αγορά, η αγορά και χρήση μάσκας εν μέσω πανδημίας 
έχει μια θετική εξωτερικότητα που δεν λαμβάνεται 
υπόψη στην τιμή της. Η διαμόρφωση υψηλών τιμών 
μπορεί να οδηγήσει στην αγορά και χρήση μάσκας 
από άτομα τα οποία έχουν τον μικρότερο κίνδυνο να 
μολύνουν άλλα άτομα ενώ αντίθετα να στερήσει τη 
χρήση μάσκας από άτομα που έρχονται σε επαφή με 
περισσότερα άτομα και για τα οποία η χρήση μάσκας θα 
είχε μεγαλύτερο όφελος.
Η διατίμηση των προστατευτικών μασκών θα πρέπει να 
συνοδεύεται από περιορισμό της ποσότητας που μπορεί 
να αγοράσει κάποιος για να αποφευχθούν ελλείψεις 
στην αγορά.

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος 

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

1 5 Δεν υπάρχει πιο αναχρονιστικό μέτρο από αυτό.

Μάριος Ζαχαριάδης 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

3 4

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

1 4

Το ζήτημα είναι να μετατοπισθεί η καμπύλη προσφοράς 
και επομένως το σημείο ισορροπίας της σχετικής 
αγοράς. Φρονώ πάντως ότι υπάρχουν δυσκολότερα 
ερωτήματα (και διλήμματα) αναφορικά με την πολιτική 
ανάσχεσης της πανδημίας.

Μυρτώ Καλουπτσίδη Harvard University 1 4
It may make sense to subsidize masks, but fixing their 
price may lead to unintended negative consequences 
(unwillingness of firms to produce them).

Σαράντης Καλυβίτης 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Η διατίμηση είναι μέτρο έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να εφαρμοστεί για πολύ σύντομα διαστήματα. Ήδη στην 
Ελλάδα η προσφορά έχει ανταποκριθεί στην αυξημένη 
ζήτηση και δεν υπάρχει λόγος για επιβολή διατίμησης. 
Πιο σημαντικό είναι να αρθούν τα εμπόδια ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων και εισόδου για υπάρχουσες επιχειρήσεις, 
οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους 
κλάδους, τηρώντας βέβαια τις αναγκαίες υγειονομικές 
προδιαγραφές.

Ιωάννης Καραγιάννης 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

5 1

http://www.pgogas.com
http://www.demekas.com
http://drichoutis.freehostia.com/andreas
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://sites.google.com/site/zachariadismarios/
http://www.panoskazakos.com
https://sites.google.com/site/myrtokaloup/
http://www2.aueb.gr/users/kalyvitis/index.html
https://www.uom.gr/karagian


25

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης 

University of 
Minnesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

1 5

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια τυχαία 
κατανομή προϊόντων στην ουρά βελτιώνει την 
ευημερία και την υγεία των καταναλωτών σε σχέση με 
μια κατανομή που βασίζεται στην ιδιωτική προθυμία 
πληρωμής. Οι έλεγχοι τιμών στρεβλώνουν την κατανομή 
των πόρων στις πιο κερδοφόρες χρήσεις τους, μειώνουν 
την ποιότητα των προϊόντων και ενθαρρύνουν τη μαύρη 
αγορά. Μια καλύτερη λύση είναι να δοθεί κίνητρο στην 
παραγωγή και να προωθηθεί ο ανταγωνισμός και η 
είσοδος στην αγορά. Εάν ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί 
να παρέχει βασικά προϊόντα υγείας βραχυπρόθεσμα, 
μπορούμε να εισάγουμε ή να εθνικοποιήσουμε την 
παραγωγή τους.

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

1 5

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex 5 5

Χρήστος Κωτσόγιαννης University of Exeter 3 5
Κάτω από συνθήκες, ναι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η διασφάλιση της ποιότητας, συνεπώς θα χρειαστεί 
κάποια μορφή ελέγχου ποιότητας (και της αγοράς).

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Οι μάσκες θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα (χωρίς 
επιβάρυνση) στον πληθυσμό ή στο κοινό στα σημεία 
όπου είναι υποχρεωτική η χρήση τους, όπως σε 
Βέλγιο, Ισπανία, Τουρκία και άλλα κράτη και περιοχές, 
λόγω θετικών εξωτερικοτήτων από τη χρήση τους. 
Διαφορετικά, για τον ίδιο λόγο, απαιτείται διατίμηση.

Θεόδωρος Π. Λιανός 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Η επιβολή διατιμήσεων δεν είναι καλή πρακτική 
και ούτε εξασφαλίζει απρόσκοπτη προσφορά. Εν 
τούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρέπει 
να επιβάλλεται, όπως π.χ. σε περίπτωση μονοπωλίου 
ποσίμου ύδατος. Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να 
εξετάσει σοβαρά τη λειτουργία των αγορών στις οποίες 
σκέπτεται να επιβάλει διατιμήσεις.

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας 

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

1 5

Αναστασία Λίτινα 
Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5 5

Ελένη Λουρή 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Η διατίμηση δεν εξασφαλίζει διαθεσιμότητα. Επιπλέον, 
η διατίμηση δίνει μια τιμή στόχο για να υιοθετήσουν 
οι προμηθευτές, ακόμα και αν θα μπορούσαν να 
τιμολογήσουν χαμηλότερα. Η επάρκεια της προσφοράς 
εξασφαλίζει διαθεσιμότητα και χαμηλές τιμές και αυτήν 
θα πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση.

https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://www.unipi.gr/unipi/el/sotkar.html
https://www.essex.ac.uk/people/KONTO70501/alexandros-kontonikas
http://tarc.exeter.ac.uk/people/centremembers/christos_kotsogiannis/
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://natlitina.webs.com/
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7


26

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Μίλτος Μακρής University of Kent 5 5

Ο βασικός ρόλος των μασκών είναι να αποτρέπουν 
αυτούς που τις φορούν να μεταδίδουν τον ιό. Κάποιοι 
μπορεί να μην το παίρνουν υπόψη τους, ή δεν μπορούν 
οικονομικά να πάρουν μέτρα που ωφελούν άλλους. 
Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και διαθεσιμότητα 
πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει με κάποιον τρόπο.

Μάνος Ματσαγγάνης 
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

5 5

Η εμπειρία της Ιταλίας, όπου ζω, δείχνει ότι σε 
περιόδους υψηλής ζήτησης / περιορισμένης προσφοράς 
εμφανίζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας, τα οποία δεν 
αντιμετωπίζονται χωρίς διοικητικά μέσα. Αυτά πρέπει 
να είναι όχι μόνο η διατίμηση, αλλά και ο έλεγχος 
της ποσότητας που δικαιούται να αγοράσει κάθε 
καταναλωτής (rationing). Προφανώς οι διοικητικοί 
έλεγχοι θα πρέπει να καταργηθούν αμέσως μετά.

Χρυσοβαλάντου Μήλιου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 3

Μιχάλης Μητσόπουλος
ΣΕΒ Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών

1 5

Στέλιος Μιχαλόπουλος 
Brown University, 
CEPR and NBER

2 4

Γεώργιος Κ. Μπήτρος 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Το κράτος έχει στη διάθεση σου άλλα μέσα για να 
αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να κάνουν 
εκμετάλλευση της πρόσκαιρης δύναμής τους κατά 
την αποκαλούμενη περίοδο της αγοράς, δηλαδή για 
το διάστημα που χρειάζεται προκειμένου η προσφορά 
να ανταποκριθεί στην ζήτηση. Μια αξιόπιστη απειλή 
για εισαγωγή δελτίου διανομής, ή κατά περίπτωση 
για άμεση εισαγωγή του είδους που βρίσκεται σε 
εξαιρετική ανεπάρκεια, κλπ., αρκεί κατά κανόνα για να 
γίνει η διανομή της υπάρχουσας ποσότητας με βάση τις 
ανάγκες των χρηστών και όχι μέσω των τιμών. Η κακή 
συνήθεια οι κυβερνήσεις να παίζουν με το μηχανισμό 
των τιμών μπορεί να τους εξασφαλίζει βραχυχρόνια 
πολιτικά οφέλη, αλλά για τους πολίτες ως καταναλωτές 
και παραγωγούς οι συνέπειες είναι και επώδυνες και 
μακροχρόνιες.

Δάφνη Νικολίτσα 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 5

Μάνθος Ντελής 
Montpellier 
Business School

2 5
Από ό,τι έχω συμπεράνει υπάρχει επάρκεια σε λογικές 
τιμές. Στην αρχή της κρίσης υπήρχε ένα σχετικό 
πρόβλημα το οποίο φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί.

Χάρης Ντέλλας Universität Bern 1 4

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 1 5
Η διατίμηση χρειάζεται μόνο σε ολιγοπωλειακές αγορές, 
που δεν είναι η περίπτωση των προστατευτικών μασκών. 
Οι ανταγωνιστικές αγορές αυτορυθμίζονται.

https://www.kent.ac.uk/economics/people/2993/makris-miltos
http://www.lps.polimi.it/?page_id=1494&lang=en
http://www2.aueb.gr/users/milliou/
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Mitsopoulos
https://vivo.brown.edu/display/smichalo
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4558/17
https://manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis
http://harrisdellas.net/biographical-information/
http://mirandaxafa.com
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Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας 

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - 
University of 
Bologna

1 5

Διατίμηση πάνω από την τιμή ισορροπίας στην αγορά 
θα οδηγήσει σε υψηλές τιμές για τους καταναλωτές. 
Διατίμηση κάτω από την τιμή ισορροπίας στην αγορά 
θα οδηγήσει σε ελλείψεις και πιθανώς «μαύρη αγορά». 
Αν η τιμή ισορροπίας κρίνεται υψηλή, θα πρέπει να 
γίνει ρύθμιση στην πλευρά της προσφοράς ώστε για τη 
δεδομένη ζήτηση να αυξηθεί η προσφορά.

Νίκος Οικονομίδης 
Stern School of 
Business, NYU

3 3

Θεόδωρος Παλυβός 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Θεόδωρος 
Παναγιωτίδης 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

3 5

Η διατίμηση είναι ένα μέτρο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι 
να υπάρξει ομαλότητα τόσο από την ζήτηση, όσο και 
από την προσφορά.

Γεώργιος Πάνος
University of 
Glasgow

5 5

Η διατίμηση προϊόντων και ο μερικός έλεγχος τιμών 
είναι αναγκαίοι στην παρούσα φάση, αλλά και σε μία 
χώρα που έχει δεχτεί αλλεπάλληλες μειώσεις μισθών και 
συντάξεων κατά την περασμένη δεκαετία.

Θεολόγος Παντελίδης 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

1 4

Θοδωρής 
Παπαγεωργίου 

Boston College 1 4

Οι μάσκες θα πρέπει να επιδοτούνται, χάρη στην θετική 
εξωτερικότητά τους, καθώς προστατεύουν (και) τους 
συμπολίτες μας. Η διατίμηση αντιθέτως μπορεί να 
μειώσει την προσφορά τους.

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 4
Ο έλεγχος ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά θα 
εγγυηθεί την λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ηλίας Παπαϊωάννου 
London Business 
School and CEPR

3 3

Η ακαδημαϊκή έρευνα δείχνει ότι συχνά πολιτικές 
διατίμησης με καθορισμό ανώτατης τιμής έχουν 
αρνητικά για τον καταναλωτή αποτελέσματα καθώς 
νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες, συχνά, αντί 
να ανταγωνίζονται, καθορίζουν σιωπηλά την τιμή των 
προϊόντων στην ορισμένη από το κράτος (σιωπηρή 
συμπαιγνία). Η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει να 
υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά αυτή. Πολιτικές 
διατίμησης θα πρέπει να είναι στην φαρέτρα της 
πολιτείας, αλλά ως μοχλός ενίσχυσης του ανταγωνισμού 
και έσχατο καταφύγιο σε περιπτώσεις που η αγορά γίνει 
μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή.

Ανδρέας Παπανδρέου

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Η όποια πολιτική κυβερνητικής υποστήριξης προϊόντων 
όπως οι προστατευτικές μάσκες (διατίμηση, επιδότηση, 
δωρεά) εξαρτάται από το κόστος τους (αν θα είναι 
απαγορευτική η χρήση «της σωστής» μάσκας από 
τους φτωχότερους), την σημαντικότητα της μάσκας 
στο περιορισμό της εξάπλωσης, και το βαθμό που 
προστατεύει όχι αυτήν που τη φοράει αλλά τους 
υπόλοιπους…καθώς σε αυτήν τη περίπτωση δεν θα έχει 
επαρκές κίνητρο να την αγοράσει και να την φορέσει. Η 
διατίμηση από μόνη της μπορεί να μην αρκεί αν υπάρχει 
περιορισμός στην προσφορά.

http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www.stern.nyu.edu/networks/
http://palivos.weebly.com
http://users.uom.gr/~tpanag/
http://users.uom.gr/~tpanag/
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
https://www.uom.gr/pantelidis
http://www.theodorepapageorgiou.com
http://www.theodorepapageorgiou.com
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
https://sites.google.com/site/papaioannouelias/
http://pesd.econ.uoa.gr/andreas-papandreou-
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης 
Παπανικολάου

Northwestern 
University

3 4

It is not obvious that price controls are the right strate-
gy here. They should secure a supply of masks first and 
then distribute them at a subsidized price. If they simply 
impose price controls, sellers will find it more profitable 
to sell elsewhere.

Εύη Παππά 
Universidad Carlos 
III de Madrid

3 4

Από την στιγμή που η κυβέρνηση θέσει ως υποχρεωτική 
τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει δωρεάν τους 
πολίτες που δεν μπορούν να προστατευτούν από μόνοι 
τους με μάσκες που να πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές, καθώς και να ενημερώσει κατάλληλα 
τους πολίτες για το πώς μπορούν να φτιάξουν 
αυτοσχέδιες μάσκες και να προστατευθούν γενικά από 
την πανδημία.

Θοδωρής Πελαγίδης 

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

1 5
Η αγορά ήδη προσφέρει μάσκες σε πολύ χαμηλή τιμή. 
Άσε που ο καθένας μπορεί να φτιάξει μόνος του.

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4
Ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να ισχύει για το βραχύτερο 
δυνατόν διάστημα και μόνο σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Στέλιος Περράκης 
Concordia 
University

2 4

Η διατίμηση, δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά, ο έλεγχος 
των τιμών καταναλώσεως, δεν εξασφαλίζει επάρκεια. 
Τα εν λόγω προϊόντα δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα 
στην παραγωγή, και αρκεί η παραγγελία τους με 
προκήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών και με αυστηρές 
προδιαγραφές και ελέγχους ποιότητας.

Παναγιώτης Πετράκης 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5
Μπορείς να επιβάλεις διατίμηση όταν μπορείς να 
ελέγξεις την προσφορά.

Ιορδάνης (Jordan) 
Πέτσας

Kania School of 
Management, 
University of 
Scranton, PA, USA

1 5

Με βάση την αποτίμηση της αγοράς, εφόσον δεν 
υπάρχει έλλειψη στην αγορά, δεν υπάρχει λόγος για να 
προβεί η κυβέρνηση σε διατίμηση. Τα πλαφόν, δηλαδή 
τα ανώτατα όρια τιμών, αποτελούν γενικά κακή ιδέα. 
H εγχώρια παραγωγή για τις μάσκες έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Τα νούμερα της εγχώριας παραγωγής, συν 
τις εισαγωγές, είναι αρκετά για να καλυφθεί το σύνολο 
της ζήτησης. Εάν δούμε για παράδειγμα πώς άλλες 
χώρες αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα, όπως η Νότια 
Κορέα, και η Ταϊβάν που προχώρησαν σε διατίμηση όσον 
αφορά τις μάσκες, το πρώτο βήμα και για τις δύο αυτές 
χώρες ήταν να αυξήσουν την εσωτερική παραγωγή 
με αποτέλεσμα να συγκεντροποιήσουν κεντρικά - σε 
μεγάλο βαθμό - τη διανομή.

Άρης Σπανός Virginia Tech, USA 5 5

Γιώργος Σταματόπουλος 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 5

Θανάσης Στέγγος 
University of 
Guelph

5 5
This is a measure that will produce positive externalities 
through consumer confidence building.

https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/papanikolaou_dimitris.aspx
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/papanikolaou_dimitris.aspx
https://sites.google.com/site/evipappapersonalhomepage/home
https://www.brookings.edu/experts/theodore-pelagidis/
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.concordia.ca/jmsb/faculty/stylianos-perrakis.html
http://ppetrakis.gr
http://www.jordanpetsas.com
http://www.jordanpetsas.com
https://econ.vt.edu/people/faculty/spanos.html
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home


29

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Κωνσταντίνος 
Τατσιράμος 

University of 
Luxembourg, LISER 
and IZA

1 5

Πάνος Τσακλόγλου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 1

Η αιτιολόγηση κυβερνητικής παρέμβασης πρέπει 
να είναι είτε αστοχία αγοράς (το κόστος θεραπείας 
της οποίας να είναι μικρότερο από το κόστος της 
κρατικής παρέμβασης) είτε σημαντικός λόγος δημοσίου 
συμφέροντος (η δημόσια υγεία εμπίπτει σε αυτή την 
κατηγορία). Όμως δεν γνωρίζω τις συνθήκες που 
επικρατούν στις συγκεκριμένες αγορές.

Λουκάς Τσούκαλης 
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

4 5
Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις και/ή τάσεις 
αισχροκέρδειας για προϊόντα τόσο σημαντικά για τη 
δημόσια υγεία, επιβάλλεται η παρέμβαση του κράτους.

Μαργαρίτα Τσούτσουρα Cornell University 4 4

Μιχάλης Χαλιάσος 
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

2 4

Η εγγύηση για την διατήρηση λογικών τιμών για τις 
μάσκες είναι η δυνατότητα κατασκευής φθηνής βασικής 
μάσκας από όλους, όπως σωστά διαφημίζεται στο 
μήνυμα που προβάλλεται στην τηλεόραση. Γενικά, 
οι προσπάθειες είναι καλύτερα να στοχεύουν στην 
διασφάλιση της προσφοράς και στην δημιουργία 
υποκαταστάτων, παρά στην δέσμευση των τιμών.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου 

Τράπεζα Πειραιώς, 
Χρηματιστήριο 
Αθηνών, Ένωση 
Τραπεζών

2 4

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλισθεί η 
επάρκεια οποιουδήποτε προϊόντος, είναι να αφεθεί η 
αγορά να κάνει τη δουλειά της. Ιστορικά, έχει αποδειχθεί 
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί 
ισορροπία αγοράς (η προσφορά να ικανοποιήσει τη 
ζήτηση κλπ.). Αντιλαμβάνομαι ότι μερικές πλευρές 
θα προβάλλουν τις περιπτώσεις που οι αγορές 
αποτυγχάνουν (market failure), αλλά επειδή οι αγορές 
λειτουργούν, θα προτιμούσα να δώσω την ευκαιρία στις 
αγορές να λειτουργήσουν, να παρατηρήσουμε αποτυχία, 
και μετά να γίνει επέμβαση (αν απαιτείται).

Κρίστης Χασάπης 
University of 
Cyprus

3 5

It all depends whether this is a true supply problem or 
an artificial one. Markets generally work without inter-
vention (given “enough” time) but sometimes they may 
need a bit of assisting. Wearing a facemask has positive 
externalities and given that “enough” time, due to the 
virus, may be of essence, some sort of a quick interven-
tion (not necessarily a price control) may be needed.

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

2 4

Έχει αποδειχθεί ότι οι διατιμήσεις δημιουργούν 
περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι 
λύνουν: οδηγούν σε μαύρες αγορές, σε μείωση της 
ποιότητας των αγαθών που διατιμώνται, αστυνόμευση 
της αγοράς κ.λπ. Είναι ένα έσχατο μέτρο για δραματικές 
καταστάσεις, που δεν προβλέπονται να ισχύσουν στο 
προσεχές μέλλον.

Γιώργος Χορταρέας 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Σημείωση: Οι απόψεις που καταγράφονται στο Πάνελ εκφράζουν ατομικά τους απαντήσαντες και όχι αναγκαστικά τους φορείς τους.

https://www.iza.org/people/fellows/1576/konstantinos-tatsiramos
https://www.iza.org/people/fellows/1576/konstantinos-tatsiramos
https://www.aueb.gr/en/faculty_page/tsakloglou-panagiotis
http://www.loukastsoukalis.gr
http://tsoutsoura.com/
https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
http://www.ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/kristis
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p.html
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Ερώτηση #3
Ιούνιος 2020

Στο μείγμα των πολιτικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, η κυ-
βέρνηση πρέπει να συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής του κράτους σε επιχει-
ρήσεις όπως οι αερομεταφορές.

Η ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για τον Ιούνιο αφορούσε το αν η κυβέρνηση θα 
πρέπει να συμπεριλάβει στο μείγμα των πολιτικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας και την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως οι αερο-
μεταφορές.

Η απόκτηση μετοχών από το κράτος στο πλαίσιο της παρεχόμενης ενίσχυσης εφαρμόζεται από 
χώρες της ΕΕ. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, η πρόταση αυτή διατυπώνεται κυρίως με 
τη λογική ενός αναγκαίου ανταλλάγματος που απαντά τουλάχιστον εν μέρει στο ηθικό και πολιτικό 
πρόβλημα της πρακτικής «τα κέρδη στους μετόχους, οι ζημιές στους φορολογουμένους» που εύλογα 
προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις κατά την τελευταία κρίση, τροφοδοτώντας μεταξύ άλλων και τα πο-
λιτικά άκρα. Από την άλλη πλευρά, η κρατική συμμετοχή ενέχει τον κίνδυνο κακοδιαχείρισης, διαπλο-
κής και πελατειακών πρακτικών, με το παράδειγμα της Ολυμπιακής να παραμένει ακόμη ισχυρό στη 
μνήμη ειδικών και μη.

Στην ερώτηση του Ιουνίου απάντησαν συνολικά 57 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Παρά το 
γεγονός ότι οι απαντήσεις καταδεικνύουν μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στην απόρριψη και την απο-
δοχή της απόκτησης μετοχικής συμμετοχής από το κράτος (η σχετική και απόλυτη διαφωνία αθροίζει 
42% των απαντήσεων, έναντι 39% της σχετικής και απόλυτης συμφωνίας), τα επεξηγητικά σχόλια των 
απαντησάντων καταγράφουν μια ευρύτερη συναίνεση: Έτσι, τόσο οι συμφωνούντες όσο και οι διαφω-

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 



31

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

νούντες εκφράζουν στη μεγάλη τους πλειονότητα επιφυλάξεις ως προς την προοπτική αυτή, η οποία 
εφόσον τελικώς επιλεγεί θα πρέπει να έχει αυστηρά έκτακτο χαρακτήρα, με σαφές σχέδιο εξόδου, 
και με το κράτος να εκποιεί τις μετοχές του εντός σύντομου εύλογου διαστήματος αποφεύγοντας στο 
μεταξύ εμπλοκή του στη διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Δημήτρης Παπανικολάου (Northwestern 
University) και ο Κώστας Μεγήρ (Yale University).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Φάμπιο Αντωνίου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 3

Η συμμετοχή μπορεί να είναι επιθυμητή έτσι ώστε 
να λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την ανάληψη 
υπερβολικού ρίσκου από την πλευρά των επιχειρήσεων 
στο μέλλον, αλλά και για να τις οδηγήσει να ζητούν όση 
χρηματοδότηση πραγματικά χρειάζονται. Η συμμετοχή 
θα πρέπει να είναι καθορισμένη και με πλάνο εξόδου στο 
εγγύς μέλλον.

Δημήτρης Βαγιανός
London School of 
Economics

5 5

Αν μια εταιρεία επιλέξει να λάβει κρατική βοήθεια, 
είναι λογικό το κράτος να έχει απαίτηση έναντι μέρους 
των μελλοντικών κερδών. Η κρατική βοήθεια δεν θα 
πρέπει να παρέχεται σε μη βιώσιμες εταιρείες: για να 
δοθεί, θα πρέπει οι ιδιώτες πιστωτές να συμφωνήσουν 
σε αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας. Η 
μετοχική συμμετοχή του κράτους θα πρέπει να είναι 
βραχυπρόθεσμη.

Ιωάννης Βενέτης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

4 4

Εφόσον συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε πρέπει - 
για λόγους ανταγωνισμού - να υιοθετηθεί και στην 
Ελλάδα. Υποστήριξη υπό όρους εξασφάλισης θέσεων 
απασχόλησης και μελλοντικά χρηματοοικονομικά οφέλη 
για το Δημόσιο.

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

4 5

Οι ενισχύσεις του κράτους πρέπει να έχουν ένα σαφές 
πλαίσιο και περιεχόμενο ώστε μετά το ξεπέρασμα της 
κρίσης ο επιβαρυμένος σήμερα φορολογούμενος να 
λάβει πίσω μέρος από τα ωφελήματα της ανάπτυξης. 

Μανόλης Γαλενιανός 
Royal Holloway, 
University of Lon-
don

2 3

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5
Με σκοπό την πώληση των μετοχών «αύριο», όχι 
για μόνιμη διακράτηση. Με κέρδος. Το οφείλει στον 
φορολογούμενο.

Σωτήρης Γεωργανάς 
City, Πανεπιστημιο 
του Λονδινου

4 4

Αν το κράτος στηρίξει επιχειρήσεις με μεγάλα ποσά, 
λογικό είναι να πάρει κάποιο αντάλλαγμα, το οποίο 
μπορεί να είναι και μετοχές. Χωρίς να ανακατεύεται στη 
διοίκηση όμως και ειδικά στις προσλήψεις. Κάνεις δεν 
θέλει επιστροφή στην παλιά Ολυμπιακή.

https://www.youtube.com/watch?v=2i0d_jHJoSE
https://www.youtube.com/watch?v=NrpYSBQoaTo
https://fantoniou.wordpress.com/
http://personal.lse.ac.uk/vayanos/
http://www.gatsiosblog.gr
http://georgana.net/sotiris/
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Νίκος Γεωργαντζής 
Burgundy School 
of Business, Di-
jon-Γαλλία

4 3

Στις παρούσες δύσκολες συνθήκες, παρατηρείται 
αβεβαιότητα για το μέλλον των αεροπορικών εταιρειών. 
Το να εγγυηθεί μια χώρα το μέλλον ενός αερομεταφορέα 
μπορεί να είναι σωστή στρατηγική σε μία αγορά 
που πιθανώς να «αναδυθεί από τις στάχτες», αλλά η 
συμμετοχή πρέπει να εξασφαλίσει μακροχρόνια οφέλη 
προς τον καταναλωτή και τον εργαζόμενο.

Δημήτρης Γεωργούτσος 
Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

4 5

Θεωρώντας ότι η οικονομία θα ανακάμψει από το 
2021, η απόκτηση μετοχικής συμμετοχής του κράτους 
α) προστατεύει τις επιχειρήσεις από «εξαγορές» τους 
από αμφιβόλου ποιότητας funds, β) διατηρεί τις, 
επιτυχημένες, υπάρχουσες διοικητικές ομάδες των 
επιχειρήσεων και γ) προσφέρει την ευκαιρία αποκόμισης 
σημαντικού κέρδους για το δημόσιο από τη μεταπώληση 
στο, σύντομο, μέλλον των μετοχικών θέσεων που 
απόκτησε.

Χρήστος Γκενάκος 

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Περικλής Γκόγκας 
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

5 5
Είναι πολύ λογικό σε ένα bail-out με χρήματα των 
φορολογούμενων να έχουμε αντιστάθμιση με απόκτηση 
μετοχών στην εταιρία.

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of Global 
Affairs, LSE; Spe-
cial Adviser to the 
Bank of England; 
independent con-
sultant

2 3

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

1 5

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

3 3

Εξαρτάται από (α) τις προοπτικές επιβίωσης 
των επιχειρήσεων (β) τη συμπεριφορά του νέου 
μετόχου (του κράτους) που είναι επιρρεπής σε 
πελατειακές-συντεχνιακές λογικές και (γ) τις 
αρνητικές επιπτώσεις στο επενδυτικό κλίμα (λόγω 
ζημιών των παλαιών μετόχων και του μηνύματος 
που εκπέμπει η μετοχοποίηση). Η ελληνική εμπειρία 
με τις μετοχοποιήσεις είναι μάλλον αποτρεπτική. Οι 
αερομεταφορές είναι ειδική περίπτωση γιατί εκεί ο 
ανταγωνισμός είναι ισχυρός και η επιχειρηματικότητα 
δοκιμασμένη (Aegean). Εναλλακτικά, εκεί προσφέρεται 
ως προοπτική η επιχορήγηση ή ένας ευνοϊκός δανεισμός.

Σαράντης Καλυβίτης 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 5

Γενικά, η συμμετοχή του κράτους σε ιδιωτικές εταιρείες 
πρέπει να γίνεται μόνο κάτω από πολύ ειδικές 
συνθήκες, με συγκεκριμένους όρους και χρονικό 
ορίζοντα. Εξάλλου, αν εφαρμοζόταν τέτοια πολιτική, 
στην περίπτωση της Ελλάδας θα έπρεπε επίσης να 
ισχύσει στην ακτοπλοΐα κοκ, δημιουργώντας τεράστιες 
στρεβλώσεις στην αγορά.

https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home
http://www.pgogas.com
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
http://www.panoskazakos.com
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Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης 

University of Min-
nesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

2 5

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

4 4

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex 1 5

Χρήστος Κωτσόγιαννης University of Exeter 3 4

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

4 5

Χρηματοοικονομική ενίσχυση από το δημόσιο, για 
διασφάλιση της λειτουργίας σημαντικών για την 
οικονομία επιχειρήσεων, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
δικαιώματα αρνησικυρίας (βέτο, ανεξαρτήτως μετοχικού 
ποσοστού) σε σημαντικές αποφάσεις, και συμμετοχή του 
δημοσίου στη διοίκηση της εταιρείας (π.χ. η πρόταση της 
γερμανικής κυβέρνησης προς τη Lufthansa).

Θεόδωρος Π. Λιανός 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Στην Ελλάδα, η συμμετοχή του κράτους σε επιχειρήσεις 
έχει αποδειχθεί καταστροφική για τις επιχειρήσεις. 
Επίσης, η ερώτηση είναι κάπως ασαφής ως προς το τι 
σημαίνει μετοχική συμμετοχή. Άρα, δύσκολη η απάντηση.

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας 

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

1 5

Ελένη Λουρή 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 4

Θα ήταν σκόπιμο να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή 
μόνον αν μπορούσε να διαχωρίσει τη διοίκηση από τη 
συμμετοχή στα κεφάλαια της εταιρείας. Αλλιώς, υπάρχει 
πάντα το αρνητικό παράδειγμα της Ολυμπιακής.

Μίλτος Μακρής University of Kent 4 4

Οι αερομεταφορές είναι σημαντική βιομηχανία και 
αντιμετωπίζουν όλες μαζί ένα αρνητικό σοκ που δεν έχει 
την αιτία του σε λάθος αποφάσεις ή συμπεριφορές τους 
στο παρελλθόν. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει 
επιχειρήσεις όπως οι αερομεταφορές.

Μάνος Ματσαγγάνης 
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

4 3

Η κρατική επιχειρηματικότητα στον ίδιο τομέα στο 
παρελθόν υπήρξε συχνά αποτυχημένη: οι προσπάθειες 
διάσωσης της Ολυμπιακής με σκοπό τη διατήρηση λίγων 
εκατοντάδων θέσεων εργασίας (με υπέρογκες αμοιβές) 
κόστισαν υπερβολικά και τελικά δεν απέτρεψαν το 
μοιραίο. Όμως, η (επιβεβλημένη) διάσωση της Aegean 
σήμερα δεν μπορεί να είναι λευκή επιταγή. Η διεθνής 
εμπειρία αυτό διδάσκει. Το πακέτο διάσωσης της 
Lufthansa (9 δις ευρώ) προβλέπει μετοχική συμμετοχή 
του κράτους με μερίδιο 20% και όρους αποδυνάμωσης 
της δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας, ενώ το αντίστοιχο 
πακέτο διάσωσης της Air France (7 δις ευρώ), όπου το 
κράτος συμμετέχει ήδη, περιλαμβάνει όρους ενεργειακής 
προσαρμογής, και αποχώρησης της εταιρείας 
από αεροπορικές συνδέσεις που ανταγωνίζονται 
σιδηροδρομικές διαδρομές διάρκειας κάτω των 5 ωρών.

https://www.unipi.gr/unipi/el/sotkar.html
https://www.essex.ac.uk/people/KONTO70501/alexandros-kontonikas
http://tarc.exeter.ac.uk/people/centremembers/christos_kotsogiannis/
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7
https://www.kent.ac.uk/economics/people/2993/makris-miltos
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Κώστας Μεγήρ Yale University 4 4
Εξαρτάται από τι ανάγκες υπάρχουν. Εάν χρειάζονται 
υποστήριξη, πρέπει το κράτος να αποζημιωθεί. Οι 
κρατικές μετοχές δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Χρυσοβαλάντου Μήλιου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 4

Μιχάλης Μητσόπουλος
ΣΕΒ Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών

1 5

Στέλιος Μιχαλόπουλος 
Brown University, 
CEPR and NBER

1 4

Δημήτρης Μόσχος 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 3

Γεώργιος Κ. Μπήτρος 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Το κράτος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ενισχύει 
αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις οι οποίες 
προηγούμενα ήταν βιώσιμες, μεταξύ δε αυτών κατά 
προτεραιότητα τις εξαγωγικές. Αλλά μόνο αν δεν 
υπάρχουν άλλοι ιδιώτες επενδυτές να εισέλθουν, 
και πάντως με εύλογη παρουσία του κράτοuς στα 
διοικητικά τους συμβούλια μέχρι να αποκαταθούν 
ομαλές οικονομικές συνθήκες. Ο κεντρικός και απόλυτα 
διαφανής στόχος της πολιτικής πρέπει να είναι η 
συντομότερη δυνατή εκποίηση των μετοχών που θα 
λαβει το δημόσιο.

Δάφνη Νικολίτσα 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

3 3

Μάνθος Ντελής 
Montpellier Busi-
ness School

2 5 There are better and more efficient ways.

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 2 5

Το Δημόσιο έχει πολύ κακές επιδόσεις ως μέτοχος. Η 
μετοχική συμμετοχή του κράτους σε ιδιωτικές εταιρίες 
πρέπει επομένως να είναι έσχατη λύση, για βιώσιμες 
εταιρίες που έχουν προβλήματα ρευστότητας. Το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη λύση αυτή για 
τον μη βιώσιμο Πρίνο αλλά όχι για την βιώσιμη Aegean 
πρέπει να μας ανησυχεί.

Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας 

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - University 
of Bologna

3 5

Το θέμα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί οριζόντια. 
Υπάρχουν θέματα συμμετοχής ή όχι του κράτους στο 
management, τιμολογιακής πολιτικής, ανάγκης ή όχι 
ρύθμισης και ανάλυσης ρυθμιστικών επιπτώσεων, καθώς 
και αποφυγής φαινομένων αναποτελεσματικότητας 
που τελικά θα αυξήσουν το κοινωνικό κόστος παροχής 
των αντίστοιχων. Αυτά θα πρέπει να αναλυθούν κατά 
περίπτωση.

Νίκος Οικονομίδης 
Stern School of 
Business, NYU

4 4

Εάν η αεροπορική εταιρεία χωρίς ενίσχυση θα 
καταρρεύσει, μπορεί να δοθεί ενίσχυση με αντάλλαγμα 
προσωρινή εγγύηση/μεταφορά μετοχών στο Δημόσιο, 
οι οποίες πρέπει να δοθούν πίσω όταν η εταιρεία 
αποπληρώσει την ενίσχυση το πολύ μέσα σε 3 χρόνια.

http://www2.aueb.gr/users/milliou/
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Mitsopoulos
https://vivo.brown.edu/display/smichalo
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/omotimoi-ka8hghtes-kai-afyphretisanta-melh-dep.html
https://manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis
http://mirandaxafa.com
http://www.stern.nyu.edu/networks/
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Θεόδωρος Παλυβός 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 4

Θεόδωρος 
Παναγιωτίδης 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

1 5

Γεώργιος Πάνος 
University of 
Glasgow

2 2

Η κρατική συμμετοχή σε στρατηγικούς κλάδους 
στην Ελλάδα έχει πρόσφατο παρελθόν με μεγάλες 
αποτυχίες, αλλά και παλαιότερο παρελθόν με επιτυχίες. 
Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα πρέπει να συνδυάζεται 
με μια εθνική και υπερκομματική στρατηγική δημόσιας 
επένδυσης και χρηστής και ανταγωνιστικής διαχείρισης. 
Με έλλειψη εθνικής στρατηγικής, υπερκομματικής 
συμφωνίας και εγγυήσεων όσον αφορά τη διαχείριση, 
πιθανώς η κρατική συμμετοχή θα ήταν κακή ίδεα.

Θεολόγος Παντελίδης 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

1 5

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 5

Ηλίας Παπαϊωάννου 
London Business 
School and CEPR

4 5

Το υπόδειγμα «τα κέρδη στους μετόχους και οι ζημιές 
στον φορολογούμενο» που εφαρμόστηκε στο παρελθόν 
ήταν εξοργιστικό και δικαίως οδήγησε σε παγκόσμια 
αγανάκτηση και ένα διάχυτο αίσθημα αδικίας. Βέβαια 
σήμερα ζητήματα ηθικού κινδύνου (moral hazard) είναι 
λιγότερο έντονα σε σχέση με το παρελθόν, καθώς το 
σοκ του Covid-19 ήταν εξωγενές. Η κυβέρνηση οφείλει 
να επικουρήσει τις επιχειρήσεις, ώστε να μετριαστούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και τους 
καταναλωτές. Η βοήθεια πρέπει να είναι εστιασμένη 
σε τομείς με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό 
πολλαπλασιαστή, καθώς οι πόροι είναι περιορισμένοι 
και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος δημοσιονομικού 
εκτροχιασμού (όπως το 2004/2007-2009). Η κυβέρνηση 
μπορεί να εξετάσει «έξυπνα» χρηματοδοτικά εργαλεία, 
όπως προνομιούχες μετοχές ή μετατρέψιμα σε μετοχές 
ομολογιακά δάνεια με υψηλότερο επιτόκιο (καθώς το 
ρίσκο είναι μεγαλύτερο). Σαφέστατα όμως η απόκτηση 
μετοχών από το Δημόσιο δεν θα πρέπει να επάγεται 
επιστροφή στην κακοδιοίκηση και αλόγιστη διαχείριση 
δημοσίων πόρων του παρελθόντος. Η βοήθεια στις 
επιχειρήσεις δεν πρέπει να οδηγήσει στην επιστροφή του 
κρατισμού και της κομματοκρατίας. Η κυβέρνηση μπορεί 
να ορίσει -με αξιοκρατικό τρόπο και πιθανόν διεθνή 
προκήρυξη- ανεξάρτητα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο 
και να απαιτήσει ορθή τήρηση κανόνων εταιρικής 
διακυβέρνησης. 

http://users.uom.gr/~tpanag/
http://users.uom.gr/~tpanag/
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
https://sites.google.com/site/papaioannouelias/
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Δημήτρης 
Παπανικολάου

Northwestern Uni-
versity

2 3

Δεν διαφωνώ στο ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει 
κάτι ως αντάλλαγμα για οποιαδήποτε βοήθεια δώσει σε 
επιχειρήσεις. Αλλά αυτό μπορεί να πάρει άλλες μορφές 
πέρα από τις κοινές μετοχές εφόσον δεν καταλήγει 
να έχει τον έλεγχο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
πάρει προνομιακές μετοχές ή warrants ώστε να έχει 
κάποιο μερίδιο στα κέρδη χωρίς να οδηγηθούμε σε 
κρατικοποιήσεις.

Εύη Παππά 
Universidad Carlos 
III de Madrid

4 5

Οι ανακεφαλαιοποιήσεις από το κράτος θα μπορούσαν 
να γίνουν μόνο ως μέτρα υπέρτατης ανάγκης. 
Υπερασπίζομαι την ελεύθερη αγορά, δεδομένης όμως 
της ιδιαιτερότητας αυτής της οικονομικής κρίσης, βάζω 
στις αντιλήψεις μου μια δόση πραγματικότητας. Οι 
πολιτικοί θα πρέπει να έχουν στην διάθεση τους κάθε 
μέσο για να σταματήσουν την αυξανόμενη παλίρροια 
πτωχεύσεων.

Θοδωρής Πελαγίδης 

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

2 2

Στέλιος Περράκης 
Concordia Univer-
sity

4 5

Απ› την στιγμή που θα αποφασιστεί η υποστήριξη 
κάποιας επιχείρησης που κινδυνεύει λόγω υπερχρέωσης, 
η παροχή ομολογιακών δανείων με τη δυνατότητα 
μετατροπής σε μετοχές κατά την κρίση του δανειστή 
(convertible bonds) είναι η καλύτερη επιλογή. Η 
απόφαση υποστήριξης είναι βέβαια άλλο θέμα.

Παναγιώτης Πετράκης 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι εξασφάλισης του δημοσίου 
ελέγχου.

Βασιλική Σκρέτα 
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

4 3

Bailing out banks, airlines etc in times of crisis, if done 
correctly and with accountability, can be helpful. During 
the US financial crisis, the US government bailed out 
the majority of financial institutions. Most repaid the 
entire amounts. In very few cases the amounts were 
not repaid. The US government also bailed out airlines 
after 9/11. Greek banks and financial institutions have 
received assistance at several instances since the crisis 
started. The Greek government can look at those past 
experiences in both the US and Greece and design the 
contractual terms on new assistance programs based 
on past successful ones. How the bailouts are designed 
is key both for their success and the eventual cost to 
Greek taxpayers.

Γιώργος Σταματόπουλος 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 5

Θανάσης Στέγγος 
University of 
Guelph

3 5

Αθανάσιος Ταγκαλάκης 
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

3 3

https://www.concordia.ca/jmsb/faculty/stylianos-perrakis.html
http://ppetrakis.gr
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home
http://www.econ.upatras.gr/el/people/teaching-staff/athanasios-tagkalakis
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Πάνος Τσακλόγλου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Αν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα και η κυβέρνηση τα ενισχύσει, βεβαίως. 
Σε αυτή την περίπτωση, θα προτιμούσα η ενίσχυση 
να γίνει μέσω προνομιούχων μετοχών, οι οποίες να 
πωληθούν μόλις η επιχείρηση ορθοποδήσει.

Λουκάς Τσούκαλης 
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

2 4

Η όποια οικονομική βοήθεια και εγγυήσεις θα πρέπει 
να συνοδεύονται από όρους και δεσμεύσεις. Αλλά 
δυστυχώς το ελληνικό κράτος έχει βεβαρημένο 
παρελθόν ως επιχειρηματίας. Εξ ου και οι επιφυλάξεις 
ως προς τη μετοχική συμμετοχή.

Μιχάλης Χαλιάσος 
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

3 4

Στις αερομεταφορές τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι 
τεράστια και οι συγκεκριμένες εταιρείες αποτελούν 
ελληνικές επιτυχίες με μέλλον και επιπτώσεις στον 
σημαντικότατο τομέα του τουρισμού στο μέλλον. Αν 
αυτός είναι ο μόνος πολιτικά εφικτός τρόπος στήριξης, 
ας χρησιμοποιηθεί, αλλά με σαφές σχέδιο εξόδου. 
Επέκταση σε άλλους τομείς κατά το δοκούν δημιουργεί 
τον κίνδυνο εξέλιξής της σε πελατειακές πρακτικές που 
δεν χρειάζεται ο τόπος.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου 

Τράπεζα Πειραιώς, 
Χρηματιστήριο, 
Ένωση Τραπεζών

2 4

Γενικά, η αγορά πρέπει να είναι σε θέση να κάνει τη 
δουλειά της, και στην περίπτωση μιας χρεωκοπημένης 
εταιρείας, πρώτα οι μέτοχοι χάνουν τα λεφτά τους, 
και μετά οι δανειστές στο βαθμό που απαιτείται για 
να γίνει η εταιρεία ξανά ελκυστική σε νέους μετόχους. 
Αν το κράτος αναλάβει μετοχικό κίνδυνο, δημιουργεί 
ηθικό κίνδυνο (moral hazard). Η μόνη εξαίρεση που 
μπορώ να δω, είναι για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, 
όταν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία με κίνητρα από 
τη πολιτεία εθνικών πρωταθλητών, που μπορούν 
να σταθούν ανταγωνιστικά διεθνώς. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, μπορώ να δω λόγο για κρατική συμμετοχή 
σε περίπτωση ανάγκης, όπως μια πανδημία.

Κρίστης Χασάπης 
University of Cy-
prus

5 5

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει και 
την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής του κράτους 
σε επιχειρήσεις όπως οι αερομεταφορές με την 
προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα διατηρήσουν 
τουλάχιστον ένα προκαθορισμένο ποσοστό των 
εργαζομένων που απασχολούνται για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, θα αναστείλουν την αγορά μετοχών 
και τα μερίσματα, και θα περιορίσουν τις εκτελεστικές 
αμοιβές. Επίσης, θα πρέπει να τεθεί συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποιο οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν να επαναγοράσουν τις μετοχές της συμμετοχής 
του κράτους σε τιμές αγοράς.

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

1 5

Γενικώς, το κράτος πρέπει να περιορίζεται μόνο στην 
παραγωγή των αμιγώς δημοσίων αγαθών. Ειδικά για 
την Ελλάδα, όπου οι «κυβερνήσεις» των τελευταίων 
δεκαετιών απεδείχθησαν προδοτικές και το «κράτος» 
«βγάζει στο σφυρί» τη δημόσια περιουσία, θα ήταν 
αντιφατικό να θέλει να συμμετάσχει μερικώς ως 
ιδιοκτήτης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

https://www.aueb.gr/en/faculty_page/tsakloglou-panagiotis
http://www.loukastsoukalis.gr
https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
http://www.ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/kristis
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
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Ερώτηση #4 
Ιούλιος 2020

Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου να κα-
ταστεί βιώσιμο και φιλικό προς ανάπτυξη.

Σχεδόν ομόφωνα οι Έλληνες οικονομολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση περαιτέρω με-
ταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο και 
φιλικό προς την ανάπτυξη. 

Στην Ερώτηση του Ιουλίου απάντησαν συνολικά 52 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Η συ-
ντριπτική τους πλειονότητα (88%) συμμερίζεται μερικώς (17%) ή απολύτως (71%) την ανάγκη άμεσης 
περαιτέρω μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ μόλις ένα μέλος του Πάνελ απάντησε 
ότι διαφωνεί με αυτή.

Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια υπογραμμίζουν τρία βασικά σημεία:

■ Πρώτον, τα δημοσιονομικά δεδομένα, με την ανησυχητικά ασύμμετρη αύξηση των συνταξιούχων 
έναντι των εργαζομένων, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος.

■ Δεύτερον, πολλοί απαντήσαντες προτείνουν την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, ο οποίος θα 
χρηματοδοτείται από τις εισφορές που θα έχει καταβάλει ο ίδιος ο συνταξιούχος κατά τον εργασι-
ακό του βίο, και όχι από εκείνες των εργαζόμενων των επόμενων γενεών όπως συμβαίνει σήμερα. 
Έτσι, απαντάται σε μεγάλο βαθμό το χρηματοδοτικό ζήτημα που θέτει το δημογραφικό – μολονότι 
η μετάβαση θα έχει σημαντικό χρηματικό και πολιτικό κόστος – αλλά και ενισχύεται η δικαιοσύνη 
του συστήματος. Η πρόταση για εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού πυλώνα περιλαμβάνεται και στο πε-
ριεκτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που δημοσίευσε του ΚΕΦίΜ με τίτλο «Ελλάδα 2021: Ατζέντα 
για την ελευθερία και την ευημερία».

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 

https://kefim.org/atzenta-gia-tin-eleftheria-kai-tin-evimeria/
https://kefim.org/atzenta-gia-tin-eleftheria-kai-tin-evimeria/
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■ Τρίτον, πολλές από τις απαντήσεις αναφέρονται στα ευρύτερα θετικά αποτελέσματα που θα έχει η 
αποτελεσματική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού στην εθνική οικονομία, τόσο σε ό,τι αφορά την 
ενίσχυση της ανάπτυξης, όσο και ως προς τη συγκράτηση των νέων ανθρώπων στη χώρα, οι οποίοι 
πλέον θα μπορούν να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα το μέλλον τους. 

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Νίκος Οικονομίδης (Stern School of 
Business, NYU) και η Μιράντα Ξαφά (CIGI, ΚΕΦίΜ).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Φάμπιο Αντωνίου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

Δημήτρης Βαγιανός 
London School of 
Economics

5 5

Πρέπει ένα τμήμα του συστήματος να γίνει 
κεφαλαιοποιητικό, με ατομικούς συνταξιοδοτικούς 
λογαριασμούς. Αυτό θα έχει πολλαπλά ευεργετικά 
αποτελέσματα. Καθώς η σχέση εισφορών και 
μελλοντικών συντάξεων θα γίνει πιο άμεση, θα αυξηθούν 
τα κίνητρα στην εργασία: οι εργαζόμενοι δεν θα 
αντιμετωπίζουν τις εισφορές που πληρώνουν ως φόρο 
στην εργασία και θα αυξηθεί επίσης η αποταμίευση, 
η οποία είναι πολύ χαμηλή. Αυτό θα έχει ευεργετικές 
συνέπειες για το κόστος κεφαλαίου των ελληνικών 
επιχειρήσεων, αν συνοδευτεί και με άλλα μέτρα τόνωσης 
της κεφαλαιαγοράς. Θα υπάρξει περισσότερη διαφάνεια 
και σταθερότητα στον υπολογισμό των συντάξεων. 
Υπάρχει βέβαια οικονομικό κόστος μετάβασης 
βραχυπρόθεσμα, και ο σχεδιασμός και η εποπτεία του 
συστήματος θέλουν προσοχή.

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης κ αι 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

5 5

Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα στην τρέχουσα 
διαμόρφωση δεν είναι ούτε βιώσιμο, ούτε και φιλικό 
προς την ανάπτυξη. Η μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική 
του είναι ιδιαιτέρως προβληματική συνυπολογίζοντας 
μάλιστα τα στοιχεία της συνολικής δημογραφικής 
εξέλιξης της χώρας. Συνολικότερα, αναγκαία φαίνεται 
μια στροφή προς μια «κεφαλαιοποιητική» λογική 
συνεπικουρούμενη από μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών (για εργαζόμενους και εργοδότες) και 
εφαρμογή συστηματικών μέτρων περιορισμού της 
«μαύρης εργασίας».

Μανόλης Γαλενιανός 
Royal Holloway, 
University of 
London

5 5

Νίκος Γεωργαντζής 
Burgundy School 
of Business, Dijon-
Γαλλία

5 5

Το ασφαλιστικό σύστημα έχει πολλά ουσιαστικά 
προβλήματα τόσο σε σχέση με τη διάρθρωση και 
διαχείριση των πόρων, όσο και με τη σχέση του προς 
τον δικαιούχο. Όμως πάνω από όλα, υποφέρει από μια 
γενικά εχθρική προς τον δικαιούχο στάση λόγω του 
αναχρονιστικού τρόπου λειτουργίας του.

https://www.youtube.com/watch?v=yzVKhJyVOGA
https://www.youtube.com/watch?v=kBFgUUFDEgw
https://fantoniou.wordpress.com/
http://personal.lse.ac.uk/vayanos/
https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Γεωργούτσος 
Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

5 5

Χρήστος Γκενάκος 

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Περικλής Γκόγκας 
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

3 4

Το βασικότερο πρόβλημα του συστήματος είναι η 
εισφοροδιαφυγή. Αν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
αυτό, τότε τα προβλήματα που θα μείνουν είναι πολύ 
εύκολο να αντιμετωπιστούν.

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of 
Global Affairs, 
LSE; Special 
Adviser to the 
Bank of England; 
independent 
consultant

5 5

Ανδρέας Δριχούτης
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος 

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

Μάριος Ζαχαριάδης 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

4 4

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

5 5

Αυτά σε επίπεδο αρχής. Όμως, όπως λέγει ένα γερμανικό 
ρητό «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» δηλαδή 
στο πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Ίσως πρέπει τα 
ερωτήματα να γίνουν πιο συγκεκριμένα.

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης 

University of 
Minnesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

5 5

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

4 4

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex 4 4

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

2 5

Θεόδωρος Π. Λιανός 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας 

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/faculty-a-z/christos-genakos/
http://www.pgogas.com
http://drichoutis.freehostia.com/andreas
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://sites.google.com/site/zachariadismarios/
http://www.panoskazakos.com
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://www.unipi.gr/unipi/el/sotkar.html
https://www.essex.ac.uk/people/KONTO70501/alexandros-kontonikas
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Αναστασία Λίτινα 
Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

3 4
Το ζητούμενο είναι το είδος των μεταρρυθμίσεων ώστε 
να έχουν και ποιοτικό χαρακτήρα και όχι μόνο ποσοτικό.

Ελένη Λουρή 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5
Άμεση εισαγωγή του δεύτερου κεφαλαιοποιητικού 
πυλώνα, ο οποίος θα επενδύει στην ανάπτυξη και με τα 
έσοδα του θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Μάνος Ματσαγγάνης 
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

5 5

Οι «μνημονιακές» μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν προς 
ένα απλούστερο, δικαιότερο και βιωσιμότερο σύστημα 
συντάξεων σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν το 2010. 
Όμως παραμένουν εκκρεμότητες, ενώ πρόσφατες 
αλλαγές (επιστροφή σε καθεστώς χαμηλών εισφορών 
για τους αυτοαπασχολούμενους υπό την πίεση και των 
αποφάσεων των δικαστηρίων) απειλούν να ακυρώσουν 
τα βήματα προόδου.

Μιχάλης Μητσόπουλος
ΣΕΒ Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών

5 5

Στέλιος Μιχαλόπουλος 
Brown University, 
CEPR and NBER

5 4

Δημήτρης Μόσχος 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 3

Γεώργιος Κ. Μπήτρος 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Ο προϋπολογισμός του κράτους επιβαρύνεται με ένα 
υψηλότατο ποσοστό κάλυψης της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης. Αυτό μέχρι πριν λίγες δεκαετίες ήταν 
κοινωνικά δίκαιο και εφικτό, γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία 
των εργαζομένων είχαν αποστερηθεί αναγκαστικά των 
αποθεματικών τους προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
η μεταπολεμική ανάπτυξη της χώρας. Αλλά η συνέχεια 
της ίδιας πολιτικής μετά το 1975 ήταν κοινωνικά άδικη 
και αναπτυξιακά μη διατηρήσιμη. Τώρα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να αναστραφεί οίκοθεν γιατί η μεταρρύθμιση 
που απαιτείται δεν αντέχεται από το πολιτικό σύστημα. 
Αλλά τα δημογραφικά δεδομένα και η διάρθρωση της 
απασχόλησης είναι τέτοια που, νωρίτερα παρά αργότερα, 
η αναγκαία μεταρρύθμιση θα προκύψει ως ένα άλλο 
μνημόνιο λιτότητας.

Δάφνη Νικολίτσα 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Μάνθος Ντελής 
Montpellier 
Business School

4 4

https://natlitina.webs.com/
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Mitsopoulos
https://vivo.brown.edu/display/smichalo
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/omotimoi-ka8hghtes-kai-afyphretisanta-melh-dep.html
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4558/17
https://www.manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 5 5

Η αντιστροφή της δημογραφικής πυραμίδας σημαίνει 
το τέλος του αμιγώς αναδιανεμητικού συστήματος. Από 
εκεί που είχαμε πολλούς νέους και λίγους ηλικιωμένους, 
τώρα έχουμε πολλούς ηλικιωμένους και λίγους νέους, 
άρα λίγες εισφορές και πολλές συντάξεις. Αυτό καθιστά 
επείγουσα τη μετάβαση σε σύστημα τριών πυλώνων, 
όπως έχουν κάνει προ πολλού όλες οι αναπτυγμένες 
οικονομίες (και όχι μόνο η Χιλή του Πινοσέτ). Το σύστημα 
αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
όπου ο κάθε ασφαλισμένος επενδύει στο μέλλον 
του και οι εισφορές του ανήκουν στον ίδιο. Βασική 
προτεραιότητα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι το 
αίτημα προς την ΕΕ να χρησιμοποιήσει ένα τμήμα των 
κονδυλίων που προβλέπεται να εισπράξει από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για να καλύψει το κόστος μετάβασης σε 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Νίκος Οικονομίδης 
Stern School of 
Business, NYU

5 5

Χρειάζεται να προχωρήσουμε άμεσα σε ανταποδοτικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα, όπου κάθε εργαζόμενος θα 
μπορεί να παίρνει ως σύνταξη τις εισφορές του μετά 
τον μακροχρόνιο τοκισμό ή την επένδυσή τους, χωρίς 
να μπλέκεται με τα χρήματα ή τις εισφορές άλλων 
εργαζομένων.

Θεόδωρος Παλυβός 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

Γεώργιος Πάνος 
University of 
Glasgow

3 3

Η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα είναι πάντα τα 
ζητούμενα, αλλά η ερώτηση είναι λίγο γενική και ενέχει 
πολλές διαστάσεις για να απαντηθεί συγκεκριμένα. 
Αξίζει να σημειωθούν οι πολλαπλές αποσπασματικές 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις περί των εργασιακών τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Ίσως ένα καλό αρχικό σημείο θα 
ήταν η ολική θεώρηση του ασφαλιστικού συστήματος 
και των ασαφών ή οξύμωρων επιμέρους διατάξεων, 
στοχεύοντας στην απλοποίηση, τη σαφήνεια, τα ορθά 
κίνητρα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Θεολόγος Παντελίδης 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

5 5

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Ηλίας Παπαϊωάννου 
London Business 
School and CEPR

4 5

Ανδρέας Παπανδρέου

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

Δημήτρης 
Παπανικολάου

Northwestern 
University

5 5

With an aging population and low birth rates, never 
mind a low interest rate environment, sustaining the 
current level of promised pensions is unsustainable and 
places an undue burden on the young. Greece needs to 
follow other developed countries and move to defined 
contribution plans.

http://www.mirandaxafa.com
http://www.stern.nyu.edu/networks/
http://palivos.weebly.com
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
https://sites.google.com/site/papaioannouelias/
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://pesd.econ.uoa.gr/andreas-papandreou-
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/papanikolaou_dimitris.aspx
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/papanikolaou_dimitris.aspx
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Εύη Παππά 
Universidad Carlos 
III de Madrid

4 2

Θοδωρής Πελαγίδης 

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

5 5
Ο καθένας τον λογαριασμό του, και το κράτος να 
επιδοτεί σε είδος (πχ φάρμακα, περίθαλψη, προνοιακή 
φροντίδα) τις πολύ χαμηλές αποδοχές.

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

Στέλιος Περράκης 
Concordia 
University

5 5

Αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα σχεδόν όλες οι 
συντάξεις είναι αναδιανεμητικές, ακόμα και για 
ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδιανεμητικές συντάξεις 
πρέπει να περιοριστούν στα κατώτερα εισοδήματα. Για 
τα άλλα, θα πρέπει να βασίζονται στις εισφορές των 
ασφαλισμένων και των εργοδοτών τους σε αντίστοιχα 
ταμεία, στα οποία το Δημόσιο δεν θα πρέπει να έχει 
δικαίωμα να βάζει χέρι. Ούτε θα πρέπει να απαγορεύεται 
σε συνταξιούχους να εξακολουθούν να εργάζονται.

Παναγιώτης Πετράκης 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 5 Το δημογραφικό έχει αρνητική εξέλιξη.

Ιορδάνης (Jordan) 
Πέτσας

Kania School of 
Management, 
University of 
Scranton, PA, USA

3 3

Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων του 
ασφαλιστικού μας συστήματος, όπως είναι η ασφάλιση 
και οι εισφορές, που όχι μόνο δαπάνες δεν συνεπάγονται, 
αλλά αντίθετα θα βελτιώσουν τις εισπράξεις, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει καλύτερα το 
σύστημα χορήγησης των παροχών. Φυσικά, οι όποιες 
βελτιώσεις στο ασφαλιστικό μας σύστημα πρέπει να 
γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς μεταβαλλόμενα 
δημογραφικά δεδομένα και να στοχεύουν και σε 
απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του συστήματος ώστε να 
υπάρχει και βελτίωση της οικονομίας.

Βασιλική Σκρέτα 
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

5 4

Γιώργος Σταματόπουλος 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Θανάσης Στέγγος 
University of 
Guelph

4 4

Πάνος Τσακλόγλου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 5

Οι διαθέσιμες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι η 
βιωσιμότητα του συστήματος είναι εξασφαλισμένη (αλλά 
με σημαντικές θεσμοθετημένες μεταβιβάσεις από τον 
κρατικό προϋπολογισμό). Όμως, η δομή του συστήματος 
παρέχει ισχυρά κίνητρα για εισφοροδιαφυγή, 
εισφοροαποφυγή και αυτοαπασχόληση, ενώ δεν 
υπάρχουν κίνητρα για αποταμίευση μέσω ενός 
κεφαλαιοποιητικού δεύτερου πυλώνα, με προφανείς 
συνέπειες για την ανάπτυξη.

Μαργαρίτα Τσούτσουρα Cornell University 5 5

https://sites.google.com/site/evipappapersonalhomepage/home
https://www.brookings.edu/experts/theodore-pelagidis/
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
http://palivos.weebly.com
http://ppetrakis.gr
https://vskreta.wixsite.com/vskreta
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home
https://www.aueb.gr/en/faculty_page/tsakloglou-panagiotis
http://tsoutsoura.com/
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Μιχάλης Χαλιάσος 
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

5 5

Ιδιαίτερα η ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα με 
προσωπικούς λογαριασμούς συντάξεων και συμμετοχή 
σε διεθνώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια θα 
ήταν πολύ χρήσιμη για τα νοικοκυριά, με βάση το 
δημογραφικό πρόβλημα αλλά και τις μακροπρόθεσμες 
δημοσιονομικές δυσκολίες του κράτους.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου 

Τράπεζα Πειραιώς, 
Χρηματιστήριο, 
Ένωση Τραπεζών

5 5

Η Ελλάδα είναι ουραγός στην ανάπτυξη και προώθηση 
ειδικά ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών 
προγραμμάτων. Αυτό στερεί από τον μέσο Έλληνα το 
δικαίωμα, την ευκαιρία και το κίνητρο να δημιουργήσει 
μια σύνταξη η οποία θα εξαρτάται από αυτόν, και να 
απελευθερωθεί από την εξάρτηση του από τη δημόσια 
σύνταξη και αυτούς που την αποφασίζουν.
Επίσης δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθεί όχι μόνο ένα 
κίνητρο για περαιτέρω αποταμιεύσεις, αλλά και ένας 
επιπλέον υγιής δίαυλος διοχετεύσεως αποταμιεύσεων 
προς υγιείς επιχειρήσεις. Και λέω υγιής, διότι 
καθορίζεται από την πλειοψηφία των αποφάσεων 
πολλών (market based mechanism) που, κατ’ εμπειρία, 
συντελεί στην πιο αποτελεσματική κατανομή αυτών των 
αποταμιεύσεων. Μετά την μεγάλη απογοήτευση πολλών 
Ελλήνων που στη τελευταία κρίση είδαν τις συντάξεις 
τους να πετσοκόβονται χωρίς να μπορούν να κάνουν 
τίποτα ή να συμμετέχουν σε αυτές τις αποφάσεις, έχει 
φτάσει η στιγμή να δώσουμε στα χέρια των πολιτών 
αυτή την ευκαιρία, το κίνητρο, το δικαίωμα αλλά και την 
ανάλογη ευθύνη. Είναι η αποθέωση μιας δημοκρατικής 
πολιτείας που δίνει και πρέπει να δίνει δικαιώματα αλλά 
και την ευθύνη στους πολίτες της.

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5 5

Οι εργαζόμενοι θα μείνουν στην Ελλάδα και θα γίνουν 
πιο αποδοτικοί αν αισθάνονται ασφαλείς ότι θα έχουν 
μία αξιοπρεπή σύνταξη και όχι τη γελοία «Εθνική 
Σύνταξη» των 384 ευρώ μηνιαίως, καθώς και αν βλέπουν 
ότι οι ασφαλιστικές εισφορές τους δεν σπαταλούνται 
σε άτομα που ουδέποτε συνεισέφεραν στο ΑΕΠ, ενώ 
μπορούσαν. Συνεπώς, νομίζω ότι χρειαζόμαστε το 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Γιώργος Χορταρέας

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p.html
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Ερώτηση #5 
Αύγουστος 2020

Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει να έχει 
προτεραιότητα έναντι ανάλογης μείωσης των έμμεσων φόρων.

Δύο στα τρία μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων προτείνουν η κυβέρνηση, εφόσον βρεθεί 
ενώπιον σχετικού διλήμματος, να επιλέξει τη μείωση της άμεσης φορολογίας για την ανακούφιση κυ-
ρίως της μεσαίας τάξης, έναντι ανάλογης μείωσης των έμμεσων φόρων όπως ο ΦΠΑ. 

Στην Ερώτηση του Πάνελ για τον Αύγουστο απάντησαν συνολικά 47 Ελληνίδες και Έλληνες οικο-
νομολόγοι.  Στη μεγάλη τους πλειονότητα (64%), προκρίνουν την επιλογή της μείωσης των άμεσων 
φόρων, ενώ το 21% διαφωνεί με αυτήν. Το 15% των απαντησάντων τοποθετήθηκε μεταξύ των δύο 
επιλογών. 

Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια, υπογραμμίζουν τα εξής βασικά σημεία:

Πρώτον, επισημαίνουν την ανάγκη ξεκάθαρου προσδιορισμού της μεσαίας τάξης, μιας κατηγορίας 
που ειδικά τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται με ποικίλο περιεχόμενο στον δημόσιο διάλογο της 
χώρας. Ακόμη όμως και αν η μεσαία τάξη περιγραφεί με σαφή εισοδηματικά άνω και κάτω όρια όπως 
αυτά που χρησιμοποιεί ο ΟΟΣΑ, αρκετοί απαντήσαντες υπογραμμίζουν ότι δεν είναι ομοιογενής στη 
σύστασή της, γεγονός που δεν καθιστά αυτονόητα ενιαία την προσήκουσα φορολογική αντιμετώπιση 
των μελών της.

Στην ίδια κατεύθυνση, επισημάνθηκε η ανάγκη προσδιορισμού των συγκεκριμένων φορολογικών 
μέτρων που θα αναλαμβάνονταν στο πλαίσιο των δύο επιλογών. Για παράδειγμα, η επιμέρους αύξηση 
της φορολογικής επιβάρυνσης της ρυπογόνου παραγωγής και κατανάλωσης δεν ακυρώνει αναγκαστι-
κά την επιδίωξη της κατά τα άλλα γενικής φορολογικής ελάφρυνσης. Επίσης, τονίστηκε πως η επιλογή 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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της μείωσης της άμεσης φορολογίας θα έχει διαφορετικά επιμέρους αποτελέσματα ανάλογα με τα 
μέσα που θα επιλεγούν προς τούτο (πχ αύξηση του αφορολογήτου ορίου έναντι της ελάττωσης των 
φορολογικών συντελεστών).

Ακόμη, αρκετοί απαντήσαντες υπενθύμισαν την ανάγκη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, στό-
χος που προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ώστε 
οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές να αποδίδουν περισσότερα δημόσια έσοδα, αλλά και να κατανέμεται 
δικαιότερα το φορολογικό βάρος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει τέλος ότι παρά τις επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις, η ανάγκη μείωσης, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης δεν αμφισβητήθηκε σχεδόν 
από κανένα μέλος του Πάνελ.

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Στέλιος Περράκης (Concordia University) 
και η Εύη Παππά (Universidad Carlos III de Madrid).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Βαγιανός 
London School of 
Economics

5 5

Ιωάννης Βενέτης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

5 4

Με δεδομένη την κουλτούρα φοροδιαφυγής/
αποφυγής (για την οποία διαχρονικά και παρά τη 
μερική αντιμετώπιση του φαινομένου μετά το 2010, 
κύριος υπεύθυνος είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις) και 
την συνεχή επιβάρυνση για δημοσιονομικούς λόγους 
(υπάρχουν ακόμη;), η ελάφρυνση είναι αναγκαία.

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

5 5

Η μείωση της άμεσης φορολογίας πρέπει να είναι 
σημαντική και άμεση, εστιασμένη στον χώρο της 
παραγωγής (για εργαζόμενους και εργοδότες). Η μείωση 
των έμμεσων φόρων, των φόρων κατανάλωσης και 
περιουσίας, πρέπει να γίνει μονάχα στον βαθμό που δεν 
θέτει σε κίνδυνο την ήδη δοκιμαζόμενη δημοσιονομική 
ισορροπία της χώρας.

Μανόλης Γαλενιανός 
Royal Holloway, 
University of 
London

4 4

Σωτήρης Γεωργανάς 
City, Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου

4 3

Είναι περίπλοκο ζήτημα. Αν μεσαία τάξη είναι αυτή που 
βγαίνει από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία (εισόδημα 
γύρω στα 1.000 ευρώ μηνιαίως) η φορολογία δεν είναι 
πολύ υψηλή . Έχουμε όμως σαφή στοιχεία ότι υπάρχει 
εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αν η μεσαία τάξη δήλωνε τα 
πραγματικά της εισοδήματα θα ήταν μάλλον αρκετά 
βαριά η φορολογία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να 
φορολογούνται οι Έλληνες δίκαια σύμφωνα με αυτά 
που πραγματικά βγάζουν, και αυτό σημαίνει κάποια 
ελάφρυνση στην φορολογική κλίμακα.

Νίκος Γεωργαντζής 
Burgundy School 
of Business, Dijon-
Γαλλία

5 5
Ο άμεσος φόρος είναι γενικά πιο αποτελεσματικός στο 
να στοχεύει σε μια συγκεκριμένου τύπου ανακατανομή 
του πλούτου.

https://youtu.be/AYyx3I3lpRI?list=PLwqeO8dLTiBJ-Lc3WO047rlo9MDSXgQ28
https://youtu.be/19gOT3KGxpI?list=PLwqeO8dLTiBJ-Lc3WO047rlo9MDSXgQ28
http://personal.lse.ac.uk/vayanos/
https://sites.google.com/site/ioannisvenetisgr/
http://charis-vlados.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/galenian/
http://georgana.net/sotiris/
https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home


47

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Γεωργούτσος 
Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

2 4

Σε περιόδους αβεβαιότητας για τις οικονομικές 
προοπτικές, η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση 
της άμεσης φορολογίας θα χρησιμοποιηθεί για αύξηση 
της αποταμίευσης και όχι για τη τόνωση της ζήτησης. 
Επιπλέον, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού δεν θα 
επέτρεπαν μια τέτοια απόφαση. Αντίθετα, η επιλεκτική 
μείωση των έμμεσων φόρων μπορεί να έχει καλύτερα 
αποτελέσματα.

Χρήστος Γκενάκος 

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Περικλής Γκόγκας 
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

4 4

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of 
Global Affairs, 
LSE; Special 
Adviser to the 
Bank of England; 
independent 
consultant

1 4

Στην παρούσα κατάσταση ύφεσης και υψηλής ανεργίας, 
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη μείωση των 
εργατικών εισφορών και των φόρων κατανάλωσης για 
να τονωθεί η απασχόληση και η κατανάλωση. Η μείωση 
των άμεσων φόρων μπορεί να ακολουθήσει.

Ανδρέας Δριχούτης 
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 4
Η μείωση της έμμεσης φορολογίας θα έχει άμεση 
επίδραση, ενώ η μείωση της άμεσης φορολογίας έχει 
χρονική υστέρηση.

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος 

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

3 5
Το πρόβλημα είναι ότι τόσο η άμεση, όσο και η έμμεση 
φορολογία είναι επαχθέστατες και χρήζουν άμεσων και 
δραστικών μειώσεων ταυτόχρονα.

Μάριος Ζαχαριάδης 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

4 4

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

3 2

Αδυνατώ να απαντήσω με βεβαιότητα στο ερώτημα 
όπως τίθεται, διότι (α) εμποδίζει τη συζήτηση των trade-
offs και πιθανών ενδιάμεσων λύσεων πέραν του «ή 
αυτό ή εκείνο», (β) παραβλέπει το πρόβλημα της δομής 
των φόρων, επομένως, το ερώτημα ποιοι συντελεστές 
πρέπει να μειωθούν, και (γ) η έννοια της «μεσαίας 
τάξης» περιλαμβάνει ετερόκλητα στοιχεία. Με κριτήριο 
το εισόδημα (βλ. ΟΟΣΑ) περιλαμβάνει δημόσιους 
υπάλληλους, δικαστικούς, συνταξιούχους κ.α. Με τον 
τρόπο αυτό δεν αποσαφηνίζονται οι σκοποί της μείωσης 
της άμεσης ή έμμεσης φορολογίας.

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης 

University of 
Minnesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

5 5
Δείτε σχετική έρευνα εδώ: https://www.dropbox.com/s/
u0f9o3tyg0ek0ke/greece_macro.pdf?dl=0

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex 2 4

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Georgoutsos_CV_GR_Sept17.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/faculty-a-z/christos-genakos/
http://www.pgogas.com
http://www.demekas.com
http://drichoutis.freehostia.com/andreas
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://sites.google.com/site/zachariadismarios/
http://www.panoskazakos.com
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://www.essex.ac.uk/people/KONTO70501/alexandros-kontonikas
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βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Χρήστος Κωτσόγιαννης University of Exeter 4 4

Χρειάζεται νομίζω να ορίσετε τη «μεσαία τάξη». Σίγουρα 
χρειάζεται να διευρυνθεί η φορολογική βάση και όχι 
να αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές στην ήδη 
υπάρχουσα φορολογική βάση.

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 5

Παναγιώτης Λιαργκόβας 

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

Ελένη Λουρή 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Μίλτος Μακρής University of Kent 5 4

Η μείωση όμως πρέπει να γίνει με τρόπο που να 
ωφεληθούν και οι χαμηλόμισθοι, που επίσης έχουν 
υποστεί πολλές ζημιές τα τελευταία χρόνια. Επίσης, θα 
πρέπει το φορολογικό σύστημα να απλοποιηθεί με σκοπό 
την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αποτελεσματική 
αναδιανομή εισοδήματος χωρίς να ζημιώνονται οι 
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Έπειτα, μπορεί να 
γίνει και μείωση των έμμεσων φόρων.

Μάνος Ματσαγγάνης 
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

3 5

Γενικά μιλώντας, οι χώρες με υψηλότερη φορολογία 
έχουν δυναμικότερη οικονομία και ευτυχέστερους 
κατοίκους. Αλλού είναι το πρόβλημα: πώς το 
φορολογικό βάρος θα μετατοπιστεί από την εργασία 
και την παραγωγή, στην περιουσία και στην (ρυπογόνα) 
κατανάλωση, και πώς θα αποκτήσουμε εκείνες τις 
δημόσιες υπηρεσίες (πχ. επαγγελματικής κατάρτισης) 
που επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Μιχάλης Μητσόπουλος
ΣΕΒ Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών

5 5

Στέλιος Μιχαλόπουλος 
Brown University, 
CEPR and NBER

5 4

Γεώργιος Κ. Μπήτρος 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Εκτιμώ ότι σε μεγάλη πλειονότητα μεταξύ μας 
συμφωνούμε πως οι προτεραιότητες είναι η οικονομία 
της χώρας να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική και οι 
ελληνικές επιχειρήσεις να στραφούν στις εξαγωγές 
και να κερδίσουν μερίδια στις εγχώριες αγορές. Αν 
αυτή η εκτίμηση είναι σωστή, τότε όλοι όσοι ανήκουμε 
στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα μπορούμε να 
περιμένουμε, και να προηγηθεί η μείωση των έμμεσων 
φόρων ώστε να μειωθεί το σχετικό κόστος της ενέργειας 
και των άλλων ενδιάμεσων παραγωγικών εισροών. Η 
μείωση της άμεσης φορολογίας είναι καιρός να προέλθει 
από τη γενίκευση της φορολογικής βάσης και τη μείωση 
των δημόσιων δαπανών σε δραστηριότητες που δεν 
αφορούν την παραγωγή και τη διάθεση δημόσιων 
αγαθών.

http://tarc.exeter.ac.uk/people/centremembers/christos_kotsogiannis/
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7
https://www.kent.ac.uk/economics/people/2993/makris-miltos
http://www.lps.polimi.it/?page_id=1494&lang=en
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Mitsopoulos
https://vivo.brown.edu/display/smichalo
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βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δάφνη Νικολίτσα 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

3 3

Μάνθος Ντελής 
Montpellier 
Business School

3 5 Both are important under certain conditions.

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 5 5

Η έντονη προοδευτικότητα της κλίμακας φορολογίας 
εισοδήματος εμποδίζει την προσέλκυση υψηλά 
αμειβόμενων στελεχών σε κλάδους υψηλής 
προστιθέμενης αξίας.

Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας 

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - 
University of 
Bologna

3 4

Η μεσαία τάξη - υπάρχει ανάγκη ακριβούς ορισμού 
της - είναι ετερογενής ως προς την φορολόγηση. Ένα 
μέρος της φορολογείται και ενδεχομένως να χρειάζεται 
ανακούφιση, ένα άλλο μέρος της - μεγάλο(;) - δεν 
φορολογείται με βάση τη φοροδοτική του ικανότητα. 
Υπάρχει ανάγκη σωστού καταμερισμού μεταξύ αμέσων 
και εμμέσων φόρων, επειδή μείωση των εμμέσων φόρων 
θα ωφελήσει συγκριτικά χαμηλότερες εισοδηματικές 
τάξεις. Η φορολογική ανακούφιση της μεσαίας δεν 
πρέπει να γίνει πανάκεια θεωρώντας ότι αυτή είναι 
ομογενής. Στόχος πρέπει να είναι η δίκαιη κατανομή των 
φορολογικών βαρών από όλους.

Νίκος Οικονομίδης 
Stern School of 
Business, NYU

4 4

Σήμερα οι φόροι στην Ελλάδα είναι τεράστιοι 
γιατί συντηρούν ένα τεράστιο πελατειακό και 
αναποτελεσματικό κράτος. Χρειαζόμαστε σημαντική 
μείωση και των αμέσων και των έμμεσων φόρων, 
με ταυτόχρονη μείωση του μεγέθους του κράτους. 
Είναι σημαντικό να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η 
εισφοροδιαφυγή. Σήμερα ένα τρίτο των φόρων δεν 
πληρώνονται. Πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τους 
φόρους στην εργασία (εργαζομένου και εργοδότη). 
Επίσης πρέπει να μειώσουμε τους άμεσους φόρους για 
να μπορεί η μεσαία τάξη να αποταμιεύει και να επενδύει. 
Και πρέπει επιτέλους να μειωθεί η φοροδιαφυγή.

Θεόδωρος Παλυβός 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

Γεώργιος Πάνος 
University of 
Glasgow

4 4

Θεολόγος Παντελίδης 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

5 5

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5
Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα έχει θετικές 
συνέπειες στην κατανάλωση και στην αύξηση των 
εσόδων από έμμεσους φόρους.

http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4558/17
https://manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis
http://www.mirandaxafa.com
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www.stern.nyu.edu/networks/
http://palivos.weebly.com
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
https://www.uom.gr/pantelidis
http://www.economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://www.economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
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βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Εύη Παππά 
Universidad Carlos 
III de Madrid

4 5

Η μείωση της άμεσης φορολογίας για τη μεσαία τάξη, 
εκτός από την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό 
δυναμικό και τη μείωση της παραοικονομίας, θα 
λειτουργούσε επίσης ως τρόπος μείωσης της ανισότητας. 
Από την άλλη πλευρά, η μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει να 
έχει παρόμοια αποτελέσματα, αλλά θα ευνοούσε κυρίως 
τους καταναλωτές με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη 
και όχι τόσο τη μεσαία τάξη. Επιπλέον, η μείωση του 
ΦΠΑ, εκτός εάν ληφθούν ορισμένα πρόσθετα μέτρα, 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των αρχικών τιμών 
των παραγωγών (αύξηση του markup) χωρίς κανένα 
αποτέλεσμα στην κατανάλωση.

Στέλιος Περράκης 
Concordia 
University

3 5

Δεν μπορεί να δοθεί μονοσήμαντη απάντηση σε μια 
τέτοια ερώτηση, αφού εξαρτάται από το ποιοι φόροι θα 
μειωθούν - είτε άμεσοι, είτε έμμεσοι. Για παράδειγμα, 
μερικοί έμμεσοι φόροι θα πρέπει να αυξηθούν (πχ. για 
ρυπογόνο παραγωγή ή κατανάλωση), παράλληλα με 
μια γενική μείωση του ΦΠΑ σε όλη την κατανάλωση 
και όχι μόνο σε ορισμένους κλάδους (πχ. εστίαση) που 
εξυπηρετούν οργανωμένα συμφέροντα. Το ίδιο και με 
την άμεση φορολογία. Πως θα μειωθεί; Με αύξηση του 
αφορολογήτου ορίου; Με ελάττωση των συντελεστών; 
Κλπ, κλπ.

Παναγιώτης Πετράκης 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 5
Τα πρόσφατα λάθη δεν διορθώνονται εύκολα .Το timing 
έχει μεγάλη σημασία.

Ιορδάνης (Jordan) 
Πέτσας

Kania School of 
Management, 
University of 
Scranton, PA, USA

4 4

Βασιλική Σκρέτα 
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

4 4

Γιώργος Σταματόπουλος 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Θανάσης Στέγγος 
University of 
Guelph

2 4

Beyond the progressive nature of reducing indirect tax-
es, such a reduction would boost consumer spending 
more than a similar reduction of direct taxes (a regres-
sive measure).

Αθανάσιος Ταγκαλάκης 
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

4 4

Κωνσταντίνος 
Τατσιράμος 

University of 
Luxembourg, LISER 
and IZA

4 5

Η μείωση της άμεσης φορολογίας, ιδιαίτερα για 
τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, θα πρέπει 
να συνδυαστεί και με σημαντική διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης, ώστε να μπορέσει να αλλάξει 
και η σχέση μεταξύ άμεσης και έμμεσης φορολογίας 
διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα.

https://sites.google.com/site/evipappapersonalhomepage/home
https://www.concordia.ca/jmsb/faculty/stylianos-perrakis.html
http://www.ppetrakis.gr
http://www.jordanpetsas.com
http://www.jordanpetsas.com
https://vskreta.wixsite.com/vskreta
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home
http://www.econ.upatras.gr/el/people/teaching-staff/athanasios-tagkalakis
https://www.iza.org/people/fellows/1576/konstantinos-tatsiramos
https://www.iza.org/people/fellows/1576/konstantinos-tatsiramos
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Μιχάλης Χαλιάσος 
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

2 4

Σε αυτή τη φάση, θεωρώ ότι χρειάζεται να τονώσουμε 
την κατανάλωση όλων των εισοδηματικών ομάδων 
με χρήση πόρων που αποταμιεύθηκαν λόγω του 
εγκλεισμού. Θεωρώ ότι το κύριο πρόβλημα σήμερα 
δεν είναι η αποθάρρυνση προσφοράς εργασίας ή η 
ανεπαρκής αποταμίευση της μεσαίας τάξης, αλλά η 
μειωμένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών ευρύτερα.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου 

Τράπεζα Πειραιώς, 
Χρηματιστήριο, 
Ένωση Τραπεζών

2 4

Δεν είμαι ειδικός στα φορολογικά, αλλά μου φαίνεται 
πως μια μείωση των έμμεσων φόρων θα έχει μεγαλύτερο 
αποτέλεσμα γιατί είναι πιο δίκαιη, καθώς θα επηρεάσει 
όλους.

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5 5

Πρέπει να μειωθούν οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές, 
όπως διδάσκουν τα Οικονομικά της Προσφοράς. 
Ταυτοχρόνως, πρέπει να μειωθεί και ο ΦΠΑ για να 
τονωθεί και η ζήτηση. Για ν’ αντέξει ο προϋπολογισμός, 
οι εθνικώς επιζήμιες δαπάνες (κτίσιμο τεμενών, 
επιδόματα σε παράνομους μετανάστες κλπ) πρέπει 
πάραυτα να καταργηθούν.

Γιώργος Χορταρέας 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p.html
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Ερώτηση #6 
Σεπτέμβριος 2020

Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών ετών να καθορί-
ζονται από τους Δήμους και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να αποτελέσουν τη βασική πηγή 
εσόδων τους.

Δύο στα τρία μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων προτείνουν οι φόροι επί της ακίνητης πε-
ριουσίας όπως ο ΕΝΦΙΑ να φτάσουν εντός των προσεχών ετών να καθορίζονται από τους Δήμους και 
να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να αποτελέσουν τη βασική πηγή των εσόδων τους.

Στην Ερώτηση του Πάνελ για τον Σεπτέμβριο απάντησαν συνολικά 47 Ελληνίδες και Έλληνες οικο-
νομολόγοι. Το 66% αυτών προκρίνει τη μεταφορά των φόρων ακίνητης περιουσίας στους Δήμους, ενώ 
το 19% διαφωνεί. Το 15% των απαντησάντων τοποθετήθηκε μεταξύ των δύο επιλογών. Ενδιαφέρον 
είναι δε το σχόλιο που απέστειλε αντί ψήφου ο καθηγητής Γιώργος Μπήτρος, ο οποίος επισημαίνει ότι 
διαφωνεί συνολικά με την επιβολή φόρων επί της περιουσίας, καθώς αυτοί αντιφάσκουν τόσο με την 
οικονομική λογική, όσο και με τη βασική αρχή της αποφυγής διπλής φορολογίας.

Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια υπογραμμίζουν τα εξής βασικά σημεία:

Όσοι συμφωνούν με τη μεταφορά των φόρων ιδιοκτησίας στους Δήμους τονίζουν ότι η μεταρρύθ-
μιση αυτή θα ενισχύσει τη λογοδοσία των δημοτικών αρχών, την ανταποδοτικότητα των φόρων και 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν κίνητρα προσέλκυσης 
νέων επενδύσεων. Ακόμη, επισημαίνεται η δυνατότητα περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Από την άλλη πλευρά, οι επιφυλάξεις αφορούν κυρίως την πρακτική αδυναμία διαχείρισης του 
ζητήματος από την τοπική αυτοδιοίκηση - στην οποία αρκετοί απαντήσαντες προσάπτουν ενδημική 
διαφθορά - καθώς και τον κίνδυνο όξυνσης των γεωγραφικών ανισοτήτων. Για την αντιμετώπιση αυ-

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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τού του ενδεχομένου, επισημαίνεται από αρκετά μέλη του Πάνελ η ανάγκη ύπαρξης ενός παράλληλου 
συστήματος στήριξης των φτωχότερων και πιο γεωγραφικά απομακρυσμένων δήμων μέσω κεντρικής 
χρηματοδότησης.

Ανεξαρτήτως τέλος της θετικής ή αρνητικής τους στάσης στο ερώτημα, οι απαντήσαντες ως επί το πλεί-
στον συμφωνούν στην επισήμανση ότι η απόδοση περαιτέρω αρμοδιοτήτων στους δήμους θα πρέπει να συ-
νοδεύεται από τη διασφάλιση των θεσμικών και πρακτικών προϋποθέσεων για την επιτυχή τους επιτέλεση.

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Γεώργιος Πάνος (University of Glasgow) και 
ο Περικλής Γκόγκας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Φάμπιο Αντωνίου 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Δημήτρης Βαγιανός 
London School of 
Economics

4 5

Η χρηματοδότηση των δήμων από την κεντρική διοίκηση 
πρέπει να καθορίζεται με διαφανείς διαδικασίες, με βάση 
μεγέθη όπως ο πληθυσμός τους και το μέσο εισόδημα, 
και όχι με βάση τις εκάστοτε πολιτικές συνθήκες. 
Η χρηματοδότηση μέσω ΕΝΦΙΑ είναι μια διαφανής 
διαδικασία, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από μερική 
αναδιανομή από πλουσιότερους προς φτωχότερους 
δήμους. Το ποσοστό του ΕΝΦΙΑ που θα λαμβάνουν οι 
δήμοι θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ύψος 
πόρων από αυτό που διαχειρίζονται έως τώρα. Οι 
δήμοι θα πρέπει να έχουν αντίστοιχα περισσότερες 
αρμοδιότητες.

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

4 4

Δεν είναι καθόλου άσχημη η ιδέα οι φόροι επί της 
ακίνητης περιουσίας να καθορίζονται από τους 
Δήμους και να εισπράττονται υπέρ αυτών. Φυσικά, 
προηγουμένως, πρέπει να συντελεστούν σημαντικές 
νομοθετικές επαναρρυθμίσεις και σε βάθος 
μεταρρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν το να διαθέτει 
η τοπική αυτοδιοίκηση μας επαρκείς μηχανισμούς 
σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου αυτής της 
αρμοδιότητας. Και επαρκή τεχνογνωσία, και σαφή όρια 
αρμοδιοτήτων/ευθυνών, και κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό, ώστε να διαχειριστεί το θέμα αποτελεσματικά. 
Στην σημερινή μορφή της η τοπική αυτοδιοίκηση στην 
Ελλάδα εκτιμώ πως ΔΕΝ μπορεί να ανταποκριθεί σε 
αυτόν τον ρόλο. Συνολικότερα δε, θεωρώ πως οι φόροι 
επί της ακίνητης περιουσίας είναι, συγκριτικώς, οι 
«δικαιότεροι φόροι». Φυσικά, στην λογική του “το μη 
χείρον βέλτιστον»...

Μανόλης Γαλενιανός 
Royal Holloway, 
University of 
London

3 3

https://www.youtube.com/watch?v=J-mQPJWuf3Q&ab_channel=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82%28%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%AF%CE%9C%29
https://www.youtube.com/watch?v=MshNKBKSVaQ&ab_channel=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82%28%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%AF%CE%9C%29
https://fantoniou.wordpress.com/
http://personal.lse.ac.uk/vayanos/
http://charis-vlados.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/galenian/
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βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Σωτήρης Γεωργανάς 
City, Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου

5 4

Ακούγεται περίεργο, αλλά οι δημοτικοί φόροι σε κάποιες 
πόλεις πρέπει να αυξηθούν. Υπάρχουν δήμοι με ακίνητα 
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που περιβάλλονται από 
δρόμους γεμάτους τρύπες και σπασμένα πεζοδρομία. Η 
απόδοση ΕΝΦΙΑ στους δήμους είναι ένα πρώτο βήμα για 
να πληρώνουν τα ακριβά ακίνητα επαρκή τέλη ώστε να 
χρηματοδοτούν απαραίτητα τοπικά δημόσια έργα. Από 
την άλλη, αυτό θα σημαίνει και αυξημένη λογοδοσία, 
γιατί κανείς δεν θέλει να πληρώνει σημαντικά ποσά 
χωρίς να κοιτάζει που ξοδεύονται. Ενώ σήμερα οι δήμοι 
κατά βάση ξοδεύουν χρήμα που φαίνεται να έρχεται από 
μακριά, από κάποιο Υπουργείο.

Νίκος Γεωργαντζής 
Burgundy School 
of Business, Dijon-
Γαλλία

2 5

Θα ήταν ιδεώδες να μπορούν οι φορείς να 
χρηματοδοτούνται από τους φόρους ακίνητης 
περιουσίας ανάλογα με την αξία του κάθε ακινήτου 
εντός της περιοχής αναφοράς τους. Δεδομένου όμως ότι 
οι ανάγκες σε δημόσιες παροχές δεν είναι ανάλογες με 
την αντικειμενική αξία των ακινήτων σε μια περιοχή, θα 
χρειαζόταν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο αποκέντρωσης 
και ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων του Δήμου όσον 
αφορά τη θέσπιση συντελεστών φορολόγησης και την εν 
τέλει διάθεση των πόρων. Ανεπιθύμητα αποτελέσματα 
θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε σχέση με την 
ανακατανομή του πλούτου αλλά ακόμα και τις τιμές των 
ακινήτων.

Δημήτρης Γεωργούτσος 
Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

3 5

Χρήστος Γκενάκος 

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Περικλής Γκόγκας 
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

1 5

Ξεχνάμε ότι και η χρηματοδότηση των δήμων αποτελεί 
κομμάτι της σημαντικότατης λειτουργίας του κράτους 
που είναι η αναδιανομή του εισοδήματος και η παροχή 
ίσων ευκαιριών -κατά το δυνατό- σε όλους, ανεξάρτητα 
του εισοδήματος. Είναι από τις απόψεις που ακούγονται 
καλές αρχικά, αλλά αν τη μελετήσεις σε 2ο επίπεδο 
είναι η συνταγή της αποτυχίας. Αυτό έχει αποτύχει 
παταγωδώς στις ΗΠΑ, καθώς δημιουργεί προνομιούχες-
πλούσιες και φτωχές περιοχές-δήμους. Είναι απλό: ο 
πλουσιότερος του κάθε φτωχού δήμου έχει κίνητρο να 
φύγει και να πάει στον πλουσιότερο για να απολαμβάνει 
περισσότερες παροχές. Δείτε το Detroit πχ και γιατί 
έχει καταστραφεί, όπως και πολλές γύρω πρώην 
βιομηχανικές περιοχές. Έτσι ο πλούσιος δήμος γίνεται 
πλουσιότερος, και ο φτωχός φτωχότερος. Φυσικά, για 
όσους είμαστε στο top 10% εισοδηματικά, είναι πολύ 
καλό, αλλά πολύ κακό για τους υπόλοιπους.

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος 

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

3 3

http://georgana.net/sotiris/
https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Georgoutsos_CV_GR_Sept17.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/faculty-a-z/christos-genakos/
http://www.pgogas.com
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
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Μάριος Ζαχαριάδης 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

4 4

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

4 4

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης 

University of 
Minnesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

5 4

Χρήστος Καμπόλης
IMD - Institute 
for Management 
Development

5 4

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

3 4

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex 4 4

Χρήστος Κωτσόγιαννης University of Exeter 5 5

Ενισχύει τη λογοδοσία των κυβερνώντων και είναι 
αποτελεσματικός φόρος όσον αφορά τις στρεβλώσεις. 
Θέματα ανισότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
προσαρμογή της δομής του φόρου. Σε περίπτωση που 
κάποιοι δήμοι έχουν χαμηλή δημοσιονομική ικανότητα, 
θα πρέπει ο φόρος να συνδυαστεί με σύστημα 
αναδιανομής πόρων.

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

2 5

Θεόδωρος Π. Λιανός 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Οι Δήμοι είναι ανίκανοι να χειριστούν το ζήτημα 
αυτό. Όμως, μπορεί ένα ποσοστό των εσόδων αυτών 
να αποδίδεται στους δήμους, αλλά μόνον για έργα 
επενδυτικού χαρακτήρα.

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας 

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

Αναστασία Λίτινα 
Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

3 5

Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 
Δήμων και οι κανόνες διαφάνειας είναι κάτι το οποίο 
πρέπει να διευκρινιστεί προκειμένου να απαντηθεί αυτή 
η ερώτηση.

Ελένη Λουρή 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

https://sites.google.com/site/zachariadismarios/
http://www.panoskazakos.com
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://www.imd.org/faculty/professors/christos-cabolis/
https://www.unipi.gr/unipi/el/sotkar.html
https://www.essex.ac.uk/people/KONTO70501/alexandros-kontonikas
http://tarc.exeter.ac.uk/people/centremembers/christos_kotsogiannis/
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://natlitina.webs.com/
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7
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βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Μίλτος Μακρής University of Kent 4 4

Έτσι θα αυξηθεί η ευθύνη των Δήμων απέναντι 
στους δημότες ψηφοφόρους, και κατά συνέπεια θα 
βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Θα πρέπει όμως 
να θεσμοθετηθούν ανώτατα όρια, γιατί η απόλυτη 
ελευθερία καθορισμού των φόρων αυτών από τους 
Δήμους μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην 
απόδοση των κρατικών φόρων από την αλληλεπίδραση 
των φορολογικών βάσεων.

Μάνος Ματσαγγάνης 
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

4 4

Η σύνδεση των φόρων ακίνητης περιουσίας με το 
επίπεδο των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών είναι 
από κάθε άποψη σωστή. Η μόνη παρενέργεια θα ήταν η 
όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ενδεχομένως 
η μεταρρύθμιση αυτή θα έπρεπε να συνοδευτεί από 
κάποιον μηχανισμό εγγύησης ενός ελαχίστου επιπέδου 
βασικών υπηρεσιών, με κεντρική χρηματοδότηση αν 
χρειαστεί.

Μιχάλης Μητσόπουλος
ΣΕΒ Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών

5 5

Στέλιος Μιχαλόπουλος 
Brown University, 
CEPR and NBER

5 4

Δάφνη Νικολίτσα 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 5 5

Η είσπραξη φόρων ακινήτων από τους δήμους θα 
δημιουργήσει κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων και θα 
αυξήσει τη διαφάνεια της οικονομικής τους διαχείρισης, 
εφόσον οι δήμοι θα είναι υπόλογοι προς τους πολίτες για 
το πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους.

Νίκος Οικονομίδης 
Stern School of 
Business, NYU

5 5

Οι φόροι ακίνητων δεν πρέπει να είναι χαράτσι του 
γενικού κράτους, αλλά ανταποδοτικοί φόροι των δήμων. 
Άρα, αυτοί οι φόροι πρέπει να διαφέρουν αρκετά από 
δήμο σε δήμο, ανάλογα με τις λειτουργίες και τα έξοδα 
του κάθε δήμου. Εάν γίνει αυτή η αλλαγή, το γενικό 
κράτος θα απαλλαγεί από πολλές από τις υποχρεώσεις 
του προς τους δήμους. Είναι μια αναγκαία αποκέντρωση.

Θεόδωρος 
Παναγιωτίδης 

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

1 5
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να 
καθορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση.

Γεώργιος Πάνος 
University of 
Glasgow

4 3

Η αποκεντρωμένη διοίκηση από αυτόνομους 
δήμους, ελεγχόμενους από ορκωτούς λογιστές και 
το κράτος με ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι μια πολύ 
θεμιτή μεταρρύθμιση. Χρειάζεται φυσικά προσοχή 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο, τεχνοκρατική στελέχωση και 
ευέλικτους εποπτικούς μηχανισμούς για να θεωρηθεί 
εφικτή.

Θεολόγος Παντελίδης 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

1 5

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 5
Οι πελατειακές σχέσεις είναι ισχυρότερες σε επίπεδο 
δημοτικών αρχών.

https://www.kent.ac.uk/economics/people/2993/makris-miltos
http://www.lps.polimi.it/?page_id=1494&lang=en
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Mitsopoulos
https://vivo.brown.edu/display/smichalo
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4558/17
http://www.mirandaxafa.com
http://www.stern.nyu.edu/networks/
http://users.uom.gr/~tpanag/
http://users.uom.gr/~tpanag/
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
https://www.uom.gr/pantelidis
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
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Δημήτρης 
Παπανικολάου

Northwestern 
University

4 4
Decentralizing tax collection should help mitigate cor-
ruption. That said, some reallocation of funds is needed 
to mitigate inequalities.

Εύη Παππά 
Universidad Carlos 
III de Madrid

5 5

Θοδωρής Πελαγίδης 

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

5 5
Όχι μόνο αυτό, το ακίνητο πρέπει να φορολογείται 
αυτοτελώς κι όχι σύμφωνα με τη συνολική ακίνητη 
περιουσιακή κατάσταση του κατόχου.

Στέλιος Περράκης 
Concordia 
University

5 5

Το μέτρο αυτό αποτελεί διοικητική αποκέντρωση, 
απλοποιεί την είσπραξη των φόρων και δυσκολεύει τη 
φοροδιαφυγή. Αυτή η πρακτική επικρατεί στην πόλη 
που ζω εδώ και 50 χρόνια, την Οττάβα του Καναδά. 
Χρειάζονται μερικές αποκλίσεις σε ευαίσθητες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές.

Παναγιώτης Πετράκης 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Βασιλική Σκρέτα 
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

1 5

Real estate taxes are an important source of revenue 
for the central government. Greece has very unevenly 
distributed values of real estate. Local governments are 
more susceptible to corruption/clientelist relations. Fi-
nally, some very rich municipalities will end up with rev-
enues they would not know /have ways to spend, while 
other will be seriously struggling for funds.

Άρης Σπανός Virginia Tech, USA 5 4

Local governments have a crucial role to play for the 
wellbeing of their residents because they have better 
information about local problems and how best to ad-
dress them than the central government. My only res-
ervation is to ensure that there is legislation in place to 
minimize corruption of local officials.

Γιώργος Σταματόπουλος 
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

2 5

Θανάσης Στέγγος
University of 
Guelph

5 5
This is a common sense approach to a cost-efficient 
allocation of resources.

Αθανάσιος Ταγκαλάκης 
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

3 4

Λουκάς Τσούκαλης 
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

5 5

Μιχάλης Χαλιάσος 
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

3 3

Αυτό θα ήταν πολύ θετικό για την αυτονόμηση 
των δήμων. Με προβληματίζουν όμως δύο θέματα: 
η αναγκαιότητα αξιοποίησης των φόρων αυτών 
για μείωση του δημοσιονομικού χρέους σε κάποιο 
βάθος χρόνου, καθώς και ο κίνδυνος δημιουργίας 
μεγαλύτερης ανισότητας στις συνθήκες διαβίωσης και 
στις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανάμεσα στις 
«ακριβές» και τις «φθηνότερες» περιοχές.

https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/papanikolaou_dimitris.aspx
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/papanikolaou_dimitris.aspx
https://sites.google.com/site/evipappapersonalhomepage/home
https://www.brookings.edu/experts/theodore-pelagidis/
https://www.concordia.ca/jmsb/faculty/stylianos-perrakis.html
http://www.ppetrakis.gr
https://vskreta.wixsite.com/vskreta
https://econ.vt.edu/people/faculty/spanos.html
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home
http://www.econ.upatras.gr/el/people/teaching-staff/athanasios-tagkalakis
https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου 

Τράπεζα Πειραιώς, 
Χρηματιστήριο, 
Ένωση Τραπεζών

5 5

Συμφωνώ, γιατί με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο 
συγκεντρωτισμός των αποφάσεων, και η σχετική 
γραφειοκρατία με όλες τις καθυστερήσεις κλπ. Επίσης, 
αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να γίνει καλύτερη 
διαχείριση των πόρων μια που οι πολίτες είναι σε 
πιο στενή επαφή με τους διοικούντες άρα, και οι 
διοικούντες είναι πιο εύκολα υπόλογοι για τις πράξεις 
τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι 
μια σημαντική βελτίωση στο σύστημα της τοπικής 
διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα πρότυπα της σύγχρονης 
διακυβέρνησης, ειδικά στους τομείς του ελέγχου και της 
διαφάνειας.

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5 5

Αναμένεται ορθολογικότερη φορολόγηση και χρήση 
των εσόδων από τους δήμους, διότι οι τοπικές αρχές 
συνδέονται πιο άμεσα με την κοινωνία, ενώ οι κεντρικές 
«κυβερνήσεις» έχουν αποδειχθεί προδοτικές και 
σπάταλες.

https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
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Ερώτηση #7 
Οκτώβριος 2020

Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από το κρά-
τος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς φορολόγησης και τη 
διεκπεραίωση των σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

Έξι στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων συμφωνούν ότι τα ιδιαιτέρως μεγάλου μεγέ-
θους επενδυτικά σχέδια είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά το καθεστώς φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των σχετικών γραφειοκρατικών προϋπο-
θέσεων. Ανεξάρτητα μάλιστα από το πώς τοποθετούνται στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι οικονομολόγοι του 
Πάνελ ζητούν ευνοϊκότερο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα που θα αφορά εντέλει όλα τα επενδυτι-
κά σχέδια ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στην Ερώτηση του Πάνελ για τον Οκτώβριο απάντησαν συνολικά 46 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολό-
γοι. Το 59% αυτών προκρίνει την ευνοϊκή μεταχείριση των πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, ενώ το 18% 
διαφωνεί. Το 24% των απαντησάντων τοποθετήθηκε μεταξύ των δύο επιλογών. 

Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια υπογραμμίζουν τα εξής βασικά σημεία: 

Όσοι συμφωνούν με την ειδική ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων επενδύσεων τονίζουν ότι η πρακτική 
αυτή θα οδηγήσει στην προσέλκυση επενδύσεων σημαντικού μεγέθους σε κρίσιμους για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση κλάδους, όπως η τεχνολογία, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 
σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.  

Από την άλλη πλευρά, οι επιφυλάξεις αφορούν μεταξύ άλλων το πρόσφορο έδαφος για διαπλοκή και 
διαφθορά που δημιουργεί η ευχέρεια ιδιαίτερης μεταχείρισης, αλλά και την πιθανή νόθευση του ανταγωνι-
σμού καθώς η πρακτική αυτή ευνοεί τους ήδη μεγάλους παίκτες εις βάρος των μικρών και αναδυόμενων. 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Εξάλλου, ακόμη και μεταξύ των θετικών απαντήσεων, επισημαίνεται με έμφαση η ανάγκη για πολύ μεγάλη 
προσοχή στην εφαρμογή ειδικών κανόνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει τέλος το γεγονός ότι ανεξάρτητα από την ψήφο τους στο συγκεκριμένο ερώ-
τημα, οι οικονομολόγοι του Πάνελ σχεδόν ομόφωνα υπογραμμίζουν στα σχόλιά τους την ανάγκη περαιτέρω 
βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου για τις επενδύσεις στη χώρα μας με άξονες ιδίως τη φορολογική 
σταθερότητα, την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης, τη χωροταξική βεβαιότητα, και την επιτάχυνση 
των μηχανισμών δικαιοσύνης, ώστε να ωφεληθούν εντέλει όλες οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, ανεξάρτητα 
από το μέγεθός τους.

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Μίλτος Μακρής (University of Kent) και ο Μάν-
θος Ντελής (Montpellier Business School).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Φάμπιο Αντωνίου
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 3

Ιωάννης Βενέτης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

5 5

Αρκεί οι «ευνοϊκοί κανόνες» να μην συνεπάγονται 
κρατικοδίαιτη επένδυση, άρα ζημιογόνα για την 
οικονομία συνολικά. Θα αποτελέσουν οδηγό και για 
ευνοϊκούς κανόνες σε «μικρότερες» επενδύσεις, άρα 
θα αποτελέσουν και τον οδηγό για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις τόσο αναγκαίες για την ανάπτυξη και 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

3 5

Η άποψη μου είναι πως υπάρχει πιεστική ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός σαφούς, σταθερού και φιλικού πλαισίου 
έλκυσης ΟΛΩΝ των ειδών των επενδυτικών σχεδίων 
στην Ελλάδα. Δεν βρίσκω λόγο ύπαρξης «ειδικών 
ευνοϊκών κανόνων» για μεγαλύτερες ή μικρότερες 
επενδύσεις. Για όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές 
οι κανόνες πρέπει να γίνουν επιτέλους ευνοϊκοί (σταθερή 
και όχι εξαντλητική φορολογία, απλούστευση των 
διαδικασιών έγκρισης, επιτάχυνση των μηχανισμών 
απόδοσης δικαιοσύνης κλπ). Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε 
διάκριση, ούτε μεροληψία, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της επένδυσης, της υποκλαδικής εστίασης της ή της 
εθνικής καταγωγής των επενδυόμενων κεφαλαίων. 
Για όλους του επενδυτές χρειάζεται το συντομότερο 
δυνατό ένα πολύ αποτελεσματικότερο πλαίσιο έλκυσης 
επενδύσεων και δραστηριοποίησης -με έμφαση στη 
μείωση της φορολογίας κερδών και πολύ λιγότερο σε 
επιδοτήσεις στην έναρξη- εστιασμένο στην προώθηση 
της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού 
μας συστήματος.

Μανόλης Γαλενιανός
Royal Holloway, 
University of 
London

4 4

https://youtu.be/shxi53Vpyyo
https://youtu.be/yOKysiBzq58
https://youtu.be/yOKysiBzq58
https://fantoniou.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/ioannisvenetisgr/
http://charis-vlados.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/galenian/
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Σωτήρης Γεωργανάς
City, Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου

3 3

Όλες οι επενδύσεις θα έπρεπε να φορολογούνται ευνοϊκά 
και να μην συναντούν γραφειοκρατία. Μια πολύ μεγάλη 
επένδυση μπορεί μερικές φορές να είναι καταλυτική 
στο να φέρει και άλλες επενδύσεις, και εκεί είναι ίσως 
θεμιτό να προσφέρουμε εξαιρέσεις. Αλλά γενικά, για 
κάθε μεγάλη επένδυση που επιταχύνεται, επιβραδύνονται 
και δυσχεραίνονται πολλές μικρές. Δουλειά του κράτους 
δεν είναι να διαλέγει συγκεκριμένο μέγεθος επενδύσεων, 
αλλά να τις διευκολύνει όλες.

Νίκος Γεωργαντζής
Burgundy School 
of Business, Dijon-
Γαλλία

3 3

Πρόκειται περί δύο διαφορετικών ερωτήσεων. Η 
μία αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις, και η άλλη το 
γραφειοκρατικό φόρτο. Για το πρώτο διαφωνώ. Το 
να προσπαθήσει μια χώρα να προσελκύσει επενδυτές 
προτείνοντας σαν κύριο πλεονέκτημα την ευνοϊκή 
φορολογική αντιμετώπιση, όχι μόνο εισάγει ένα στοιχείο 
αδικίας έναντι των εγχωρίων επενδυτών, αλλά μπορεί 
να έχει και αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την 
ποιότητα των επενδύσεων (αν η επιλογή της χώρας γίνει 
με βάση τη φορολογική αντιμετώπιση και όχι με άλλα 
πλεονεκτήματα που ιδεωδώς θα έπρεπε να επιφέρει 
μια τέτοια επιλογή για τον επενδυτή). Όσον αφορά 
το γραφειοκρατικό φόρτο, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι οποιαδήποτε βελτίωση και ειδικά ελάφρυνση του 
γραφειοκρατικού φόρτου είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά 
και επείγουσα. Μάλιστα, αυτό το δεύτερο σκέλος της 
ερώτησης καταδεικνύει εναλλακτικές που μπορούν 
με το παραπάνω να χρησιμοποιηθούν αντί μεγάλων 
φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δημήτρης Γεωργούτσος
Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

5 5

Χρήστος Γκενάκος

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

This instrument needs to be used with great care and 
extremely selectively for reasons of equity and justice. 
In my mind it is not so much about the level of invest-
ment as much as the externalities and spillovers that 
the investment may/will have. So, yes on availability, but 
should be used very selectively.

Περικλής Γκόγκας
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

5 5

Η οικονομία και η κοινωνία έχει πολλά να κερδίσει από 
την επίσπευση τέτοιων επιχειρηματικών επενδυτικών 
πλάνων και όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμμεσα μέσω 
σχετικών πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 
Επομένως, πχ η μηδενική φορολόγηση και μηδενική 
πληρωμή εργοδοτικών εισφορών για ένα διάστημα 3, 5 
ακόμα και 10 ετών θα έχει ένα καθαρό θετικό πρόσημο 
στην ελληνική οικονομία.

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of 
Global Affairs, 
LSE; Special 
Adviser to the 
Bank of England; 
independent 
consultant

1 5

http://georgana.net/sotiris/
https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Georgoutsos_CV_GR_Sept17.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/faculty-a-z/christos-genakos/
http://www.pgogas.com
http://www.demekas.com
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Ανδρέας Δριχούτης
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

2 4

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις υποθέτω ότι είναι 
σημαντικότερες (α) η σταθερότητα της φορολογίας και 
(β) λοιπές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν δραστικά 
το επιχειρηματικό περιβάλλον και μειώνουν την 
αβεβαιότητα για τις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν 
στο μέλλον (δικαιοσύνη, χωροταξία κλπ). Εκτός τούτων, 
η ευνοϊκότερη μεταχείρισή τους θα τροφοδοτούσε 
αντιεπιχειρηματικές ιδεοληψίες που διώχνουν 
επιχειρήσεις. Βλ. μεταξύ πολλών άλλων την στάση του 
Δήμου Ελευσίνας για την επένδυση της Πίτσος.

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης

University of 
Minnesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

3 3

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

5 5

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex 3 4

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

2 4

Θεόδωρος Π. Λιανός
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5
Νοθεύει τον ανταγωνισμό και ευνοεί τους ήδη μεγάλους 
σε βάρος των μικρών.

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

2 3

Ελένη Λουρή
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μεγάλες επενδύσεις ειδικά 
σε τεχνολογικούς κλάδους. Θα ήταν σκόπιμο όταν 
προκύψει τέτοιο επενδυτικό ενδιαφέρον να υποστηριχτεί 
αποτελεσματικά.

Μίλτος Μακρής University of Kent 5 5
Είναι αναγκαίο στο σύγχρονο περιβάλλον έντονου 
διεθνούς ανταγωνισμού για επενδύσεις.

Μάνος Ματσαγγάνης
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

3 3

Δεν είμαι ειδικός. Αλλά μου φαίνεται ότι το 
ζητούμενο είναι οι σταθεροί φορολογικοί κανόνες 
και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας για όλες τις 
επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν.

Στέλιος Μιχαλόπουλος
Brown University, 
CEPR and NBER

5 5

http://drichoutis.freehostia.com/andreas
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
http://www.panoskazakos.com
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://www.unipi.gr/unipi/el/sotkar.html
https://www.essex.ac.uk/people/KONTO70501/alexandros-kontonikas
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7
https://www.kent.ac.uk/economics/people/2993/makris-miltos
http://www.lps.polimi.it/?page_id=1494&lang=en
https://vivo.brown.edu/display/smichalo
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Γεώργιος Κ. Μπήτρος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Εάν το δημόσιο καλείται να διαφοροποιεί τους όρους 
μιας επένδυσης ανάλογα με την κλίμακά της, τότε το 
δημόσιο γίνεται μέρος της επενδυτικής απόφασης εκ 
μέρους του δυνητικού ιδιώτη επενδυτή, οι υπολογισμοί 
και τα κίνητρα των επενδυτών παύουν να είναι 
καθαρά οικονομικά, οι κυβερνήσεις εμπλέκονται σε 
ένα αλισβερίσι διαπραγματεύσεων και ενδεχομένως 
διαπλοκής, και η επιλογή των επενδύσεων καθοδηγείται 
περισσότερο από πολιτικά, παρά οικονομικά κριτήρια. 
Συνεπώς, η ορθή πολιτική είναι ξεκάθαροι και σταθεροί 
φορολογικοί, περιβαλλοντολογικοί και λοιποί όροι για 
μικρές και μεγάλες επενδύσεις, χωρίς επιδοτήσεις, 
κρατικές εγγυήσεις, και άλλες αδιαφανείς διαδικασίες.

Δάφνη Νικολίτσα
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

4 4

Μάνθος Ντελής
Montpellier 
Business School

2 5
We need equal rules for all. These rules should be liberal 
rules (favorable taxation for all, low bureaucracy, etc.).

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 4 5

Ιδανικά θα πρέπει όλες οι επενδύσεις να έχουν εγγύηση 
μη μεταβολής της φορολογικής μεταχείρισης προς το 
χειρότερο για τουλάχιστον 10 χρόνια και περιορισμένες 
γραφειοκρατικές προϋποθέσεις. Όμως μέχρι να 
δημιουργηθεί ένα τέτοιο καθεστώς, το ισοζύγιο κόστους-
οφέλους συνηγορεί υπέρ της ευνοϊκότερης μεταχείρισης 
των μεγάλων επενδύσεων.

Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - University 
of Bologna

3 5

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με τους ίδιους κανόνες ανεξάρτητα από το μέγεθος 
τους. Αυτό μειώνει ασσυμετρίες στην πληροφόρηση 
και αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Ειδικοί κανόνες 
δικαιολογούνται μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο τα 
επενδυτικά σχεδία δημιουργούν θετικές εξωτερικότητες 
οι οποίες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη από την οικονομία 
της αγοράς.

Νίκος Οικονομίδης
Stern School of 
Business, NYU

5 5

Σωστό να υπάρχει ειδική διαπραγμάτευση για μεγάλες 
επενδύσεις. Όμως πρέπει απαραίτητα να εκλείψει η 
γραφειοκρατία για μικρότερες επενδύσεις. Επίσης, 
πρέπει να υπάρχει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για 
τουλάχιστον 5 χρονιά για όλες τις επενδύσεις.

Γεώργιος Πάνος
University of 
Glasgow

2 4

Όλα τα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα είναι επιθυμητό 
να αντιμετωπίζονται από το κράτος ευνοϊκά και με 
μόνιμο ζητούμενο τη μείωση της γραφειοκρατίας και 
τη φορολογική σαφήνεια και απλότητα, και μετά την 
ελάφρυνση.

Θεολόγος Παντελίδης
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

5 5

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Ηλίας Παπαϊωάννου
London Business 
School and CEPR

3 4

http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4558/17
https://manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis
http://www.mirandaxafa.com
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www.stern.nyu.edu/networks/
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
https://www.uom.gr/pantelidis
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
https://sites.google.com/site/papaioannouelias/
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Εύη Παππά
Universidad Carlos 
III de Madrid

5 5

Οτιδήποτε ευνοεί την επένδυση, όσο μικρό η μεγάλο 
κι αν είναι, πρέπει να έχει προτεραιότητα και να 
απαλλάσσεται από τους γραφειοκρατικούς κανόνες, 
γιατί αυξάνει τη φορολογική βάση και δυναμώνει την 
ανάπτυξη. Δυστυχώς οι θεσμοί στην χώρα μας δεν έχουν 
ακόμα εκμοντερνιστεί, ίσως είναι καιρός για αλλαγές 
τέτοιου τύπου, όχι μόνο όσον αφορά τις επενδύσεις, αλλά 
και σε γενικότερο επίπεδο.

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 5

Υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές 1) προάγουν την 
καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας, την εξωστρέφεια 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη και 2) σέβονται την ελληνική 
πολιτισμική και φυσική κληρονομιά.

Στέλιος Περράκης
Concordia 
University

3 5

Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση στην ερώτηση. 
Μεγάλα επενδυτικά έργα συνήθως έχουν και μεγάλες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές ή πολιτισμικές 
επιπτώσεις. Έχουν βέβαια και μεγάλη οικονομική 
συμβολή. Θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση 
και η επιτάχυνση η όχι της διαδικασίας αξιολόγησης να 
αποτελεί το πρώτο βήμα.

Παναγιώτης Πετράκης

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Γιώργος 
Σταματόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Θανάσης Στέγγος
University of 
Guelph

4 4

Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

4 4

Λουκάς Τσούκαλης
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

4 4

Μιχάλης Χαλιάσος
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

1 5

Διαφάνεια και ξεκάθαροι κανόνες για όλους. Όταν 
ανοίγουμε το παράθυρο για ειδική μεταχείριση υπό 
προϋποθέσεις, δημιουργούμε πρόσφορο περιβάλλον 
για ρουσφέτι, μεσάζοντες και διαπλοκή (βλ. και χρυσά 
διαβατήρια).

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου

Τράπεζα Πειραιώς, 
Χρηματιστήριο, 
Ενωση Τραπεζών

4 4

Θεωρητικά, η εκλογή νικητών και νικημένων θα έπρεπε 
να αφήνεται στον μηχανισμό της αγοράς. Η Ελλάδα 
όμως είναι μια μικρή χώρα, που δεν έχει ούτε το κριτικό 
μέγεθος αγοράς, ούτε την πολυτέλεια πλέον για επιπλέον 
καθυστερήσεις. Υπάρχει άμεση ανάγκη να δημιουργήσει 
«πρωταθλητές» με το απαραίτητο μέγεθος ώστε να 
μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί διεθνώς. Πρέπει λοιπόν 
η χώρα να κάνει τα «στοιχήματα» της, ως προς τους 
τομείς που θέλει να υποστηρίξει για να δώσει κίνητρα 
στους επιχειρηματίες και το κεφάλαιο να κάνουν τα 
υπόλοιπα. 

Η παροχή ευνοϊκών κανόνων πρέπει να είναι κίνητρο 
για την προσέλκυση τέτοιων (μεγάλου μεγέθους) 
επενδύσεων, όχι με αδιάκριτη κατεύθυνση, αλλά με 
στόχευση προς τους επιλεγμένους τομείς.

https://sites.google.com/site/evipappapersonalhomepage/home
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.concordia.ca/jmsb/faculty/stylianos-perrakis.html
http://www.ppetrakis.gr
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home
http://www.econ.upatras.gr/el/people/teaching-staff/athanasios-tagkalakis
http://www.loukastsoukalis.gr
https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Κρίστης Χασάπης
University of 
Cyprus

4 5

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5 5

Δυστυχώς, στην Ελλάδα το κράτος αντιμετωπίζει εχθρικά 
τις επενδύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που 
αποδεικνύουν του λόγου το αληθές (βλ. διαδίκτυο). Κατ’ 
αρχάς, πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 106, παρ. 3 του 
Συντάγματος του 1975, με βάση το οποίο πολλές μεγάλες 
βιομηχανίες έμπλεξαν στα «γρανάζια» του κράτους και 
κατεστράφησαν.

Γιώργος Χορταρέας

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 3

Οι παραπάνω βαθμολογίες είναι τυχαίες γιατί το 
ερώτημα είναι πολύ γενικό.

Εάν το καθεστώς φορολόγησης και οι γραφειοκρατικές 
προϋποθέσεις δυσχεραίνουν τις επενδύσεις, το πρώτο 
μέλημα θα πρέπει να είναι ο εξορθολογισμός τους, 
ώστε να αντιμετωπιστούν ΟΛΑ τα επενδυτικά σχέδια με 
ευνοϊκούς κανόνες. Γιατί τα μικρού μεγέθους επενδυτικά 
σχέδια να αντιμετωπίζουν μεγάλες γραφειοκρατικές 
εμπλοκές; 

Η ευνοϊκή αντιμετώπιση στρατηγικών επενδύσεων (π.χ., 
αμυντική βιομηχανία, νέες τεχνολογίες) είναι επιθυμητή. 
Ποιον θα εμπιστευθούμε όμως να αποφασίσει για το ποια 
είναι τα επενδυτικά σχέδια που χρήζουν ειδικής ευνοϊκής 
μεταχείρισης;

http://www.ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/kristis
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p.html
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Ερώτηση #8 
Νοέμβριος 2020

Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρα-
σμού / περιστασιακής οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα μας.

Πάνω από επτά στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει 
να διευκολύνει ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού και της περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα μας, εφαρμογών δηλαδή όπως η Airbnb, η Uber και η Lyft. Ζη-
τούμενο αναδεικνύεται, όπως είναι εύλογο, το ακριβές περιεχόμενο των ρυθμιστικών αυτών πρωτοβουλιών.

 Στην Ερώτηση του Πάνελ για τον Νοέμβριο απάντησαν συνολικά 47 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομο-
λόγοι. Το 73% αυτών επιθυμεί την περαιτέρω ενθάρρυνση της ανάπτυξης αυτών των πλατφορμών, ενώ 
μόλις το 11% διαφωνεί. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετήθηκε το 17% των απαντησάντων. (Τα παραπάνω 
ποσοστά αθροίζουν 101 λόγω στρογγυλοποίησης).

Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια υπογραμμίζουν τα εξής βασικά σημεία: 

Όσοι προκρίνουν την περαιτέρω ενθάρρυνση των εφαρμογών της νέας οικονομίας, υποστηρίζουν ότι 
έτσι θα ενισχυθούν οι θέσεις και οι επιλογές απασχόλησης και η ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς 
όπως ο τουρισμός, θα μειωθεί το κόστος διαμεσολάβησης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και καταναλωτών, 
θα αντιμετωπιστεί ως ένα βαθμό η φοροδιαφυγή και η αδήλωτη εργασία, ενώ θα δοθεί η ευκαιρία σε όσους 
δύνανται και το επιθυμούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους εργαζόμενοι παράλληλα προς την κύρια απα-
σχόλησή τους. Σημαντική είναι ακόμη η αναφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, ιδίως 
από Ελληνίδες και Έλληνες νεότερης ηλικίας, αλλά και στην ανάγκη διατήρησής τους στην Ελλάδα και 
επιστροφής όσων κατά την προηγούμενη δεκαετία επέλεξαν να μεταναστεύσουν. 

Αντιθέτως, οι επικριτές τονίζουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι μορφές απασχόλησης στις 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματα, στην επιχειρηματική, περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, 
αλλά και στον ασύμμετρο ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες, πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις των εκάστοτε 
κλάδων. Επίσης, διατυπώνονται ενστάσεις ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας, δημόσιας υγιεινής και 
διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, αλλά και η επιφύλαξη ότι οι εν λόγω πλατφόρμες προάγουν τον φθη-
νό τουρισμό την ώρα που η Ελλάδα πρέπει να στοχεύσει στον τουρισμό υψηλής αποδοτικότητας.

Αρκετά είναι εξάλλου τα σχόλια που ζητούν την εξεύρεση μιας χρυσής τομής όπου θα διευκολύνεται μεν 
η ανάπτυξη τέτοιων νέων επιχειρηματικών δράσεων, με ταυτόχρονη όμως προστασία έναντι των διάφορων 
αρνητικών εξωτερικοτήτων. 

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από την ψήφο τους στο συγκεκριμένο ερώτημα, τα μέλη του Πάνελ 
σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύουν το ζήτημα του συγκεκριμένου περιεχομένου που θα έχουν τυχόν περαιτέ-
ρω ρυθμίσεις, δεδομένης της δυσκολίας η νομοθεσία να καλύψει επαρκώς τα αποτελέσματα των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και των εγγενών προβλημάτων γραφειοκρατίας και προσοδοθηρίας που 
επηρεάζουν το ρυθμιστικό οικοσύστημα της χώρας μας.

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Γεώργιος Μπήτρος (Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών) και ο Σωτήρης Γεωργανάς (City, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Βαγιανός
London School of 
Economics

4 4

Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν την ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού αναπόφευκτη. Το κράτος θα 
πρέπει να συμβαδίσει με την πραγματικότητα αυτή, 
βρίσκοντας όμως τρόπους να διασφαλίζει τα συμφέροντα 
των εργαζομένων.

Ιωάννης Βενέτης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

4 4

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

5 5

Η κυβέρνηση στην Ελλάδα -όπως και κάθε κυβέρνηση, 
κάθε χώρας στον πλανήτη- οφείλει να διευκολύνει την 
ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας ή κλάδου 
της οικονομίας, παρέχοντας ένα πλήρες, λειτουργικό, 
ευέλικτο και αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας που να 
εγγυάται συγχρόνως την προστασία του συλλογικού 
και του ιδιωτικού συμφέροντος. Χωρίς περιττές 
γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και με έμφαση στον 
περιορισμό κάποιας πιθανής δημιουργίας αρνητικών 
εξωτερικών οικονομιών, στην μείωση της φοροδιαφυγής 
και της τήρησης της νομιμότητας.

Μανόλης Γαλενιανός
Royal Holloway, 
University of 
London

4 4

Σωτήρης Γεωργανάς
City, Πανεπιστημιο 
του Λονδινου

5 5

Γενικά το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο δεν ευνοεί 
την περιστασιακή/ευέλικτη εργασία θεωρώντας ότι 
οι εργαζόμενοι θέλουν όλοι μια κλασική δουλειά 9-5. 
Αυτό γίνεται όλο και πιο απαρχαιωμένο και δυσκολεύει 
όσους χρειάζονται ευελιξία ή απλά θέλουν να ζουν λίγο 
διαφορετικά.

https://www.youtube.com/watch?v=CvvB2ywHCxY
https://www.youtube.com/watch?v=XCaq56VMHAU
http://personal.lse.ac.uk/vayanos/
https://www.sites.google.com/site/ioannisvenetisgr/
http://charis-vlados.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/galenian/
http://www.georgana.net/sotiris/
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Νίκος Γεωργαντζής
Burgundy School 
of Business, Dijon-
Γαλλία

1 5

Μακροχρόνια, δεν μπορούμε να απαιτούμε 
επιχειρηματική, περιβαλλοντική, κοινωνική υπευθυνότητα 
και ταυτόχρονα να ανοίγουμε την αγορά σε ανταγωνισμό 
χάρη σε περιστασιακές στρατηγικές. Η παρούσα στιγμή 
προσφέρεται για ένα εύλογο παράδειγμα: Εμπιστεύεστε 
τον κάθε «νοικοκύρη» ενός AirBnB στη λήψη μέτρων 
καθαριότητας με σκοπό τη μη εξάπλωση της πανδημίας; 
Εγώ προσωπικά, σαν καταναλωτής παρομοίων 
υπηρεσιών, όχι. Φυσικά το παράδειγμα είναι λιγότερο 
εύλογο στην περίπτωση μετακινήσεων με UBER αλλά 
εν γένει φαίνεται αδύνατο να ελεγχθούν όσο χρειάζεται 
τέτοιες αποκεντρωμένες λύσεις. Ειδικά σε μια χώρα όπου 
οι τιμές για τις αντίστοιχες παραδοσιακά παρεχόμενες 
υπηρεσίες (ξενοδοχεία, ταξί) είναι ήδη αρκετά χαμηλές 
ώστε να μην είναι απαραίτητη μια επιπλέον τόνωση του 
ανταγωνισμού.

Δημήτρης Γεωργούτσος
Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

5 5

Χρήστος Γκενάκος

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5
The question posed is very general. The same way there 
are market failures, there are also government failures, 
so try not to pose so general questions.

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of Global 
Affairs, LSE; Special 
Adviser to the 
Bank of England; 
independent 
consultant

1 5

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

3 3

Θα ήταν καλύτερο να τεθεί το ερώτημα διαφορετικά, 
και τότε θα συμφωνούσα «απολύτως»: Πρέπει να 
ρυθμίζονται οι αναφερόμενες δραστηριότητες με τρόπο 
που να διευκολύνεται η ανάπτυξή τους αλλά και να 
προστατεύονται τρίτοι π.χ. στην περίπτωση της Airbnb, οι 
μόνιμοι ένοικοι ή κάτοικοι μιας πολυκατοικίας.

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης

University of 
Minnesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

4 3

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

5 5

Αλέξανδρος Κοντονίκας University of Essex 3 4

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

3 5

Εξαρτάται από το νόημα του όρου «ρυθμιστικά», καθώς 
στην συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τον εν εξελίξει 
«ψηφιακό μετασχηματισμό», καλύπτει πολλαπλά και 
ετερογενή, έως ένα βαθμό, θέματα.

https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home
https://www.aueb.gr/sites/default/files/Georgoutsos_CV_GR_Sept17.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/faculty-a-z/christos-genakos/
http://www.demekas.com
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
http://www.panoskazakos.com
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://www.unipi.gr/unipi/el/sotkar.html
https://www.essex.ac.uk/people/KONTO70501/alexandros-kontonikas
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

4 4

Ελένη Λουρή
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να αφορούν και την κανονική 
φορολόγηση των εσόδων στη χώρα πραγματοποίησης 
τους, και δεν θα πρέπει να δημιουργούν άνισο 
ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου.

Μάνος Ματσαγγάνης
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

3 5

Το θέμα δεν είναι περισσότερη ή λιγότερη, αλλά 
καλύτερη ρύθμιση. Είναι απολύτως θεμιτό η Airbnb 
να ανταγωνίζεται τα ξενοδοχεία, και η Uber ή η Lyft τα 
ταξί. Δεν είναι θεμιτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
να εκδηλώνεται με παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, 
κοινής ησυχίας (Airbnb) ή ελάχιστων αμοιβών (Uber/Lyft).

Κώστας Μεγήρ Yale University 5 5
Οδηγεί στην αύξηση ευκαιριών για εργασία και αυξάνει 
την ευελιξία της οικονομίας

Χρυσοβαλάντου 
Μήλιου

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 3

Στέλιος Μιχαλόπουλος
Brown University, 
CEPR and NBER

5 4

Γεώργιος Κ. Μπήτρος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 4

Από την εμπειρία των τελευταίων ετών προκύπτει ότι 
οι εν λόγω πλατφόρμες προάγουν τον φθηνό τουρισμό, 
ενώ παράλληλα δημιουργούν μεγάλες εξωτερικότητες, 
οι οποίες διαχέονται ανεξέλεγκτα. Η χώρα μας πρέπει 
να στοχεύσει στον υψηλής αποδοτικότητας τουρισμό. 
Επιπλέον, από γνώση και εμπειρία μπορώ να πω ότι οι 
ρυθμιστές στην Ελλάδα δύσκολα βρίσκουν τη χρυσή 
τομή, τα δικαστήρια υπολειτουργούν, κλπ. Γι’ αυτό, 
προτιμώ την προσέγγιση να περιοριστεί το εύρος δράσης 
αυτών των διευκολύνσεων.

Δάφνη Νικολίτσα
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 4

Μάνθος Ντελής
Montpellier 
Business School

5 5

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 5 5

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που φέρνουν σε επαφή 
πωλητές υπηρεσιών με χρήστες προωθούν τη βέλτιστη 
χρήση πόρων που διαφορετικά μπορεί να λιμνάζουν, 
και συμπληρώνουν το εισόδημα των πωλητών. Ρόλος 
του κράτους είναι να διευκολύνει αυτές τις συναλλαγές, 
που προσφέρουν σχετικά φθηνές υπηρεσίες και 
δυνατότητα αξιολόγησης, με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που 
αποτρέπει παραπλανητικές διαφημίσεις και κακή χρήση 
προσωπικών δεδομένων.

Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - University 
of Bologna

1 1
I strongly disagree with gig economy. It will undermine 
labour relations and increase asymmetries in informa-
tion between employers and potential employees.

Νίκος Οικονομίδης
Stern School of 
Business, NYU

5 5

https://es.uop.gr/el/liargobas
https://es.uop.gr/el/liargobas
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7
http://www.lps.polimi.it/?page_id=1494&lang=en
https://economics.yale.edu/people/faculty/costas-meghir
http://www2.aueb.gr/users/milliou/
http://www2.aueb.gr/users/milliou/
https://vivo.brown.edu/display/smichalo
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4558/17
https://manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis
http://mirandaxafa.com
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www.stern.nyu.edu/networks/
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Θεόδωρος 
Παναγιωτίδης

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

5 5

Γεώργιος Πάνος
University of 
Glasgow

4 4

Βρίσκω ότι ο όρος «απασχόληση ελευθέρων δεξιοτήτων» 
ακούγεται μάλλον πιο δόκιμος. Στις εποχές της τωρινής 
και της επερχόμενης ψηφιακής επανάστασης, καθώς 
και στο τοπίο του COVID-19 και μετά από αυτό, υπάρχει 
πολύς χώρος για τέτοιες εργασίες στην Ελλάδα. Με 
υψηλότατη ανεργία στους νέους, πολλούς νέους να 
είναι σε κινητικότητα απασχόλησης με το εξωτερικό, 
και σε μια χώρα που στην παρούσα στιγμή μόνο οι 
κλάδοι του τουρισμού και της εστίασης δύνανται προς 
περιστασιακή/προσωρινή απασχόληση στους νέους, ο 
συγκεκριμένος χώρος ενέχει πολλές νέες δυνατότητες. 
Η Ελλάδα έχει υψηλό ποσοστό μορφωμένων νέων και 
ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να αποτελέσει πηγή 
νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεξιοτήτων 
και ιδεών. Έχοντας πει αυτά, για να ανταποκριθεί σε 
μία νέα οικονομία ελευθέρων δεξιοτήτων η χώρα και 
να επωφεληθεί τα μέγιστα από αυτή, θα πρέπει και το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο να ακολουθήσει τη λογική της και 
να μεταρρυθμιστεί στοχεύοντας σε υψηλά επίπεδα νέων 
δεξιοτήτων και μοντέρνων ανθρώπινων αλφαβητισμών. 
Επίσης, το συγκεκριμένο μοντέλο οικονομίας είναι 
συμπληρωματικό και επικουρικό του βασικού 
μοντέλου εργασίας, που πρέπει να στοχεύει πάντα στη 
βελτίωση της ποιότητας, του συνταιριάσματος, και της 
ικανοποίησης από την εργασία.

Θεολόγος Παντελίδης
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

1 4

Θοδωρής 
Παπαγεωργίου

Boston College 4 4

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

4 4

Δημήτρης 
Παπανικολάου

Northwestern 
University

5 4

Θοδωρής Πελαγίδης

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

5 5

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 3

Στέλιος Περράκης
Concordia 
University

3 5

Και πάλι δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση στην 
ερώτηση. Οι πλατφόρμες αυτές διευκολύνουν την 
παροχή υπηρεσιών και ενδεχομένως προϊόντων 
από ιδιώτες απευθείας στους χρήστες ή αγοραστές 
με πολύ χαμηλό κόστος διαμεσολάβησης. Έτσι 
εισάγουν συναγωνισμό στην αγορά και βοηθούν 
τους καταναλωτές. Απ’ την άλλη μεριά, εκτοπίζουν ή 
χειροτερεύουν τη μισθωτή εργασία στην ίδια αγορά, και 
γι’ αυτό το ρυθμιστικό τους πλαίσιο είναι αναγκαίο αλλά 
δύσκολο.

http://www.users.uom.gr/~tpanag/
http://www.users.uom.gr/~tpanag/
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
https://www.uom.gr/pantelidis
http://www.theodorepapageorgiou.com
http://www.theodorepapageorgiou.com
http://www.economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://www.economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/papanikolaou_dimitris.aspx
https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/papanikolaou_dimitris.aspx
https://www.brookings.edu/experts/theodore-pelagidis/
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.concordia.ca/jmsb/faculty/stylianos-perrakis.html
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Παναγιώτης Πετράκης

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Βασιλική Σκρέτα
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

5 4

Γιώργος 
Σταματόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

4 5

Θανάσης Στέγγος
University of 
Guelph

4 4

Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

3 3

Λουκάς Τσούκαλης
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

5 5

Μιχάλης Χαλιάσος
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

5 5

Σε μια οικονομία με σημαντική ανεργία, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στους νέους, με αβεβαιότητα για το μελλοντικό 
εισόδημα και περιορισμένα ρευστά διαθέσιμα, αλλά και 
με παράδοση στις «δεύτερες» και «τρίτες» δουλειές, 
η πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους μερικής και 
ευκαιριακής απασχόλησης μπορεί να ωφελήσει πολλούς, 
να μειώσει την φοροδιαφυγή και να κρατήσει νέους στην 
Ελλάδα. Η εξοικείωση με αυτές τις μεθόδους μπορεί 
επίσης να διανοίξει δυνατότητες πρόσβασης στην διεθνή 
αγορά για τους (νέους κυρίως) Έλληνες.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου

Τράπεζα Πειραιώς, 
Χρηματιστηριο, 
Ενωση Τραπεζων

3 4

Οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές, αλλά ο γενικός 
κανόνας που πρέπει να ακολουθείται είναι «όσο 
λιγότερες ρυθμίσεις, τόσο καλυτέρα». Γιατί, έστω και 
ανεπιθύμητα (και αυτό παίζεται μερικές φορές), στη 
προσπάθεια να ρυθμιστεί κάτι, μπορεί να γίνει ζημιά, ή 
τώρα, ή στο μέλλον!

Κρίστης Χασάπης
University of 
Cyprus

5 5

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

4 4

Δεδομένης της προόδου της τεχνολογίας (Η/Υ, 
διαδίκτυο), αν δημιουργηθεί και το κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο, η ιδέα φαίνεται καλή, καθότι οι συμμετέχοντες 
θα έχουν ισχυρότερα κίνητρα ν’ αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους.

Γιώργος Χορταρέας

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 3
Η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι ο μέσος όρος από το 2 
για την οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) και 4 
για την περιστασιακή οικονομία (gig economy)

http://www.ppetrakis.gr
https://vskreta.wixsite.com/vskreta
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4563/17
https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home
http://www.econ.upatras.gr/el/people/teaching-staff/athanasios-tagkalakis
http://www.loukastsoukalis.gr
https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
http://www.ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/kristis
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p.html
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Ερώτηση #9 
Δεκέμβριος 2020

Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας και των εισφορών λειτουργεί ως 
αντικίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της μισθωτής εργασίας και 
γι’ αυτό είναι επιθυμητό να μειωθεί.

Οκτώ στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ υποστηρίζουν τη μείωση 
της προοδευτικότητας στη φορολόγηση και στις εισφορές επί της μισθωτής εργασίας, της πρακτικής 
δηλαδή μεγαλύτερα εισοδήματα να επιβαρύνονται με υψηλότερους συντελεστές.

  Στην Ερώτηση του Πάνελ για τον Δεκέμβριο, που αντλεί την έμπνευσή της από τη σχετική σύ-
σταση της έκθεσης Πισσαρίδη για μείωση των επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, απάντησαν συνο-
λικά 45 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Το 80% αυτών προκρίνει την περαιτέρω μείωση της 
προοδευτικότητας στη φορολογική κλίμακα και τις εισφορές επί της μισθωτής εργασίας, ενώ το 14% 
διαφωνεί. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετήθηκε το 7% των απαντησάντων. (Τα παραπάνω ποσο-
στά αθροίζουν 101 λόγω στρογγυλοποίησης). 

Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια υπογραμμίζουν τα εξής βασικά σημεία:  

Όσοι προκρίνουν τον περιορισμό της φορολογικής προοδευτικότητας, υποστηρίζουν ότι έτσι θα 
δημιουργηθούν ισχυρότερα κίνητρα για ενίσχυση των επενδύσεων και ανάπτυξη καθώς και για προ-
σλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, τα χαμηλά επίπεδα των οποίων είναι ένας από τους κύριους λό-
γους του κύματος μετανάστευσης νέων και ικανών Ελληνίδων και Ελλήνων στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναφέρεται ότι αυτά τα μεσοπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα μπορούν να υπερσκελίσουν την 
πρόσκαιρη μείωση των φορολογικών εσόδων.

Από την άλλη πλευρά, οι διαφωνούντες ως επί το πλείστον τονίζουν ότι η φορολογική προοδευτι-
κότητα είναι απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, ιδίως δεδομένου του ότι η Ελλάδα κατατάσ-

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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σεται σήμερα μεταξύ των 5 ευρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας, 
ενώ σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση ατομικού εισοδήματος η χώρα ήδη συγκαταλέγεται μεταξύ των 
10 ανταγωνιστικότερων μελών του ΟΟΣΑ. Επισημαίνεται επίσης ότι η προοδευτική φορολόγηση που 
εφαρμόζεται στη Βόρεια Ευρώπη δεν εμποδίζει εκεί την επίτευξη υψηλών οικονομικών επιδόσεων. 
Τέλος, εκφράζεται ο προβληματισμός για τη δυνατότητα κάλυψης του κενού στα έσοδα που θα δημι-
ουργήσει τυχόν εξομάλυνση της προοδευτικότητας.

Ανεξάρτητα από την τοποθέτησή τους στο συγκεκριμένο ερώτημα, τα μέλη του Πάνελ επισημαί-
νουν την ανάγκη βελτίωσης των επιδόσεων της χώρας σε πεδία που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την 
προσέλκυση ταλέντων (για παράδειγμα, στην απλούστευση του φορολογικού συστήματος και ευρύ-
τερα του νομικού πλαισίου, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, τη βελτίωση του συστήματος 
υγείας). Ακόμη, συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη περιορισμού της λεγόμενης «φορολογικής 
σφήνας», της απόκλισης δηλαδή ανάμεσα στο εργατικό κόστος για τον εργοδότη και στην καθαρή 
αμοιβή του εργαζόμενου, με τρόπο όμως που θα διαφυλάσσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Μάνος Ματσαγγάνης (Πολυτεχνείο Μιλά-
νου) και ο Νικόλας Οικονομίδης (Stern School of Business, NYU).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Φάμπιο Αντωνίου
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Δημήτρης Βαγιανός
London School of 
Economics

5 5

Ιωάννης Βενέτης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

5 5

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

2 5

Η προοδευτική φορολογία είναι χρήσιμη και σκόπιμη. Το 
κεντρικό σχετικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι στην 
οπτική μου η προοδευτικότητα της φορολογίας, αλλά 
η πολύ στενή φορολογική βάση, η φοροδιαφυγή και οι 
σχετικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές για όλους.

Μανόλης Γαλενιανός
Royal Holloway, 
University of 
London

5 5

https://www.youtube.com/watch?v=3CQpIUAWj4Y&ab_channel=JohnPappas
https://www.youtube.com/watch?v=UG7b3VIqWRI&ab_channel=JohnPappas
https://fantoniou.wordpress.com/
http://personal.lse.ac.uk/vayanos/
https://sites.google.com/site/ioannisvenetisgr/
http://charis-vlados.blogspot.com/
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Νίκος Γεωργαντζής
Burgundy School 
of Business, Dijon-
Γαλλία

1 5

Ενώ σε άλλους φόρους (εταιρικούς, περιουσίας, 
κατανάλωσης) η Ελλάδα είναι όντως ανάμεσα στις 
λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες του ΟΟΣΑ, ειδικά 
σε ό,τι αφορά τον φόρο ατομικού εισοδήματος είναι 
ανάμεσα στις 10 πιο «ανταγωνιστικές» χώρες. Επίσης, η 
ανισότητα στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 υψηλότερες 
της Ευρώπης. Οπότε δε φαίνεται δικαιολογημένο να 
ανησυχούμε τόσο για την προοδευτικότητα του φόρου 
σαν αντικίνητρο επιχειρηματικότητας, όταν υπάρχουν 
τομείς και στρατηγικές που σαφώς θα έκαναν τη 
χώρα πιο ανταγωνιστική, όπως η απλοποίηση νόμων 
και διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η 
βελτίωση του συστήματος υγείας (τα υποτιθέμενα 
αποθαρρυνόμενα από τους φόρους στελέχη 
επιχειρήσεων μάλλον δε θα ήθελαν να ζουν σε μια χώρα 
χωρίς σοβαρή δημόσια υγεία), κλπ.

Χρήστος Γκενάκος

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Περικλής Γκόγκας
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

2 5

1. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα για την 
επιχειρηματικότητα. Ήδη οι εταιρικοί φόροι μειώθηκαν 
σημαντικά. Και όσοι είναι στις υψηλές κλίμακες ως 
μισθωτοί είναι λίγοι.
2. Αν μειωθούν οι φόροι, το κενό στα έσοδα από τι θα 
καλυφθεί;

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of Global 
Affairs, LSE; Special 
Adviser to the 
Bank of England; 
independent 
consultant

4 4

Ανδρέας Δριχούτης
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

3 3

Χρήστος Καμπόλης
IMD - Institute 
for Management 
Development

4 4

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης

University of 
Minnesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

4 4

https://sites.google.com/view/nikolaosgeorgantzis/home
http://www.pgogas.com
http://drichoutis.freehostia.com/andreas
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
https://det.uop.gr/evangelopoulos/en/
http://www.panoskazakos.com
https://www.imd.org/faculty/professors/christos-cabolis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

4 5

Θεόδωρος Π. Λιανός
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4
Παράλληλα πρέπει να επιδιωχθεί σημαντική μείωση της 
φοροδιαφυγής, η οποία υπολογίζεται ότι πλησιάζει τα 
δέκα δις.

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

Ελένη Λουρή
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Για να μειωθούν οι συντελεστές φορολογίας χωρίς 
απώλεια εσόδων για το κράτος θα πρέπει ταυτόχρονα να 
μειωθεί η φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή μέσω ευρύτερης 
χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών/ελέγχων.

Μίλτος Μακρής University of Kent 4 5

Η αναμενόμενη αύξηση των εσόδων πρέπει όμως να 
διοχετευτεί για την στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης 
και του κράτους πρόνοιας. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν 
ότι αυτός ο τρόπος αναδιανομής εισοδήματος θα 
μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με την αύξηση της 
μέσης φορολογίας των εργαζομένων άνω των 45 ετών, 
παράλληλα με τη μείωση του βαθμού προοδευτικότητας 
της φορολογικής κλίμακας και των εισφορών.

Μάνος Ματσαγγάνης
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

1 5

Η προοδευτική φορολογία δεν εμπόδισε τους υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης το 1945-1975, ούτε εμποδίζει τις 
υψηλές οικονομικές επιδόσεις της Βόρειας Ευρώπης 
σήμερα. Αντίθετα, η προνομιακή ασφαλιστική 
μεταχείριση των αυτοαπασχολουμένων (με το 
Ν4670/2020) έναντι των μισθωτών επιδοτεί τις ατομικές 
επιχειρήσεις και υπονομεύει την αναγκαία μετάβαση 
προς ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Κώστας Μεγήρ Yale University 5 5

Χρυσοβαλάντου 
Μήλιου

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Δημήτρης Μόσχος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 3

Δάφνη Νικολίτσα
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

4 4

Μάνθος Ντελής
Montpellier 
Business School

4 5

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 5 5

Όπως τονίζει η έκθεση Πισσαρίδη, το ύψος της 
φορολογικής σφήνας (δηλ. η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα 
στο εργατικό κόστος για τον εργοδότη και το διαθέσιμο 
εισόδημα του απασχολούμενου) είναι ο κύριος λόγος που 
αποτρέπει τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού 
και ωθεί τους νέους με προσόντα να φεύγουν στο 
εξωτερικό.

https://www.unipi.gr/unipi/el/sotkar.html
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7
https://www.kent.ac.uk/economics/people/2993/makris-miltos
http://www.lps.polimi.it/?page_id=1494&lang=en
https://economics.yale.edu/people/faculty/costas-meghir
http://www2.aueb.gr/users/milliou/
http://www2.aueb.gr/users/milliou/
http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/omotimoi-ka8hghtes-kai-afyphretisanta-melh-dep.html
http://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4558/17
https://manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis
http://www.mirandaxafa.com
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - University 
of Bologna

5 5

Νίκος Οικονομίδης
Stern School of 
Business, NYU

5 5

Χρειαζόμαστε μικρότερους φόρους σε μεσαία 
εισοδήματα και ιδιαίτερα πολύ μικρότερους φόρους 
στην εργασία για να έχουμε ισχυρότερα κίνητρα για 
μεγαλύτερες επενδύσεις και ανάπτυξη.

Γεώργιος Πάνος
University of 
Glasgow

3 3

Η απλούστευση της φορολογίας είναι πάντα επιθυμητή, 
αλλά η ερώτηση είναι λίγο γενική για να έχει 
συγκεκριμένη απάντηση. Βλέπω σαν προτεραιότητες την 
απλούστευση της φορολογίας, την εξάλειψη έκτακτων 
και προπληρωτέων φόρων, την αποφυγή επιστροφών 
φόρων που προεισπράχθηκαν σαν μέσο ελάφρυνσης, 
την απλούστευση του φορολογικού κώδικα, και τη 
λειτουργία αποτελεσματικών και γρήγορων φορολογικών 
δικαστηρίων.

Θεολόγος Παντελίδης
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

5 5

Αθανάσιος Π. 
Παπαδόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Θοδωρής Πελαγίδης

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

5 5

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

Στέλιος Περράκης
Concordia 
University

4 4

Η ελάττωση της φορολογικής κλίμακας μπορεί να 
αποβεί μεσοπρόθεσμα ωφέλιμη και να αυξήσει τις 
φορολογικές εισπράξεις, βοηθώντας την αποταμίευση 
και τις φορολογικές επενδύσεις. Απ’ την άλλη μεριά, 
υπάρχει άμεση ελάττωση των εισπράξεων, η οποία θα 
πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αναπληρωθεί. Επειδή η 
Ελλάδα έχει υψηλούς οριακούς συντελεστές, κάποια 
ελάττωση θα πρέπει να λάβει χώρα. Είμαι όμως σχετικά 
επιφυλακτικός στην απάντηση, γιατί χρειάζεται προσοχή 
και δεν έχω διαβάσει τις σχετικές μελέτες. Το χειρότερο 
που μπορούμε να κάνει η Ελλάδα είναι να αρχίσει να 
κόβει αλόγιστα τους φόρους, όπως έκανε ο Τραμπ και 
όπως πρεσβεύουν τσαρλατάνοι οικονομολόγοι τύπο 
Άρθουρ Λάφερ, μια δεξιά εκδοχή του δικού μας Γιάννη 
Βαρουφάκη.

Παναγιώτης Πετράκης

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 2

Βασιλική Σκρέτα
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

5 5

http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www2.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
http://www.stern.nyu.edu/networks/
https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/georgiospanos/
https://www.uom.gr/pantelidis
http://www.economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
http://www.economics.soc.uoc.gr/el/staff/4561/17
https://www.brookings.edu/experts/theodore-pelagidis/
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/<03C0><03B5><03C0><03B5><03BB><03B1><03C3><03B7>-<03B9><03C9><03B1><03BD><03BD><03B1>-<03C3><03B1><03C0><03C6><03C9>
https://www.concordia.ca/jmsb/faculty/stylianos-perrakis.html
https://vskreta.wixsite.com/vskreta
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Θανάσης Στέγγος
University of 
Guelph

4 5

Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

4 5

Γενικά υπάρχουν περιθώρια να μειωθεί η φορολόγηση 
της εργασίας (πχ με μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης) 
αλλά το κυριότερο είναι να μειωθεί το tax wedge. 
Θα πρέπει όμως να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική 
σταθερότητα.

Λουκάς Τσούκαλης
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

1 5

Η προοδευτικότητα των φόρων εισοδήματος, ακόμη 
περισσότερο της περιουσίας, είναι απαραίτητο εργαλείο 
σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται και 
οι ανισότητες επίσης.

Μαργαρίτα 
Τσούτσουρα

Cornell University 4 4

Μιχάλης Χαλιάσος
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

2 4

Η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα της φορολογικής 
πολιτικής, σε συνδυασμό με την ευκολία του επιχειρείν 
στην Ελλάδα, είναι μάλλον πιο βασικοί παράγοντες για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από μια μείωση 
της προοδευτικότητας.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου

Τραπεζα Πειραιως, 
Χρηματιστηριο, 
Ενωση Τραπεζων

4 4

Κρίστης Χασάπης
University of 
Cyprus

5 5

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5 5

Είναι αυτονόητο ότι άν το μετά-από-φόρους εισόδημα 
ενός εργαζομένου δεν αντικατοπρίζει επαρκώς 
την παραγωγικότητά του, λόγω της προοδευτικής 
φορολογίας, τότε ο εργαζόμενος αυτός έχει μικρότερο 
κίνητρο ν’ αυξήσει την παραγωγικότητά του.

Γιώργος Χορταρέας

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 4

https://sites.google.com/site/thanasisstengos/home
http://www.econ.upatras.gr/el/people/teaching-staff/athanasios-tagkalakis
http://www.loukastsoukalis.gr
http://tsoutsoura.com/
http://tsoutsoura.com/
https://sites.google.com/view/michaelhaliassos/home
http://www.ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/kristis
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/hatzinikolaou-cv_gr.pdf
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Ερώτηση #10
Ιανουάριος 2021

Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή ορθών 
οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής επιστήμης διδάσκο-
νταν συστηματικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συστηματικότερη διδασκαλία των αρχών της οικονομικής επιστήμης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο 
ζητούν στη συντριπτική τους πλειονότητα τα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ, 
καθώς συμφωνούν ότι ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση των συμφερόντων στην κοινωνία, 
η γνώση των αρχών της λειτουργίας της οικονομίας θα καθιστούσε πιο εφικτή την εφαρμογή ορθών 
οικονομικών πολιτικών. 

Η πρώτη για το 2021 Ερώτηση του Πάνελ αντλεί την έμπνευσή της από τη διεξαγωγή εντός του Φε-
βρουαρίου του σχολικού γύρου της Οικονομικής Ολυμπιάδας, του διαγωνισμού οικονομικών γνώσεων 
για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που διοργανώνει για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα το ΚΕΦίΜ 
με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών σε ό,τι 
αφορά τα σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού, και σε συνεργασία με το τσεχικό Ινστιτούτο Οικονομι-
κής Εκπαίδευσης (INEV), υπεύθυνο φορέα του διεθνούς σκέλους του διαγωνισμού.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, όπως άλλωστε και του Πάνελ Οικονομολόγων, είναι η ενίσχυση 
του οικονομικού αλφαβητισμού, μέσω της καταγραφής των αναγκών, των κενών και των δυνατοτήτων 
βελτίωσης της σχολικής οικονομικής εκπαίδευσης, και της δημιουργίας ενός θεσμού που θα λειτουρ-
γήσει ως αφορμή για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τον διάλογο μεταξύ της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας και των αρμόδιων για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στην Ερώτηση του Ιανουαρίου απάντησαν συνολικά 47 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Το 

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 

https://oikonomikiolympiada.gr/
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92% αυτών συμφωνεί ότι η συστηματικότερη οικονομική εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και Λύκειο θα 
διευκόλυνε την εφαρμογή ορθών οικονομικών πολιτικών, ενώ μόλις το 2% διαφωνεί. Μεταξύ των δύο 
επιλογών τοποθετήθηκε το 6% των απαντησάντων. 

Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια υπογραμμίζουν ότι η ενίσχυση της οικονομικής εκ-
παίδευσης μπορεί να συμβάλλει τόσο στην εγκυρότερη αποτίμηση των οικονομικών προτάσεων που 
διατυπώνουν οι πολιτικές δυνάμεις, όσο και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εκάστοτε κυβερ-
νητικών πολιτικών. Σημαντική επίσης εκτιμάται η δυνητική επίδραση της οικονομικής γνώσης στον 
αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των οικονομικών αποφάσεων από τα άτομα και τα νοικοκυριά, αλλά 
και στην αποθάρρυνση του λαϊκισμού και την απόρριψη των θεωριών συνομωσίας.

Ακόμη, στις απαντήσεις επισημαίνεται ότι η σημερινή διάρθρωση των μαθημάτων που έχουν αμι-
γώς ή εν μέρει οικονομικό περιεχόμενο δεν έχει συστηματικό χαρακτήρα, δεν απευθύνεται στο σύνο-
λο των μαθητών και μαθητριών, και είναι σε μεγάλο βαθμό παρωχημένη, ενώ πολλοί απαντήσαντες 
προτείνουν επίσης την εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ειδικότερων θεμάτων όπως η επι-
χειρηματικότητα, τα συμπεριφορικά οικονομικά, οι βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής, η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η λογική, η στατιστική και η εξελικτική βιολογία.

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Γεώργιος Πάνος (University of Glasgow) και 
ο Χάρης Βλάδος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Βαγιανός
London School of 
Economics

4 4

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

5 5

Συμφωνώ απολύτως και χωρίς καμία επιφύλαξη στο ότι 
η εφαρμογή ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής επιστήμης 
διδάσκονταν συστηματικότερα στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Θα διεύρυνα μάλιστα την πρόταση, 
σύμφωνα και με όσα υποστηρίζω σχετικά εδώ και 
αρκετά χρόνια, προτείνοντας και την εισαγωγή του 
μαθήματος της «Επιχειρηματικότητας» (Εισαγωγή στις 
βασικές έννοιες της αγοράς, των συναλλαγών, του 
ανταγωνισμού, του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ κλπ) σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Από το «νηπιαγωγείο» 
ακόμα, στην βάση των αντιληπτικών ικανοτήτων 
των μαθητών κάθε βαθμίδας και με την κατάλληλη 
παιδαγωγική μέθοδο, φυσικά.

Μανόλης Γαλενιανός
Royal Holloway, 
University of Lon-
don

4 3

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Νίκος Γεωργαντζής
Burgundy School 
of Business, Di-
jon-Γαλλία

5 5

Αν η Γεωγραφία και η Ιστορία θεωρούνται απαραίτητες, 
πόσο μάλλον απαραίτητη πρέπει να θεωρηθεί η γνώση 
του πώς λειτουργεί η οικονομία σε μια μοντέρνα 
κοινωνία!

https://youtu.be/BXOLSTEcNdg
https://youtu.be/qPezf95Lvnw
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Γεωργούτσος
Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

5 5

Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να αναλύουν στοιχειωδώς 
τις εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο και τις προτεινόμενες 
πολιτικές. Όμως ο τρόπος διδασκαλίας, το επίπεδο 
γνώσεων των διδασκόντων και το περιεχόμενο της ύλης 
πρέπει να ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Χρήστος Γκενάκος

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5 https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101930

Περικλής Γκόγκας
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

5 5

Είναι από τα λίγα μαθήματα που πραγματικά είναι 
απαραίτητα για την καθημερινότητα και την ευημερία 
του πολίτη. Τόσο στις καθημερινές αποφάσεις του 
(κατανάλωσης, αποταμίευσης και επένδυσης), όσο και 
στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει, κριτικάρει και ζητά 
την άσκηση οικονομικής πολιτικής από το πολιτικό 
σύστημα. Πρέπει να είναι βασικό μάθημα, αν όχι 
μαθήματα Μάκρο-Μίκρο-Χρηματοοικονομικά.

Ανδρέας Δριχούτης
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 4

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5

Μάριος Ζαχαριάδης
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

5 5

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

4 4

Λογικά θα έπρεπε να γράψω ότι συμφωνώ... υπό όρους, 
δηλαδή το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το κατάλληλο 
προσωπικό, το περιεχόμενο και τη μέθοδο της 
διδασκαλίας. Θα πρέπει επίσης να δούμε αν και σε ποιο 
βαθμό το μάθημα της Οικονομικής όπως διδάσκεται 
σήμερα συμβάλλει στην κατανόηση της οικονομικής 
πραγματικότητας από μέρους των μαθητών.

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης

University of Min-
nesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

5 5

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

5 5

Αλέξανδρος 
Κοντονίκας

University of Essex 5 5

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

3 5

Θεόδωρος Π.  Λιανός
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

5 5
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Ελένη Λουρή
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Κώστας Μεγήρ Yale University 5 5

Γενικότερα, η αντίληψη του εύρους των θεμάτων και 
ερωτήσεων τα οποία θέτουν τα Οικονομικά και η λογική 
την οποία χρησιμοποιούν, παράλληλα με εμπειρική 
ανάλυση δεν είναι επαρκώς κατανοητή, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει σημαντική παρανόηση ως προς το θέμα και 
τις δυνατότητες της οικονομικής επιστήμης.

Δημήτρης Μόσχος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 3

Γεώργιος Κ.  Μπήτρος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5
Η απάντηση μου ισχύει μόνο για την περίπτωση που το 
κράτος δεν ανακατεύεται με την συγγραφή των σχετικών 
βιβλίων, όπως δυστυχώς συμβαίνει στη χώρα μας.

Δάφνη Νικολίτσα
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

5 5

Μάνθος Ντελής
Montpellier Busi-
ness School

5 5

We need economic development and economic policy 
classes for all high school students. The economic the-
ory classes we have now are only relevant for the stu-
dents aiming for relevant university departments.

Χάρης Ντέλλας Universität Bern 5 5

«…The obvious cure for the tragic shortcomings of hu-
man intuition in a high-tech world is education. And this 
offers priorities for educational policy: to provide stu-
dents with the cognitive tools that are most important 
for grasping the modern world and that are most unlike 
the cognitive tools that they are born with. The peril-
ous fallacies we have seen in this chapter, for example, 
would give high priority to ECONOMICS, evolutionary 
biology, and probability and statistics in any high school 
and college curriculum. Unfortunately, most curricula 
have barely changed since medieval times…» [«The 
Blank Slate», by Steven Pinker, Professor of Psychology, 
Harvard University]

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 5 5
Θα αποφεύγονταν ακραίες θέσεις του τύπου «τα 
μνημόνια έφεραν την κρίση»!!

Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - University 
of Bologna

5 5

Νίκος Οικονομίδης
Stern School of 
Business, NYU

5 5

Απαραίτητο να διδάσκεται στο σχολείο η οικονομική 
θεωρία και έννοιες όπως ο ανταγωνισμός, τα οικονομικά 
κίνητρα και η κερδοφορία να γίνουν κτήμα της 
γνώσης των παιδιών. Να μην χαραμιστεί το μάθημα 
σε αποτυχημένες κοσμοθεωρίες των οικονομικών του 
Μαρξισμού, αλλά να διδαχτούν μοντέρνα οικονομική 
θεωρία.
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Γεώργιος Πάνος
University of 
Glasgow

5 5

Αρχές Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης/
Αλφαβητισμού από τη δημοτικό, σαν μια νέα Οικιακή 
Οικονομία, και Αρχές Οικονομικής Επιστήμης στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το πλαίσιο στην Ελλάδα 
έχει χώρο για ρύθμιση, χωρίς ακριβή μεταρρύθμιση. 
Μια γρήγορη ανάγνωση στη σελίδα του Ελληνικού 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καταδεικνύει ότι η Ελλάδα 
δεν θα αποτελούσε δύσκολη περίπτωση εκπαιδευτικής 
εναρμόνισης με το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, 
μιας και υπάρχουν σχετικά – αλλά πεπαλαιωμένα 
– μαθήματα στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού 
(Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), στις πρώτες τάξεις του 
Γυμνασίου (Οικιακή Οικονομία) και σε όλες τις τάξεις 
του λυκείου (Αρχές Οικονομίας, Αρχές Οικονομικής 
Θεωρίας, Λογική − Θεωρία και Πρακτική), μεταξύ και 
άλλων πιθανών σχετικών σε τίτλους μαθημάτων. Παρ’ 
όλα αυτά το ακαδημαϊκό μάτι διαπιστώνει τεράστιο 
χάσμα μεταξύ των πιο σύνθετων περιγραφών του 
βασικού οικονομικού μοντέλου στις Αρχές Οικονομίας/
Οικονομικής Θεωρίας και ενός πεπαλαιωμένου και όχι 
απαραίτητα σχετικού με τις νέες ανάγκες υλικού στην 
Οικιακή Οικονομία. Προσωπικές μου αναλύσεις περί 
του θέματος στα παρακάτω άρθρα μεταξύ άλλων: 1, 
2, 3, 4https://www.kathimerini.gr/life/science/994331/
apopsi-mporei-mia-nea-oikiaki-oikonomia-na-prostat-
eysei-ton-kapitalismo-apo-ton-eayto-toy/ 
https://www.kathimerini.gr/pages/matter-of-
class/963157/chrimatooikonomikos-analfavitis-
mos-kai-scholeio/ 
https://www.tovima.gr/2019/09/25/opinions/xrimatooi-
konomikos-analfavitismos/ 
https://www.ert.gr/eidiseis/oikonomia/ee-ikono-
mia/g-panos-o-oikonomikos-alfavitismos-mpo-
rei-na-enischysei-tis-theseis-ergasias-kai-tin-epicheiri-
matikotita-audio/

Θεολόγος Παντελίδης
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

5 5

Θοδωρής 
Παπαγεωργίου

Boston College 5 5

Δημήτρης 
Παπανικολάου

Northwestern Uni-
versity

5 5
I think this is a no brainer. Having gone through the 
Greek education system, you realize how abysmal (basi-
cally non-existent) is economics education.

Εύη Παππά
Universidad Carlos 
III de Madrid

4 3

Θοδωρής Πελαγίδης

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

5 5

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5
Θα πρέπει ωστόσο να συμπεριληφθεί σχετικά εκτενής 
αναφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη και στα behavioral 
economics.
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Στέλιος Περράκης
Concordia Univer-
sity

2 4

Πρώτον, για να μπει η Οικονομική Θεωρία στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει ή να αυξηθούν 
οι ώρες διδασκαλίας η να βγει κάτι από το υπάρχον 
πρόγραμμα. Γι› αυτό η απάντηση στην ερώτηση δεν 
μπορεί να είναι μονοσήμαντη, αφού πρόκειται για 
επιλογές διδακτέας ύλης. Δεύτερον, η διδακτέα ύλη 
αν μπουν τα οικονομικά στο Γυμνάσιο σηκώνει πολλή 
συζήτηση, αφού δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουν οι 
οικονομολόγοι στο τι σημαίνει «γενικές αρχές». Γι’ αυτό 
καλύτερα να τ› αφήσουμε εκτός συζητήσεως.

Παναγιώτης Πετράκης

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Βασιλική Σκρέτα
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

5 5

Άρης Σπανός Virginia Tech, USA 5 5

Well-informed citizens provide the backbone and the 
real guards of every democracy’s preservation. Eco-
nomically informed citizens are more difficult to mislead 
using public media and that contributes to a healthier 
democracy.

Θανάσης Στέγγος
University of 
Guelph

5 5

Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

3 4

Λουκάς Τσούκαλης
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

5 5

Μιχάλης Χαλιάσος
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

5 5

Κατανόηση του τι και πώς επηρεάζεται από την 
άσκηση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, 
από μεταρρυθμίσεις και πολιτικές στους χώρους της 
αγοράς εργασίας και του ανταγωνισμού, καθώς και 
από ρυθμιστικές παρεμβάσεις στον χρηματοοικονομικό 
χώρο, θα έδιναν την δυνατότητα στους μελλοντικούς 
πολίτες να αντιληφθούν τη λογική αυτών των 
πολιτικών. Αυτό ανεβάζει το επίπεδο διαλόγου με τους 
πολίτες, αποθαρρύνει τον λαϊκισμό και επιβραβεύει 
την στοχοθεσία, αποτελεσματικότητα και πολιτική 
υπευθυνότητα. Επίσης, διευκολύνει τα άτομα να 
διαχειρίζονται κινδύνους και να μη συντελούν στην 
δημιουργία κρίσεων.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου

Τραπεζα Πειραιως, 
Χρηματιστηριο, 
Ενωση Τραπεζων

4 5

Είναι αυτονόητο, ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός 
βελτιώνει και επιταχύνει την διαδικασία λήψεως 
οικονομικών αποφάσεων, και αποδομεί τις 
συνομωσιοθεωρίες

Κρίστης Χασάπης
University of Cy-
prus

5 5
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5 5

Κατά κανόνα, στην Ελλάδα οι ασκούντες οικονομική 
πολιτική σφάλλουν θανάσιμα, είτε επειδή είναι 
άσχετοι, είτε επειδή υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. 
Δεν υπολογίζουν τον έλεγχο της κοινωνίας, διότι η 
συντριπτική πλειοψηφία δεν αντιλαμβάνεται πώς 
λειτουργεί η οικονομία. Εάν αυτό ανατραπεί με τη 
συστηματικώτερη και πιο εκτεταμένη διδασκαλία 
των οικονομικών στη Μέση Εκπαίδευση, τότε οι 
«κυβερνήσεις» θα υποχρεωθούν να ενεργούν πιο 
υπεύθυνα.

Γιώργος Χορταρέας

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 2
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Ερώτηση #11 
Φεβρουάριος 2021

Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο και τον ιδιωτι-
κό τομέα είναι σκόπιμο να περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί η βιωσιμότητα κλάδων 
όπως η ενοικίαση γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου 
υπάρχουν πολλά γραφεία. 

Τα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων στη μεγάλη τους πλειονότητα απορρίπτουν την προ-
οπτική ανάληψης ρυθμιστικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό της δυνατότητας τηλεργασίας στον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μετά το πέρας της πανδημίας, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν επαρκείς 
προς τούτο λόγοι, όπως καταγράφουν τα αποτελέσματα της Ερώτησης του Πάνελ για τον Φεβρουάριο.

Ενώ το κατά πόσο η εξ αποστάσεως εργασία θα συνεχίσει να φαίνεται ελκυστική και μετά την κρίση 
σε εργοδότες και εργαζόμενους είναι ένα ζήτημα το οποίο μένει να κριθεί στην πράξη, ήδη εκφράζε-
ται από κάποιους οικονομολόγους ανησυχία για το λεγόμενο “Zoomshock”, τις συνέπειες δηλαδή που 
μπορεί να έχει η πρακτική αυτή στα γενικά επίπεδα κατανάλωσης, και ιδίως σε κλάδους και επιχει-
ρήσεις που εξαρτώνται από την εργασία στα γραφεία (όπως η ενοικίαση γραφείων, η εστίαση και οι 
καφετέριες) και ευρύτερα στις γειτονιές όπου υπάρχουν πολλά γραφεία.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη συζητιέται η επιβολή περιορισμών (πχ ποσοστώσεων) στην τηλεργασία στον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για τη μετά την κρίση εποχή, ακόμη δηλαδή και σε περιπτώσεις όπου αυτή 
η λύση φαίνεται να εξυπηρετεί εργοδότες και εργαζομένους.

Στην Ερώτηση του Φεβρουαρίου απάντησαν συνολικά 43 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Το 
81% αυτών διαφωνεί με την επιβολή έξωθεν ρυθμιστικών μέτρων για την τηλεργασία μετά την πανδημία, 
ενώ το 7% τα κρίνει επιθυμητά. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετήθηκε το 12% των απαντησάντων.  

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια υπογραμμίζουν ως επί το πλείστον ότι η τηλεργα-
σία αποδείχθηκε στην πράξη τους τελευταίους μήνες ότι προσφέρει ρεαλιστικά τη δυνατότητα μείω-
σης του κόστους για αρκετές επιχειρήσεις και εργαζομένους, αλλά και αύξησης του ελεύθερου χρόνου 
των τελευταίων. Υπ’ αυτή την έννοια, αποκάλυψε μη αναγκαία κόστη, όπως για την πραγματοποίηση 
πολλών διά ζώσης επαγγελματικών συναντήσεων, αλλά και τη μεγάλη δυνατότητα αποφυγής μετακι-
νήσεων που επιβαρύνουν αχρείαστα το περιβάλλον.

Οι αρνητές της ανάγκης έξωθεν ρυθμίσεων υπογραμμίζουν επίσης ότι η οικονομία θα βρει ούτως ή 
άλλως την αποτελεσματικότερη επιλογή, με τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων να επιστρέφουν 
πιθανότατα στα γραφεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει η επισήμανση ότι θα ήταν παράδοξη η επιβολή τέ-
τοιου είδους περιορισμών από την Ελλάδα την στιγμή που ενεργά επιδιώκεται από την κυβέρνηση η 
προσέλκυση «ψηφιακών νομάδων» στη χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία κινείται ήδη στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρίχθηκε ότι η διά ζώσης συμμετοχή στην εργασία – και πολύ περισ-
σότερο στην εκπαίδευση – συνεχίζει τις περισσότερες φορές να παράγει καλύτερα αποτελέσματα και 
ως εκ τούτου αυτό το δεδομένο πρέπει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της πολιτικής, σε συνδυασμό 
και με τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους κλάδων αλλά και περιοχών.

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Νίκος Γεωργατζής (Burgundy School of 
Business) και ο Μάριος Ζαχαριάδης (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Βαγιανός
London School of 
Economics

2 4

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

2 4

Δεν είμαι καθόλου βέβαιος πως η δυνατότητα εργασίας 
από το σπίτι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
είναι σκόπιμο να περιοριστεί σημαντικά ώστε να 
προστατευθεί, όπως υποστηρίζεται, η βιωσιμότητα 
κάποιων κλάδων. Μάλλον αντίθετα, θεωρώ πως η 
διατήρηση -ίσως και η επέκταση- της τηλε-εργασίας 
στην εποχή μετά την πανδημία του COVID-19 κρύβει 
ευκαιρίες και πρόσθετες δυνατότητες συμπίεσης 
του κόστους για τις επιχειρήσεις και αύξησης του 
ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων, μειώνοντας τις 
δαπάνες επαγγελματικής στέγασης και μετακίνησης 
των εργαζομένων. Στις νέες αυτές συνθήκες προβλέπω 
να δημιουργούνται και νέες ευκαιρίες για την αγορά 
ακινήτων σε περιοχές έως χθες ελάχιστα ελκυστικές για 
μόνιμη κατοικία (νησιά, περιοχές μακριά από το κέντρο, 
περιφέρεια), με αυξημένη ζήτηση τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό.

Μανόλης Γαλενιανός
Royal Holloway, 
University of Lon-
don

1 5

https://youtu.be/wW_d8RK_v7w
https://youtu.be/d9nCJSCez-I
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Νίκος Γεωργαντζής
Burgundy School 
of Business, Di-
jon-Γαλλία

1 5

Είτε με πανδημία είτε χωρίς, έγινε πλέον σαφές ότι 
πλήθος δραστηριοτήτων του σύγχρονου ανθρώπου 
δημιουργούσαν μη αναγκαία κόστη. Ό,τι μπορεί να 
γίνεται εξ αποστάσεως πρέπει να συνεχίσει να γίνεται 
εξ αποστάσεως και μετά την πανδημία. Μεταφορικά 
κόστη για ταξίδια με ξενοδοχεία και γεύματα εργασίας 
δημιουργούν μη αναγκαία κόστη που στο τέλος όχι μόνο 
πληρώνουμε όλοι μας (άσχετα αν στον ιδιωτικό τομέα 
τα μεταθέτουμε δήθεν στην επιχείρηση δημιουργώντας 
σκαιώδεις ιδιωτικές ανταμοιβές, και στο δημόσιο στο 
φορολογούμενο που πληρώνει εκατομμύρια για να 
βρίσκονται τοπικά ανώτατα στελέχη, αντιπρόσωποι και 
επιστήμονες, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να κάνουν το 
ίδιο χωρίς να κινηθούν από τον καναπέ τους) αλλά και 
δημιουργούν μια τεράστια επιβάρυνση στο περιβάλλον. 
Η πανδημία μας έκανε να σκεφτούμε καλύτερα πόσα 
από τα προηγούμενά μας έξοδα παράστασης ήταν 
ουσιαστικά άχρηστα. Δεν πρέπει να πετάξουμε το 
μάθημα στα σκουπίδια. Η τεχνολογία υπάρχει εδώ και 
καιρό. Τώρα έχουμε και την ανάγκη, Στο μέλλον, ελπίζω 
και τη γνώση. Φυσικά ό,τι χρειάζεται την παρουσία 
ανθρώπων στο χώρο εργασίας δεν τίθεται θέμα να 
εγκαταλειφθεί απλώς να αναπροσδιοριστεί μέσα από το 
πρίσμα της εμπειρίας που όλοι μοιραζόμαστε.

Χρήστος Γκενάκος

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 2

Περικλής Γκόγκας
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

3 5
Η οικονομία πρέπει να βρει μόνη της την 
αποτελεσματικότερη επιλογή.

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of Global 
Affairs, LSE; Special 
Adviser to the Bank 
of England; inde-
pendent consultant

1 5

Ανδρέας Δριχούτης
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 4

Παναγιώτης 
Ευαγγελόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

1 1

Μάριος Ζαχαριάδης
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

1 5

Δεν ενδείκνυται το κράτος να βάζει εμπόδια στην 
τεχνολογική πρόοδο αλλά οφείλει να διευκολύνει 
τη μετάβαση της οικονομίας σε μια νέα κατάσταση 
πραγμάτων που θα την καθιστά πιο αποδοτική. Πολιτικές 
που εμποδίζουν την τεχνολογική αλλαγή καθιστούν την 
οικονομία λιγότερο ανταγωνιστική και βλάπτουν τις 
μακροπρόθεσμες προοπτικές της.
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Λουκάς 
Καραμπαρμπούνης

University of Min-
nesota, Federal 
Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, 
and CEPR

1 5

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

1 5

Αλέξανδρος 
Κοντονίκας

University of Essex 3 4

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

4 4

Θεόδωρος Π.  Λιανός
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 5

Θα είναι λάθος να ακυρωθεί μια δυνατότητα ή ευκαιρία 
που ευνοεί την οικονομία για να προστατευθούν 
ραντιέρηδες ( ιδιοκτήτες γραφείων) ή για να κρατηθούν 
ζωντανές διάφορες γειτονιές. Οι γειτονιές μπορούν να 
προστατευθούν με άλλους τρόπους

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

1 5

Ελένη Λουρή
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 4

Μίλτος Μακρής University of Kent 1 4

Μάνος Ματσαγγάνης
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

1 5

Όπως πάντοτε, κάποιες δραστηριότητες ακμάζουν, 
άλλες παρακμάζουν. Το ζήτημα δεν είναι να εμποδίσουμε 
την τεχνολογική εξέλιξη και την καινοτομία (την οποία 
η πανδημία επιτάχυνε), αλλά να τη συνδιαμορφώσουμε 
και να τη διαχειριστούμε. Αυτό συνεπάγεται διευκόλυνση 
της ανακατανομής κεφαλαίου (πιστωτική πολιτική, 
πτωχευτικό δίκαιο) και εργασίας (στήριξη εισοδήματος, 
επανακατάρτιση, αναπροσανατολισμός δεξιοτήτων).

Κώστας Μεγήρ Yale University 1 4

Τεχνητοί περιορισμοί στην οργάνωση της εργασίας 
είναι αντιπαραγωγικοί και καταλήγουν σε στρεβλώσεις 
και μείωση της επιχειρηματικότητας. Οι περισσότερες 
δουλειές θα επιστρέψουν στο γραφείο μόνες τους.

Χρυσοβαλάντου 
Μήλιου

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 4

Γεώργιος Κ.  Μπήτρος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές γνωρίζουν 
καλύτερα από οποιονδήποτε υπουργό ή δημόσιο 
υπάλληλο τι πρέπει να κάνουν για διατηρήσουν τις 
θέσεις απασχόλησης και τις αξίες των περιουσιακών 
τους στοιχείων μετά την παρέλευση της πανδημίας. Η 
αναδιανομή εισοδήματος που γίνεται με πρόφαση την 
πανδημία πρέπει να σταματήσει γιατί η χώρα έχει ανάγκη 
από επενδύσεις.
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δάφνη Νικολίτσα
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 5

Μάνθος Ντελής
Montpellier Busi-
ness School

2 5

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 1 5

Την στιγμή που προσπαθούμε να προσελκύσουμε 
«ψηφιακούς νομάδες» και τεχνολογικό τουρισμό, 
η επιβολή περιορισμών στην τηλεργασία θα ήταν 
τουλάχιστον παράδοξη. Το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να 
επιτρέπει τη «δημιουργική καταστροφή» που παράγουν 
οι τεχνολογικές εξελίξεις, όχι να την εμποδίζει.

Νίκος Οικονομίδης
Stern School of 
Business, NYU

2 4

Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν 
που θα βρίσκονται οι εργαζόμενοι όταν εργάζονται. Οι 
επιχειρήσεις δεν ζουν για να πληρώνουν ενοίκιο και η 
επιβολή περιοριστικών κανόνων δεν τις βοηθάει. Πρέπει 
να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να πάρουν η κάθε μια τις 
δικές της αποφάσεις για τηλεργασία.

Γεώργιος Πάνος
University of 
Glasgow

2 4

Δεν νομίζω ότι η ενοικίαση ακινήτων και η εστίαση 
πρέπει να αποτελούν τη βάση του μελλοντικού 
ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, και οι παρεμφερείς Ευρωπαϊκές 
συμφωνίες για τις δεξιότητες και την ψηφιοποίηση 
οδηγούν προς μοντέλα που εμπεριέχουν επαυξημένα 
την τηλεργασία-τηλεκπαίδευση. Ο σχεδιασμός 
ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα αξιοποιεί 
αποτελεσματικά τις δυνατότητες και τα οφέλη της 
τηλεργασίας στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο μιας νέας εθνικής παραγωγικής στρατηγικής 
και να συζητηθεί πολύ σοβαρά.

Θεολόγος Παντελίδης
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

4 5

Θοδωρής 
Παπαγεωργίου

Boston College 2 4

Δημήτρης 
Παπανικολάου

Northwestern Uni-
versity

1 5

Government regulation that lowers efficiency and 
productivity in the name of protecting special interest 
groups is a key reason the Greek economy is so uncom-
petitive.

Εύη Παππά
Universidad Carlos 
III de Madrid

1 5

Θοδωρής Πελαγίδης

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

1 5

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 4

Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Τυχόν παρεμβάσεις 
στο επίπεδο τηλεργασίας πρέπει σαφώς να 
διαφοροποιηθούν ανά κλάδο και περιοχές. Επίσης, θα 
πρέπει πρωτίστως να ληφθεί υπόψη και το μακροχρόνιο 
υψηλό περιβαλλοντολογικό κόστος που μπορεί να 
έχει μία γενική επιστροφή κοντά στην προηγούμενη 
“κανονικότητα” η οποία προφανώς δεν είναι πλέον 
βιώσιμη.
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Στέλιος Περράκης
Concordia Univer-
sity

1 1

Η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι περιορίζει 
σημαντικά το κόστος παραγωγής ειδών και υπηρεσιών. 
Αν πρέπει να αυξήσουμε το κόστος παραγωγής για να 
βοηθήσουμε τους μεσίτες και τα εστιατόρια τότε είναι 
πολλοί άλλοι κλάδοι που θα δικαιούνται να ζητήσουν 
παρόμοια προστασία.

Παναγιώτης Πετράκης

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Θανάσης Στέγγος University of Guelph 3 5

Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

2 4

Κωνσταντίνος 
Τατσιράμος

University of Lux-
embourg, LISER 
and IZA

3 4

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πριν την πανδημία 
υπήρχαν περιορισμοί στην εξ αποστάσεως εργασία 
κυρίως μέσω της φορολόγησης, επομένως αυτό που 
θα συμβεί είναι να ανοίξει η συζήτηση για την πιθανή 
χαλάρωση τους μετά το πέρας της πανδημίας ώστε να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η Ελλάδα λόγω 
της γεωγραφικής της θέσης που δεν έχει τόσους δια-
συνοριακούς εργαζόμενους και λόγω της διάρθρωσης 
της οικονομίας με πολλές μικρές επιχειρήσεις, 
αυτοαπασχολούμενους και υπηρεσίες, δεν φαίνεται να 
επηρεάζεται σημαντικά.

Μιχάλης Χαλιάσος
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

1 5

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου

Τραπεζα Πειραιως, 
Χρηματιστηριο, 
Ενωση Τραπεζων

2 4
Πρεπει να αφησουμε τις αγορες εργασιας, ακινητων, 
εστιασης κτλπ., να βρουν τις ισορροπιες τους μονες 
τους.

Κρίστης Χασάπης University of Cyprus 1 5

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

4 4

Η κοινωνία πρέπει να επιλέξει μεταξύ (α) της 
υψηλοτέρας ποιότητος της διά ζώσης συμμετοχής 
στην εργασία, και δη στην εκπαίδευση, και (β) του 
μειωμένου κόστους της συμμετοχής διαδικτυακώς 
(κόστος μετακινήσεων, κόστος φαγητού κ.λπ.). Η 
επιλογή είναι ήδη δύσκολη. Αν όμως ληφθεί υπ’ όψιν 
και ο λόγος που αναφέρεται στην ερώτηση, τότε νομίζω 
ότι η «πλάστιγγα» γέρνει προς την επαναφορά της 
κανονικότητας.

Γιώργος Χορταρέας

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

2 4
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Ερώτηση #12 
Μάρτιος 2021

Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, Twitter) 
και η συνεπαγόμενη επιρροή τους στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την ανάληψη 
αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον τους. 

Τα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ προκρίνουν στη πλειονότητα τους 
την ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον των μεγάλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (πχ 
Facebook, Twitter) δεδομένης της κυρίαρχης θέσης που αυτά κατέχουν στην αγορά και της συνεπα-
γόμενης επιρροής τους στη δημόσια σφαίρα, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της Ερώτησης 
του Πάνελ για τον Μάρτιο.

Ο εντοπισμός των μονοπωλίων είναι συνήθως εξαιρετικά δύσκολος στην πράξη, και καθίσταται 
ακόμη δυσκολότερος στο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας που χαρακτηρίζεται από την πιεστική ανά-
γκη για διαρκή καινοτομία για τη διατήρηση πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού, αλλά και από 
φαινόμενα δικτύωσης που καθιστούν δύσκολη την ατομική μετάβαση σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως της ποιότητας που αυτές προσφέρουν. 

Ειδικά μάλιστα σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σχετική συζήτηση περιπλέκεται 
ακόμη περισσότερο καθώς πέραν της θέσης τους στην αγορά υπάρχει και η παράμετρος της επιρροής 
που τα ίδια ασκούν, ή επιτρέπουν σε τρίτους να ασκήσουν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Στην Ερώτηση του Μαρτίου απάντησαν συνολικά 44 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Το 62% 
αυτών προκρίνει την ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον των μεγάλων μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, ενώ το 18% διαφωνεί. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετήθηκε ένα αξιοσημείωτο 20% 
των απαντησάντων.  

1 = Διαφωνώ απολύτως, 5 = Συμφωνώ απολύτως 
*Όπου τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%, αυτό οφείλεται στην στρογγυλοποίηση. 
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Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια επισημαίνουν αφενός την ιδιαίτερη φύση των 
οικονομιών δικτύου που χαρακτηρίζουν αυτή την αγορά και επιτρέπουν την απόκτηση πολύ μεγάλων 
μεριδίων που δεν είναι εύκολα αναστρέψιμα. Ακόμη, υπογραμμίζουν την επιρροή που ασκούν οι αλ-
γόριθμοι των δικτύων αυτών σε κρίσιμα πεδία της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής που κυμαίνονται από 
τα προγράμματα εμβολιασμού μέχρι και τις εθνικές εκλογές, τον κίνδυνο της ασυμμετρίας της πληρο-
φόρησης, καθώς και τον προβληματικό χαρακτήρα κάποιων από τα μέτρα αυτορρύθμισης που έχουν 
ήδη αναληφθεί από τις επιχειρήσεις αυτές, όπως ο ενεργός έλεγχος και περιορισμός περιεχομένου 
από χρήστες.

Στην κατεύθυνση αυτή επισημαίνονται επίσης επιμέρους υφιστάμενες και διαφαινόμενες νέες λει-
τουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως η πώληση δεδομένων χρηστών και η χρήση μεθόδων 
τεχνητής νοημοσύνης για άσκηση επιρροής και δημιουργία νέων προτιμήσεων, η αξιοποίησή τους για 
σκοπούς κρατικής επιτήρησης και ελέγχου (όπως συμβαίνει με το σύστημα κοινωνικής πίστωσης στην 
Κίνα), καθώς και η προοπτική ανάπτυξης δικών τους κρυπτονομισμάτων.

Από την άλλη πλευρά, όσοι απορρίπτουν την περαιτέρω έξωθεν ρυθμιστική παρέμβαση υπογραμ-
μίζουν ότι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών ήδη έχει οδηγήσει 
σε σημαντικές και διαρκώς εμπλουτιζόμενες πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης, ενώ επισημαίνεται ότι 
πρώιμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κυρίαρχη θέση στο παρελθόν όπως το MySpace απέτυχαν να 
θωρακιστούν έναντι του ανταγωνισμού, έχοντας ουσιαστικά εξαφανιστεί από την αγορά χωρίς έξωθεν 
παρέμβαση.

Ανεξάρτητα πάντως από την επιμέρους στάση των απαντησάντων, έντονες καταγράφονται οι εκα-
τέρωθεν επιφυλάξεις ως προς το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα τυχόν τέτοιων μέτρων που 
μεταξύ άλλων επαναφέρουν το κλασικό πρόβλημα της δημόσιας πολιτικής «ποιος θα μας φυλάξει από 
τους φύλακες».

Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν σε σύντομα βίντεο ο Ηλίας Παπαϊωάννου (London Business 
School, CEPR) και ο Στέλιος Περράκης (Concordia University).

Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α)

Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Δημήτρης Βαγιανός
London School of 
Economics

5 4

Χάρης Βλάδος

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης και 
Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας

5 4

Η αποφυγή καταστάσεων μονοπωλιακού ελέγχου 
σε οποιονδήποτε κλάδο και ο περιορισμός της 
εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης από 
οποιονδήποτε «παίκτη» είναι βασικός όρος της 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και, κατ’ επέκταση, 
αναγκαίο συστατικό μιας σύγχρονης οικονομικής 
πολιτικής.

Μανόλης Γαλενιανός
Royal Holloway, 
University of 
London

4 4

https://youtu.be/yI9iBuB7Ly8
https://youtu.be/hKzhPbUA5pw
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Σωτήρης Γεωργανάς
City, Πανεπιστημιο 
του Λονδινου

4 5

Στην γενιά και το κοινό που στοχεύουν, τα μεγάλα 
κοινωνικά μέσα έχουν φυσικό μονοπώλιο (λόγω 
οικονομίων δικτύου). Για κάποιους ανθρώπους το 
υπόλοιπο διαδίκτυο της ενημέρωσης πρακτικά δεν 
υπάρχει, υπάρχει μόνο πχ το Facebook. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην ενημέρωση. Οι 
αλγόριθμοι αυτών των δικτυών πια επηρεάζουν από 
προγράμματα εμβολιασμού έως εθνικές εκλογές. 
Οπότε αν δεν αυτορυθμίζονται εναντίον της 
παραπληροφόρησης, είναι σκόπιμο να το κάνουν κράτη 
και διεθνείς οργανισμοί.

Νίκος Γεωργαντζής
Burgundy School 
of Business, Dijon-
Γαλλία

5 5

Κάθε αγορά με τέτοιες δυνατότητες επίδρασης σε 
άλλες αγορές και στην κοινωνία γενικότερα πρέπει να 
ελέγχεται από τους κανόνες του αντιμονοπωλιακού 
ρυθμιστικού οργάνου. Το ίδιο και οι δρώντες μέσα σε 
τέτοιες αγορές, ειδικά όταν αποκτούν κυρίαρχη θέση.

Δημήτρης 
Γεωργούτσος

Οικονομικό 
Πανεπίστημιο 
Αθηνών

2 4

Χρήστος Γκενάκος

University of 
Cambridge και 
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

1 5

Περικλής Γκόγκας
Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης

1 4

Δημήτρης Δεμέκας

Institute of Global 
Affairs, LSE; Special 
Adviser to the 
Bank of England; 
independent 
consultant

5 5

Μάριος Ζαχαριάδης
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

4 3

Πάνος Καζάκος

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ομότιμος 
καθηγητής

4 4

Η ρύθμιση μπορεί να έχει καλές προθέσεις, π.χ. να 
ανακοπεί η παραπληροφόρηση, τα fake news,το 
ρατσιστικό μίσος κ.α. Όμως συμφωνώ με κάποιες 
επιφυλάξεις γιατί (α) δεν ξέρουμε το περιεχόμενο της 
αντιμονοπωλιακής ρύθμισης (συγκεκριμένο θεσμό 
εποπτείας, βαθμό εξάρτησής του από την εκάστοτε 
κυβέρνηση, ποια μηνύματα θα ελέγχει κλπ.) ούτε, 
συναφώς, μπορώ να απαντήσω στην παλαιά λατινική 
δυσπιστία «ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες;» 
. Υπάρχει ο κίνδυνος η κανονιστική ρύθμιση να γίνει 
λιγότερο ρύθμιση και περισσότερο κρατικός έλεγχος.

Σωτήρης Καρκαλάκος
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

1 5

Σπύρος Λαπατσιώρας
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

3 5
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Θεόδωρος Π.  Λιανός
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Παναγιώτης 
Λιαργκόβας

Κέντρο 
Προγραμματισμού 
και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
& Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

3 2

Ελένη Λουρή
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

5 5

Μίλτος Μακρής University of Kent 4 4

Μάνος Ματσαγγάνης
Πολυτεχνείο 
Μιλάνου

5 4

Κώστας Μεγήρ Yale University 4 4

Χρυσοβαλάντου 
Μήλιου

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Γεώργιος Κ.  Μπήτρος
Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 4

Εκτιμώ, αλλά δεν είμαι βέβαιος, ότι τα εν λόγω μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δεν προάγουν πλέον την 
τεχνολογική εξέλιξη, οπότε δεν δημιουργούν πλεόνασμα 
για τους χρήστες των υπηρεσιών τους. Πολύ πιθανά 
εκμεταλλεύονται τις τεχνολογικές εξελίξεις άλλων 
κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης προκειμένου να 
συσσωρεύουν επικίνδυνη δύναμη για την ευστάθεια των 
δημοκρατιών δυτικού τύπου. Οι κατά τόπους ισχυρές 
Επιτροπές Ανταγωνισμού οφείλουν να ερευνήσουν 
αυτήν την υπόθεση, και αν επιβεβαιωθεί τότε, στο βαθμό 
που μπορούν, οφείλουν να εφαρμόσουν τις προβλέψεις 
της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Δάφνη Νικολίτσα
Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

3 5

Μάνθος Ντελής
Montpellier 
Business School

3 5

Μιράντα Ξαφά CIGI, ΚΕΦίΜ 1 4
Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών big 
tech, καθώς και αυτορρύθμιση: https://blog.twitter.com/
en_us/topics/company/2020/covid19-vaccine.html

Αναστάσιος 
Ξεπαπαδέας

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - University 
of Bologna

5 5
There is information distortion due to the monopoly 
power which generates asymmetries in information.
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Νίκος Οικονομίδης
Stern School of 
Business, NYU

5 5

Τα μονοπώλια Google, Facebook, Twitter ελέγχουν 
τη μετάδοση πληροφορίας και καταχράζονται την 
μονοπωλιακή τους θέση λογοκρίνοντας εκτεταμένα τις 
απόψεις των χρηστών. Η χρήση λογοκρισίας είναι βαθιά 
αντιδημοκρατική. Αυτές οι εταιρίες μονοπωλούν και την 
αγορά έρευνας στο διαδίκτυο και την αγορά κοινωνικής 
δικτύωσης και έχουν μηνυθεί για μονοπωλιακές 
πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ΗΠΑ. 
Η λογοκρισία μπορεί να λειτουργήσει σαν όπλο των 
εταιρειών για να απαλύνει τις αντιμονοπωλιακές 
παρεμβάσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Γεώργιος Πάνος
University of 
Glasgow

4 4

Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις διαφαινόμενες 
νέες δραστηριότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
είναι αναγκαία, όχι τόσο για τις «παραδοσιακές» 
υπηρεσίες δικτύωσης, όσο για τις διαφαινόμενες νέες 
λειτουργίες, όπως η πώληση δεδομένων χρηστών σε 
μαζική κλίμακα, η χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης 
για επιρροή και δημιουργία νέων προτιμήσεων, η 
δημιουργία κοινωνικών credit score (e.g Alipay στην 
Κίνα), η δημιουργία δικών τους κρυπτονομισμάτων, 
διαθεσίμων στο ευρύ κοινό (e.g. Facebook’s Li-
bra & stablecoins). Οι νομοθέτες εδώ χρειάζεται να 
επιδείξουν αρετές πεφωτισμένου πατερναλισμού για να 
οριοθετήσουν κοινωνικά πειράματα ευρείας κλίμακας 
που δεν ήταν πιθανά να συμβούν πιο πριν στην ιστορία.

Θεολόγος Παντελίδης
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

5 5

Αθανάσιος Π.  
Παπαδόπουλος

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

1 4

Ηλίας Παπαϊωάννου
London Business 
School and CEPR

5 5

Εύη Παππά
Universidad Carlos 
III de Madrid

2 4

Θοδωρής Πελαγίδης

Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς & 
Brookings 
Institution

3 3

Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση

Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

4 5
Αναμφίβολα είναι πολύ δύσκολο το θέμα της 
οριοθέτησης των μέτρων που πρέπει να εισαχθούν.

Στέλιος Περράκης
Concordia 
University

4 4

Τα αντιμονοπωλιακά μέτρα απαιτούν λεπτούς 
χειρισμούς και γι› αυτό έχω μερικές αμφιβολίες για την 
αποτελεσματικότητα που θα έχουν αν εφαρμοστούν στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απ› την άλλη μεριά, τρέφω 
μεγάλη εμπιστοσύνη στο άτομο που θα αναλάβει τον 
σχεδιασμό αυτών των μέτρων, τον μόλις διορισθέντα 
Tim Wu, στις εργασίες του οποίου έχω μεγάλη εκτίμηση 
και κάνω αναφορές σε δικές μου δημοσιεύσεις. Γι’ αυτό 
πιστεύω ότι θα γίνει καλή δουλειά που θα έχει το κοινό 
συμφέρον για γνώμονα.
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Όνομα Φορέας Ψήφος
Βαθμός 

βεβαιότητας
Επεξηγητικό σχόλιο

Παναγιώτης Πετράκης

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

3 5

Βασιλική Σκρέτα
University College 
London, UT Austin 
and CEPR

5 4

Άρης Σπανός Virginia Tech, USA 5 5

Social media (Facebook, twitter etc.) can be an insidi-
ous source of misinformation used by people who would 
like to undermine democratic institutions. The USA and 
its 2016 presidential elections is a primary example of 
that!

Θανάσης Στέγγος University of Guelph 5 5

Αθανάσιος Ταγκαλάκης
Πανεπιστήμιο 
Πατρών

3 4

Λουκάς Τσούκαλης
ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences 
Po, Paris

5 5

Μιχάλης Χαλιάσος
Goethe University 
Frankfurt και CEPR

2 3

Είναι σημαντικό να διασφαλίζονται η ακρίβεια των 
πληροφοριών και ο σεβασμός των δικαιωμάτων 
των πολιτών. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι 
ευκολότερο με 15 πλατφόρμες τύπου Facebook και 
Twitter.

Γιώργος 
Χαντζηνικολάου

Τραπεζα Πειραιως, 
Χρηματιστηριο, 
Ενωση Τραπεζων

3 3

Τείνω με δισταγμούς προς κάποια μορφή λήψης μέτρων, 
γιατί η φύση της τεχνολογίας είναι τέτοια που επιτρέπει 
σε παίκτες αυτής της αγοράς μεγάλα μερίδια πολύ 
γρήγορα που δεν είναι εύκολα ανατρέψιμα, οπότε ο 
μηχανισμός της αγοράς δεν μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά. Επίσης η ανάγκη για ανεξαρτησία (που 
μάλλον χάνεται με μια κυρίαρχη θέση στην αγορά) είναι 
ένας επιπλέον λόγος.

Κρίστης Χασάπης University of Cyprus 5 5

Δημήτριος 
Χατζηνικολάου

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5 5
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Φάμπιο Αντωνίου - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 3 Η συμμετοχή μπορεί να είναι επιθυμητή έτσι ώστε 
να λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την ανάληψη 
υπερβολικού ρίσκου από την πλευρά των επιχειρήσεων 
στο μέλλον, αλλά και για να τις οδηγήσει να ζητούν όση 
χρηματοδότηση πραγματικά χρειάζονται. Η συμμετοχή 
θα πρέπει να είναι καθορισμένη και με πλάνο εξόδου 
στο εγγύς μέλλον.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 4

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 3
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Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4

Δημήτρης Βαγιανός - London School of Economics

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

5 5

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

2 4

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

5 5 Αν μια εταιρεία επιλέξει να λάβει κρατική βοήθεια, 
είναι λογικό το κράτος να έχει απαίτηση έναντι μέρους 
των μελλοντικών κερδών. Η κρατική βοήθεια δεν θα 
πρέπει να παρέχεται σε μη βιώσιμες εταιρείες: για να 
δοθεί, θα πρέπει οι ιδιώτες πιστωτές να συμφωνήσουν 
σε αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας. Η 
μετοχική συμμετοχή του κράτους θα πρέπει να είναι 
βραχυπρόθεσμη.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Πρέπει ένα τμήμα του συστήματος να γίνει 
κεφαλαιοποιητικό, με ατομικούς συνταξιοδοτικούς 
λογαριασμούς. Αυτό θα έχει πολλαπλά ευεργετικά 
αποτελέσματα. Καθώς η σχέση εισφορών και 
μελλοντικών συντάξεων θα γίνει πιο άμεση, θα αυξηθούν 
τα κίνητρα στην εργασία: οι εργαζόμενοι δεν θα 
αντιμετωπίζουν τις εισφορές που πληρώνουν ως φόρο 
στην εργασία και θα αυξηθεί επίσης η αποταμίευση, 
η οποία είναι πολύ χαμηλή. Αυτό θα έχει ευεργετικές 
συνέπειες για το κόστος κεφαλαίου των ελληνικών 
επιχειρήσεων, αν συνοδευτεί και με άλλα μέτρα τόνωσης 
της κεφαλαιαγοράς. Θα υπάρξει περισσότερη διαφάνεια 
και σταθερότητα στον υπολογισμό των συντάξεων. 
Υπάρχει βέβαια οικονομικό κόστος μετάβασης 
βραχυπρόθεσμα, και ο σχεδιασμός και η εποπτεία του 
συστήματος θέλουν προσοχή.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 5 Η χρηματοδότηση των δήμων από την κεντρική διοίκηση 
πρέπει να καθορίζεται με διαφανείς διαδικασίες, με βάση 
μεγέθη όπως ο πληθυσμός τους και το μέσο εισόδημα, 
και όχι με βάση τις εκάστοτε πολιτικές συνθήκες. 
Η χρηματοδότηση μέσω ΕΝΦΙΑ είναι μια διαφανής 
διαδικασία, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από μερική 
αναδιανομή από πλουσιότερους προς φτωχότερους 
δήμους. Το ποσοστό του ΕΝΦΙΑ που θα λαμβάνουν οι 
δήμοι θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ύψος 
πόρων από αυτό που διαχειρίζονται έως τώρα. Οι 
δήμοι θα πρέπει να έχουν αντίστοιχα περισσότερες 
αρμοδιότητες.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4 Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν την ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού αναπόφευκτη. Το κράτος 
θα πρέπει να συμβαδίσει με την πραγματικότητα 
αυτή, βρίσκοντας όμως τρόπους να διασφαλίζει τα 
συμφέροντα των εργαζομένων.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4 4

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 4
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Ιωάννης Βενέτης - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Η σωστή ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς θα 
είναι το κλειδί της επιτυχίας. Υποστήριξη του τουρισμού 
και επιλεγμένων κλάδων προσφοράς με μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα αποπληρωμής. Τα υπόλοιπα βραχυχρόνια 
στήριξη ζήτησης χωρίς αποπληρωμή.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 4 Εφόσον συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε πρέπει - 
για λόγους ανταγωνισμού - να υιοθετηθεί και στην 
Ελλάδα. Υποστήριξη υπό όρους εξασφάλισης θέσεων 
απασχόλησης και μελλοντικά χρηματοοικονομικά οφέλη 
για το Δημόσιο.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 4 Με δεδομένη την κουλτούρα φοροδιαφυγής/
αποφυγής (για την οποία διαχρονικά και παρά τη 
μερική αντιμετώπιση του φαινομένου μετά το 2010, 
κύριος υπεύθυνος είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις) και 
την συνεχή επιβάρυνση για δημοσιονομικούς λόγους 
(υπάρχουν ακόμη;), η ελάφρυνση είναι αναγκαία.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5 Αρκεί οι «ευνοϊκοί κανόνες» να μην συνεπάγονται 
κρατικοδίαιτη επένδυση, άρα ζημιογόνα για την 
οικονομία συνολικά. Θα αποτελέσουν οδηγό και για 
ευνοϊκούς κανόνες σε «μικρότερες» επενδύσεις, άρα 
θα αποτελέσουν και τον οδηγό για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις τόσο αναγκαίες για την ανάπτυξη και 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Χάρης Βλαδός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 5 Οι ενισχύσεις του κράτους πρέπει να έχουν ένα σαφές 
πλαίσιο και περιεχόμενο ώστε μετά το ξεπέρασμα της 
κρίσης ο επιβαρυμένος σήμερα φορολογούμενος να 
λάβει πίσω μέρος από τα ωφελήματα της ανάπτυξης.
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Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα στην τρέχουσα 
διαμόρφωση δεν είναι ούτε βιώσιμο, ούτε και φιλικό 
προς την ανάπτυξη. Η μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική 
του είναι ιδιαιτέρως προβληματική συνυπολογίζοντας 
μάλιστα τα στοιχεία της συνολικής δημογραφικής 
εξέλιξης της χώρας. Συνολικότερα, αναγκαία φαίνεται 
μια στροφή προς μια «κεφαλαιοποιητική» λογική 
συνεπικουρούμενη από μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών (για εργαζόμενους και εργοδότες) και 
εφαρμογή συστηματικών μέτρων περιορισμού της 
«μαύρης εργασίας».

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5 Η μείωση της άμεσης φορολογίας πρέπει να είναι 
σημαντική και άμεση, εστιασμένη στον χώρο της 
παραγωγής (για εργαζόμενους και εργοδότες). Η μείωση 
των έμμεσων φόρων, των φόρων κατανάλωσης και 
περιουσίας, πρέπει να γίνει μονάχα στον βαθμό που δεν 
θέτει σε κίνδυνο την ήδη δοκιμαζόμενη δημοσιονομική 
ισορροπία της χώρας.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 4 Δεν είναι καθόλου άσχημη η ιδέα οι φόροι επί της 
ακίνητης περιουσίας να καθορίζονται από τους 
Δήμους και να εισπράττονται υπέρ αυτών. Φυσικά, 
προηγουμένως, πρέπει να συντελεστούν σημαντικές 
νομοθετικές επαναρρυθμίσεις και σε βάθος 
μεταρρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν το να διαθέτει 
η τοπική αυτοδιοίκηση μας επαρκείς μηχανισμούς 
σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου αυτής της 
αρμοδιότητας. Και επαρκή τεχνογνωσία, και σαφή όρια 
αρμοδιοτήτων/ευθυνών, και κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό, ώστε να διαχειριστεί το θέμα αποτελεσματικά. 
Στην σημερινή μορφή της η τοπική αυτοδιοίκηση στην 
Ελλάδα εκτιμώ πως ΔΕΝ μπορεί να ανταποκριθεί σε 
αυτόν τον ρόλο. Συνολικότερα δε, θεωρώ πως οι φόροι 
επί της ακίνητης περιουσίας είναι, συγκριτικώς, οι 
«δικαιότεροι φόροι». Φυσικά, στην λογική του «το μη 
χείρον βέλτιστον»...



102

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Ψήφος Βαθμός 
βεβαιότητας

Επεξηγηματικό σχόλιο

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 5 Η άποψη μου είναι πως υπάρχει πιεστική ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός σαφούς, σταθερού και φιλικού πλαισίου 
έλκυσης ΟΛΩΝ των ειδών των επενδυτικών σχεδίων 
στην Ελλάδα. Δεν βρίσκω λόγο ύπαρξης «ειδικών 
ευνοϊκών κανόνων» για μεγαλύτερες ή μικρότερες 
επενδύσεις. Για όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές 
οι κανόνες πρέπει να γίνουν επιτέλους ευνοϊκοί (σταθερή 
και όχι εξαντλητική φορολογία, απλούστευση των 
διαδικασιών έγκρισης, επιτάχυνση των μηχανισμών 
απόδοσης δικαιοσύνης κλπ). Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε 
διάκριση, ούτε μεροληψία, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της επένδυσης, της υποκλαδικής εστίασης της ή της 
εθνικής καταγωγής των επενδυόμενων κεφαλαίων. 
Για όλους του επενδυτές χρειάζεται το συντομότερο 
δυνατό ένα πολύ αποτελεσματικότερο πλαίσιο έλκυσης 
επενδύσεων και δραστηριοποίησης -με έμφαση στη 
μείωση της φορολογίας κερδών και πολύ λιγότερο σε 
επιδοτήσεις στην έναρξη- εστιασμένο στην προώθηση 
της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού 
μας συστήματος.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5 Η κυβέρνηση στην Ελλάδα -όπως και κάθε κυβέρνηση, 
κάθε χώρας στον πλανήτη- οφείλει να διευκολύνει την 
ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας ή κλάδου 
της οικονομίας, παρέχοντας ένα πλήρες, λειτουργικό, 
ευέλικτο και αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας που να 
εγγυάται συγχρόνως την προστασία του συλλογικού 
και του ιδιωτικού συμφέροντος. Χωρίς περιττές 
γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και με έμφαση στον 
περιορισμό κάποιας πιθανής δημιουργίας αρνητικών 
εξωτερικών οικονομιών, στην μείωση της φοροδιαφυγής 
και της τήρησης της νομιμότητας.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

2 5 Η προοδευτική φορολογία είναι χρήσιμη και σκόπιμη. Το 
κεντρικό σχετικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι στην 
οπτική μου η προοδευτικότητα της φορολογίας, αλλά 
η πολύ στενή φορολογική βάση, η φοροδιαφυγή και οι 
σχετικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές για όλους.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση."

5 5 Συμφωνώ απολύτως και χωρίς καμία επιφύλαξη στο ότι 
η εφαρμογή ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής επιστήμης 
διδάσκονταν συστηματικότερα στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Θα διεύρυνα μάλιστα την πρόταση, 
σύμφωνα και με όσα υποστηρίζω σχετικά εδώ και 
αρκετά χρόνια, προτείνοντας και την εισαγωγή του 
μαθήματος της "Επιχειρηματικότητας" (Εισαγωγή στις 
βασικές έννοιες της αγοράς, των συναλλαγών, του 
ανταγωνισμού, του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ κλπ) σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Από το "νηπιαγωγείο" 
ακόμα, στην βάση των αντιληπτικών ικανοτήτων 
των μαθητών κάθε βαθμίδας και με την κατάλληλη 
παιδαγωγική μέθοδο, φυσικά.
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Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4 Δεν είμαι καθόλου βέβαιος πως η δυνατότητα εργασίας 
από το σπίτι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
είναι σκόπιμο να περιοριστεί σημαντικά ώστε να 
προστατευθεί, όπως υποστηρίζεται, η βιωσιμότητα 
κάποιων κλάδων. Μάλλον αντίθετα, θεωρώ πως η 
διατήρηση -ίσως και η επέκταση- της τηλε-εργασίας 
στην εποχή μετά την πανδημία του COVID-19 κρύβει 
ευκαιρίες και πρόσθετες δυνατότητες συμπίεσης 
του κόστους για τις επιχειρήσεις και αύξησης του 
ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων, μειώνοντας τις 
δαπάνες επαγγελματικής στέγασης και μετακίνησης 
των εργαζομένων. Στις νέες αυτές συνθήκες προβλέπω 
να δημιουργούνται και νέες ευκαιρίες για την αγορά 
ακινήτων σε περιοχές έως χθες ελάχιστα ελκυστικές για 
μόνιμη κατοικία (νησιά, περιοχές μακριά από το κέντρο, 
περιφέρεια), με αυξημένη ζήτηση τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 4 Η αποφυγή καταστάσεων μονοπωλιακού ελέγχου 
σε οποιονδήποτε κλάδο και ο περιορισμός της 
εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης από 
οποιονδήποτε  "παίκτη"  είναι βασικός όρος της 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και, κατ΄ επέκταση, 
αναγκαίο συστατικό μιας σύγχρονης οικονομικής 
πολιτικής.

Μανόλης Γαλενιανός - Royal Holloway, University of London

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 3

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5
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Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

3 3

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 4

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4 3

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5
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Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 4

Κωνσταντίνος Γάτσιος - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση."

5 5

Σωτήρης Γεωργανάς - City, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 3
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

4 3 Αν υπάρχει πραγματικά ζήτημα ότι έχουν ανέβει οι τιμές 
μασκών και κάποιοι άνθρωποι χαμηλού εισοδήματος 
δυσκολεύονται να αγοράσουν αρκετές, τότε η διατίμηση 
μπορεί να τους βοηθήσει. Το πρόβλημα με την 
διατίμηση είναι ότι μπορεί να μειώσει την προσφορά ή 
την ποιότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλός τρόπος να 
διασφαλίζεται η ποιότητα, αλλά αν υπάρχει, τότε μια 
προσωρινή διατίμηση που δεν περιορίζει υπερβολικά 
την προσφορά μπορεί να είναι συνολικά ωφέλιμη για 
τους καταναλωτές.

Η Ελλάδα έχει ένα σπάνιο καλό παράδειγμα διατίμησης 
για να βγάλει συμπεράσματα: το μεταλλικό νερό. 
Υπάρχει διατίμηση εδώ και χρόνια, η προσφορά όμως 
δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί. Βρίσκεις παντού 
μπουκαλάκια νερό, σε επαρκή ποιότητα, και σε τιμές έως 
και 80% χαμηλότερες από την λοιπή Ευρώπη.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 4 Αν το κράτος στηρίξει επιχειρήσεις με μεγάλα ποσά, 
λογικό είναι να πάρει κάποιο αντάλλαγμα, το οποίο 
μπορεί να είναι και μετοχές. Χωρίς να ανακατεύεται στη 
διοίκηση όμως και ειδικά στις προσλήψεις. Κάνεις δεν 
θέλει επιστροφή στην παλιά Ολυμπιακή.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 3 Είναι περίπλοκο ζήτημα. Αν μεσαία τάξη είναι αυτή που 
βγαίνει από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία (εισόδημα 
γύρω στα 1.000 ευρώ μηνιαίως) η φορολογία δεν είναι 
πολύ υψηλή . Έχουμε όμως σαφή στοιχεία ότι υπάρχει 
εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αν η μεσαία τάξη δήλωνε τα 
πραγματικά της εισοδήματα θα ήταν μάλλον αρκετά 
βαριά η φορολογία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να 
φορολογούνται οι Έλληνες δίκαια σύμφωνα με αυτά 
που πραγματικά βγάζουν, και αυτό σημαίνει κάποια 
ελάφρυνση στην φορολογική κλίμακα.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 4 Ακούγεται περίεργο, αλλά οι δημοτικοί φόροι σε κάποιες 
πόλεις πρέπει να αυξηθούν. Υπάρχουν δήμοι με ακίνητα 
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που περιβάλλονται από 
δρόμους γεμάτους τρύπες και σπασμένα πεζοδρομία. Η 
απόδοση ΕΝΦΙΑ στους δήμους είναι ένα πρώτο βήμα για 
να πληρώνουν τα ακριβά ακίνητα επαρκή τέλη ώστε να 
χρηματοδοτούν απαραίτητα τοπικά δημόσια έργα. Από 
την άλλη, αυτό θα σημαίνει και αυξημένη λογοδοσία, 
γιατί κανείς δεν θέλει να πληρώνει σημαντικά ποσά 
χωρίς να κοιτάζει που ξοδεύονται. Ενώ σήμερα οι δήμοι 
κατά βάση ξοδεύουν χρήμα που φαίνεται να έρχεται από 
μακριά, από κάποιο Υπουργείο.
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 3 Όλες οι επενδύσεις θα έπρεπε να φορολογούνται 
ευνοϊκά και να μην συναντούν γραφειοκρατία. Μια 
πολύ μεγάλη επένδυση μπορεί μερικές φορές να είναι 
καταλυτική στο να φέρει και άλλες επενδύσεις, και εκεί 
είναι ίσως θεμιτό να προσφέρουμε εξαιρέσεις. Αλλά 
γενικά, για κάθε μεγάλη επένδυση που επιταχύνεται, 
επιβραδύνονται και δυσχεραίνονται πολλές μικρές. 
Δουλειά του κράτους δεν είναι να διαλέγει συγκεκριμένο 
μέγεθος επενδύσεων, αλλά να τις διευκολύνει όλες.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5 Γενικά το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο δεν ευνοεί 
την περιστασιακή/ευέλικτη εργασία θεωρώντας ότι 
οι εργαζόμενοι θέλουν όλοι μια κλασική δουλειά 9-5. 
Αυτό γίνεται όλο και πιο απαρχαιωμένο και δυσκολεύει 
όσους χρειάζονται ευελιξία ή απλά θέλουν να ζουν λίγο 
διαφορετικά.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 5 Στην γενια και το κοινο που στοχευουν, τα μεγαλα 
κοινωνικα μεσα εχουν φυσικο μονοπωλιο (λογω 
οικονομιων δικτυου). Για καποιος ανθρωπους το 
υπολοιπο διαδικτυο της ενημερωσης πρακτικα δεν 
υπαρχει, υπαρχει μονο πχ το facebook. Αυτο σημαινει 
οτι δεν υπαρχει ανταγωνισμος στην ενημερωση. Οι 
αλγοριθμοι αυτων των δικτυων πια επηρεαζουν απο 
προγραμματα εμβολιασμου εως εθνικες εκλογες. 
Οποτε αν δεν αυτορυθμιζονται εναντιον της 
παραπληροφορησης, ειναι σκοπιμο να το κανουν κρατη 
και διεθνεις οργανισμοι.

Νίκος Γεωργαντζής - Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 5 Οι συνέπειες της κρίσης είναι συνήθως πιο 
μακροχρόνιες από την πλευρά της προσφοράς (κλείσιμο 
επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων εργασίας, απαξίωση 
φυσικού και ανθρωπίνου κεφαλαίου και επενδύσεων).

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5 Δεδομένης της αναγκαιότητας της μάσκας, το 
κράτος δεν μπορεί να αφήσει τον πολίτη έρμαιο των 
κερδοσκόπων, ειδικά όταν ήδη έχουν παρατηρηθεί 
τάσεις υπερβολικών υπερτιμήσεων του εν λόγω 
προϊόντος.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 3 Στις παρούσες δύσκολες συνθήκες, παρατηρείται 
αβεβαιότητα για το μέλλον των αεροπορικών εταιρειών. 
Το να εγγυηθεί μια χώρα το μέλλον ενός αερομεταφορέα 
μπορεί να είναι σωστή στρατηγική σε μία αγορά 
που πιθανώς να «αναδυθεί από τις στάχτες», αλλά η 
συμμετοχή πρέπει να εξασφαλίσει μακροχρόνια οφέλη 
προς τον καταναλωτή και τον εργαζόμενο.
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Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Το ασφαλιστικό σύστημα έχει πολλά ουσιαστικά 
προβλήματα τόσο σε σχέση με τη διάρθρωση και 
διαχείριση των πόρων, όσο και με τη σχέση του προς 
τον δικαιούχο. Όμως πάνω από όλα, υποφέρει από μια 
γενικά εχθρική προς τον δικαιούχο στάση λόγω του 
αναχρονιστικού τρόπου λειτουργίας του.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5 Ο άμεσος φόρος είναι γενικά πιο αποτελεσματικός στο 
να στοχεύει σε μια συγκεκριμένου τύπου ανακατανομή 
του πλούτου.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

2 5 Θα ήταν ιδεώδες να μπορούν οι φορείς να 
χρηματοδοτούνται από τους φόρους ακίνητης 
περιουσίας ανάλογα με την αξία του κάθε ακινήτου 
εντός της περιοχής αναφοράς τους. Δεδομένου όμως ότι 
οι ανάγκες σε δημόσιες παροχές δεν είναι ανάλογες με 
την αντικειμενική αξία των ακινήτων σε μια περιοχή, θα 
χρειαζόταν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο αποκέντρωσης 
και ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων του Δήμου όσον 
αφορά τη θέσπιση συντελεστών φορολόγησης και την εν 
τέλει διάθεση των πόρων. Ανεπιθύμητα αποτελέσματα 
θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε σχέση με την 
ανακατανομή του πλούτου αλλά ακόμα και τις τιμές των 
ακινήτων.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 3 Πρόκειται περί δύο διαφορετικών ερωτήσεων. Η 
μία αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις, και η άλλη το 
γραφειοκρατικό φόρτο. Για το πρώτο διαφωνώ. Το 
να προσπαθήσει μια χώρα να προσελκύσει επενδυτές 
προτείνοντας σαν κύριο πλεονέκτημα την ευνοϊκή 
φορολογική αντιμετώπιση, όχι μόνο εισάγει ένα στοιχείο 
αδικίας έναντι των εγχωρίων επενδυτών, αλλά μπορεί 
να έχει και αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την 
ποιότητα των επενδύσεων (αν η επιλογή της χώρας γίνει 
με βάση τη φορολογική αντιμετώπιση και όχι με άλλα 
πλεονεκτήματα που ιδεωδώς θα έπρεπε να επιφέρει 
μια τέτοια επιλογή για τον επενδυτή). Όσον αφορά 
το γραφειοκρατικό φόρτο, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι οποιαδήποτε βελτίωση και ειδικά ελάφρυνση του 
γραφειοκρατικού φόρτου είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά 
και επείγουσα. Μάλιστα, αυτό το δεύτερο σκέλος της 
ερώτησης καταδεικνύει εναλλακτικές που μπορούν 
με το παραπάνω να χρησιμοποιηθούν αντί μεγάλων 
φορολογικών ελαφρύνσεων.
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Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

1 5 Μακροχρόνια, δεν μπορούμε να απαιτούμε 
επιχειρηματική, περιβαλλοντική, κοινωνική 
υπευθυνότητα και ταυτόχρονα να ανοίγουμε την αγορά 
σε ανταγωνισμό χάρη σε περιστασιακές στρατηγικές. 
Η παρούσα στιγμή προσφέρεται για ένα εύλογο 
παράδειγμα: Εμπιστεύεστε τον κάθε «νοικοκύρη» ενός 
AirBnB στη λήψη μέτρων καθαριότητας με σκοπό τη 
μη εξάπλωση της πανδημίας; Εγώ προσωπικά, σαν 
καταναλωτής παρομοίων υπηρεσιών, όχι. Φυσικά το 
παράδειγμα είναι λιγότερο εύλογο στην περίπτωση 
μετακινήσεων με UBER αλλά εν γένει φαίνεται αδύνατο 
να ελεγχθούν όσο χρειάζεται τέτοιες αποκεντρωμένες 
λύσεις. Ειδικά σε μια χώρα όπου οι τιμές για τις 
αντίστοιχες παραδοσιακά παρεχόμενες υπηρεσίες 
(ξενοδοχεία, ταξί) είναι ήδη αρκετά χαμηλές ώστε 
να μην είναι απαραίτητη μια επιπλέον τόνωση του 
ανταγωνισμού.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

1 5 Ενώ σε άλλους φόρους (εταιρικούς, περιουσίας, 
κατανάλωσης) η Ελλάδα είναι όντως ανάμεσα στις 
λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες του ΟΟΣΑ, ειδικά σε ό,τι 
αφορά τον φόρο ατομικού εισοδήματος είναι ανάμεσα 
στις 10 πιο «ανταγωνιστικές» χώρες. Επίσης, η ανισότητα 
στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 υψηλότερες της 
Ευρώπης. Οπότε δε φαίνεται δικαιολογημένο να 
ανησυχούμε τόσο για την προοδευτικότητα του φόρου 
σαν αντικίνητρο επιχειρηματικότητας, όταν υπάρχουν 
τομείς και στρατηγικές που σαφώς θα έκαναν τη 
χώρα πιο ανταγωνιστική, όπως η απλοποίηση νόμων 
και διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η 
βελτίωση του συστήματος υγείας (τα υποτιθέμενα 
αποθαρρυνόμενα από τους φόρους στελέχη 
επιχειρήσεων μάλλον δε θα ήθελαν να ζουν σε μια χώρα 
χωρίς σοβαρή δημόσια υγεία), κλπ.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 Αν η Γεωγραφία και η Ιστορία θεωρούνται απαραίτητες, 
πόσο μάλλον απαραίτητη πρέπει να θεωρηθεί η γνώση 
του πώς λειτουργεί η οικονομία σε μια μοντέρνα 
κοινωνία!
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Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5 Είτε με πανδημία είτε χωρίς, έγινε πλέον σαφές ότι 
πλήθος δραστηριοτήτων του σύγχρονου ανθρώπου 
δημιουργούσαν μη αναγκαία κόστη. Ό,τι μπορεί να 
γίνεται εξ αποστάσεως πρέπει να συνεχίσει να γίνεται 
εξ αποστάσεως και μετά την πανδημία. Μεταφορικά 
κόστη για ταξίδια με ξενοδοχεία και γεύματα εργασίας 
δημιουργούν μη αναγκαία κόστη που στο τέλος όχι μόνο 
πληρώνουμε όλοι μας (άσχετα αν στον ιδιωτικό τομέα 
τα μεταθέτουμε δήθεν στην επιχείρηση δημιουργώντας 
σκαιώδεις ιδιωτικές ανταμοιβές, και στο δημόσιο στο 
φορολογούμενο που πληρώνει εκατομμύρια για να 
βρίσκονται τοπικά ανώτατα στελέχη, αντιπρόσωποι και 
επιστήμονες, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να κάνουν το 
ίδιο χωρίς να κινηθούν από τον καναπέ τους) αλλά και 
δημιουργούν μια τεράστια επιβάρυνση στο περιβάλλον. 
Η πανδημία μας έκανε να σκεφτούμε καλύτερα πόσα 
από τα προηγούμενά μας έξοδα παράστασης ήταν 
ουσιαστικά άχρηστα. Δεν πρέπει να πετάξουμε το 
μάθημα στα σκουπίδια. Η τεχνολογία υπάρχει εδώ και 
καιρό. Τώρα έχουμε και την ανάγκη, Στο μέλλον, ελπίζω 
και τη γνώση. Φυσικά ό,τι χρειάζεται την παρουσία 
ανθρώπων στο χώρο εργασίας δεν τίθεται θέμα να 
εγκαταλειφθεί απλώς να αναπροσδιοριστεί μέσα από το 
πρίσμα της εμπειρίας που όλοι μοιραζόμαστε.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5 Κάθε αγορά με τέτοιες δυνατότητες επίδρασης σε 
άλλες αγορές και στην κοινωνία γενικότερα πρέπει να 
ελέγχεται από τους κανόνες του αντιμονοπωλιακού 
ρυθμιστικού οργάνου. Το ίδιο και οι δρώντες μέσα σε 
τέτοιες αγορές, ειδικά όταν αποκτούν κυρίαρχη θέση.

Δημήτρης Γεωργούτσος - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Το χαρακτηριστικό της κρίσης λόγω κορωνοϊού είναι 
ότι οι οικονομίες (όχι μόνο της Ελλάδας) έχουν υποστεί 
δύο διαταραχές: μία ζήτησης και η άλλη από τη μεριά 
της προσφοράς. Η ζήτηση θα μειωθεί τόσο λόγω άμεσης 
πτώσης των εισοδημάτων, αλλά και λόγω της αυξημένης 
αβεβαιότητας. Η υποστήριξη της προσφοράς για τις 
ΜΜΕ θα απαιτήσει εκτεταμένες εγγυήσεις εκ μέρους 
του δημοσίου / ΕΕ.
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 5 Θεωρώντας ότι η οικονομία θα ανακάμψει από το 
2021, η απόκτηση μετοχικής συμμετοχής του κράτους 
α) προστατεύει τις επιχειρήσεις από «εξαγορές» τους 
από αμφιβόλου ποιότητας funds, β) διατηρεί τις, 
επιτυχημένες, υπάρχουσες διοικητικές ομάδες των 
επιχειρήσεων και γ) προσφέρει την ευκαιρία αποκόμισης 
σημαντικού κέρδους για το δημόσιο από τη μεταπώληση 
στο, σύντομο, μέλλον των μετοχικών θέσεων που 
απόκτησε.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

2 4 Σε περιόδους αβεβαιότητας για τις οικονομικές 
προοπτικές, η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση 
της άμεσης φορολογίας θα χρησιμοποιηθεί για αύξηση 
της αποταμίευσης και όχι για τη τόνωση της ζήτησης. 
Επιπλέον, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού δεν θα 
επέτρεπαν μια τέτοια απόφαση. Αντίθετα, η επιλεκτική 
μείωση των έμμεσων φόρων μπορεί να έχει καλύτερα 
αποτελέσματα.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

3 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5
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Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να αναλύουν στοιχειωδώς 
τις εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο και τις προτεινόμενες 
πολιτικές. Όμως ο τρόπος διδασκαλίας, το επίπεδο 
γνώσεων των διδασκόντων και το περιεχόμενο της ύλης 
πρέπει να ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

2 4

Χρήστος Γκενάκος - University of Cambridge και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 4

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 4 This instrument needs to be used with great care and 
extremely selectively for reasons of equity and justice. In 
my mind it is not so much about the level of investment 
as much as the externalities and spillovers that the 
investment may/will have. So, yes on availability, but 
should be used very selectively.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5 The question posed is very general. The same way there 
are market failures, there are also government failures, 
so try not to pose so general questions.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101930

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 2

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

1 5

Περικλής Γκόγκας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

1 5 Οι παραγωγικές δυνατότητες δεν έχουν πληγεί, αλλά η 
ζήτηση.
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

4 4 Καλύτερη επιλογή θα ήταν ο περιορισμός του αριθμού 
που πωλείται σε κάθε καταναλωτή.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

5 5 Είναι πολύ λογικό σε ένα bail-out με χρήματα των 
φορολογούμενων να έχουμε αντιστάθμιση με απόκτηση 
μετοχών στην εταιρία.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

3 4 Το βασικότερο πρόβλημα του συστήματος είναι η 
εισφοροδιαφυγή. Αν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
αυτό, τότε τα προβλήματα που θα μείνουν είναι πολύ 
εύκολο να αντιμετωπιστούν.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

1 5 Ξεχνάμε ότι και η χρηματοδότηση των δήμων αποτελεί 
κομμάτι της σημαντικότατης λειτουργίας του κράτους 
που είναι η αναδιανομή του εισοδήματος και η παροχή 
ίσων ευκαιριών -κατά το δυνατό- σε όλους, ανεξάρτητα 
του εισοδήματος. Είναι από τις απόψεις που ακούγονται 
καλές αρχικά, αλλά αν τη μελετήσεις σε 2ο επίπεδο 
είναι η συνταγή της αποτυχίας. Αυτό έχει αποτύχει 
παταγωδώς στις ΗΠΑ, καθώς δημιουργεί προνομιούχες-
πλούσιες και φτωχές περιοχές-δήμους. Είναι απλό: ο 
πλουσιότερος του κάθε φτωχού δήμου έχει κίνητρο να 
φύγει και να πάει στον πλουσιότερο για να απολαμβάνει 
περισσότερες παροχές. Δείτε το Detroit πχ και γιατί 
έχει καταστραφεί, όπως και πολλές γύρω πρώην 
βιομηχανικές περιοχές. Έτσι ο πλούσιος δήμος γίνεται 
πλουσιότερος, και ο φτωχός φτωχότερος. Φυσικά, για 
όσους είμαστε στο top 10% εισοδηματικά, είναι πολύ 
καλό, αλλά πολύ κακό για τους υπόλοιπους.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5 Η οικονομία και η κοινωνία έχει πολλά να κερδίσει από 
την επίσπευση τέτοιων επιχειρηματικών επενδυτικών 
πλάνων και όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμμεσα μέσω 
σχετικών πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 
Επομένως, πχ η μηδενική φορολόγηση και μηδενική 
πληρωμή εργοδοτικών εισφορών για ένα διάστημα 3, 5 
ακόμα και 10 ετών θα έχει ένα καθαρό θετικό πρόσημο 
στην ελληνική οικονομία.



115

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Ψήφος Βαθμός 
βεβαιότητας

Επεξηγηματικό σχόλιο

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

2 5 «1. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα για την 
επιχειρηματικότητα. Ήδη οι εταιρικοί φόροι μειώθηκαν 
σημαντικά. Και όσοι είναι στις υψηλές κλίμακες ως 
μισθωτοί είναι λίγοι.
2. Αν μειωθούν οι φόροι, το κενό στα έσοδα από τι θα 
καλυφθεί;»

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 Είναι από τα λίγα μαθήματα που πραγματικά είναι 
απαραίτητα για την καθημερινότητα και την ευημερία 
του πολίτη. Τόσο στις καθημερινές αποφάσεις του 
(κατανάλωσης, αποταμίευσης και επένδυσης), όσο και 
στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει, κριτικάρει και ζητά 
την άσκηση οικονομικής πολιτικής από το πολιτικό 
σύστημα. Πρέπει να είναι βασικό μάθημα, αν όχι 
μαθήματα Μάκρο-Μίκρο-Χρηματοοικονομικά.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

3 5 Η οικονομία πρέπει να βρει μόνη της την 
αποτελεσματικότερη επιλογή.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

1 4

Δημήτρης Δεμέκας - Institute of Global Affairs, LSE; Special Adviser to the Bank of England; independent 
consultant

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 4 Η διατίμηση είναι απαραίτητη για την προστασία 
του καταναλωτή εαν η χρήση των προιόντων αυτών 
γίνει υποχρεωτική από την κυβέρνηση. Ακόμα και αν 
γίνει απλώς ως σύσταση, η διατίμηση είναι και πάλι 
απαραίτητη εαν δεν υπάρχει--ή μέχρι να υπάρξει-- 
επαρκής προσφορά στην αγορά υπό ανταγωνιστικές 
συνθήκες.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 3
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Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

1 4 Στην παρούσα κατάσταση ύφεσης και υψηλής ανεργίας, 
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη μείωση των 
εργατικών εισφορών και των φόρων κατανάλωσης για 
να τονωθεί η απασχόληση και η κατανάλωση. Η μείωση 
των άμεσων φόρων μπορεί να ακολουθήσει.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

1 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

1 5

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5
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Ανδρέας Δριχούτης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

1 5 Το παράδειγμα της Κίνας δείχνει ότι η βιομηχανία 
πήρε πάλι πολύ γρήγορα μπροστά, άρα η πλευρά της 
ζήτησης είναι μάλλον πιο σημαντική. Αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στήριξη του 
εισοδήματος των καταναλωτών είναι πιο σημαντικά σε 
αυτή την φάση.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 4 Αν και η διατίμηση αγαθών δημιουργεί στρεβλώσεις στην 
αγορά, η αγορά και χρήση μάσκας εν μέσω πανδημίας 
έχει μια θετική εξωτερικότητα που δεν λαμβάνεται 
υπόψη στην τιμή της. Η διαμόρφωση υψηλών τιμών 
μπορεί να οδηγήσει στην αγορά και χρήση μάσκας 
από άτομα τα οποία έχουν τον μικρότερο κίνδυνο να 
μολύνουν άλλα άτομα ενώ αντίθετα να στερήσει τη 
χρήση μάσκας από άτομα που έρχονται σε επαφή με 
περισσότερα άτομα και για τα οποία η χρήση μάσκας θα 
είχε μεγαλύτερο όφελος.
Η διατίμηση των προστατευτικών μασκών θα πρέπει να 
συνοδεύεται από περιορισμό της ποσότητας που μπορεί 
να αγοράσει κάποιος για να αποφευχθούν ελλείψεις 
στην αγορά.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

2 4 Η μείωση της έμμεσης φορολογίας θα έχει άμεση 
επίδραση, ενώ η μείωση της άμεσης φορολογίας έχει 
χρονική υστέρηση.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4
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Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

3 4

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 4

Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

5 5 Βοηθάμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις που πλήττονται. 
Τις δυνάμεις της παραγωγής και της απασχόλησης.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Δεν υπάρχει πιο αναχρονιστικό μέτρο από αυτό.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

3 5 Το πρόβλημα είναι ότι τόσο η άμεση, όσο και η έμμεση 
φορολογία είναι επαχθέστατες και χρήζουν άμεσων και 
δραστικών μειώσεων ταυτόχρονα.
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

3 3

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 1

Μάριος Ζαχαριάδης - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

5 4 Αυτό θα αλλάξει στην πορεία, όταν επιστρέψουν οι 
περισσότεροι στις δουλειές τους και η παραγωγή φτάσει 
πιο κοντά στα συνηθισμένα της επίπεδα. Τότε θα είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η ζήτηση.
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 4

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 4

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5 Δεν ενδείκνυται το κράτος να βάζει εμπόδια στην 
τεχνολογική πρόοδο αλλά οφείλει να διευκολύνει 
τη μετάβαση της οικονομίας σε μια νέα κατάσταση 
πραγμάτων που θα την καθιστά πιο αποδοτική. 
Πολιτικές που εμποδίζουν την τεχνολογική αλλαγή 
καθιστούν την οικονομία λιγότερο ανταγωνιστική και 
βλάπτουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 3
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Πάνος Καζάκος - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 4 Η πρώτη ερώτηση θυμίζει κάπως επιλογή άσπρου ή 
μαύρου. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει και η «σύνθεση» - 
πολιτική που στοχεύει και στις δύο πλευρές. Επίσης, οι 
απαντήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον χρονικό 
ορίζοντα. Τέλος, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 4 Το ζήτημα είναι να μετατοπισθεί η καμπύλη προσφοράς 
και επομένως το σημείο ισορροπίας της σχετικής 
αγοράς. Φρονώ πάντως ότι υπάρχουν δυσκολότερα 
ερωτήματα (και διλήμματα) αναφορικά με την πολιτική 
ανάσχεσης της πανδημίας.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 3 Εξαρτάται από (α) τις προοπτικές επιβίωσης 
των επιχειρήσεων (β) τη συμπεριφορά του νέου 
μετόχου (του κράτους) που είναι επιρρεπής σε 
πελατειακές-συντεχνιακές λογικές και (γ) τις 
αρνητικές επιπτώσεις στο επενδυτικό κλίμα (λόγω 
ζημιών των παλαιών μετόχων και του μηνύματος 
που εκπέμπει η μετοχοποίηση). Η ελληνική εμπειρία 
με τις μετοχοποιήσεις είναι μάλλον αποτρεπτική. Οι 
αερομεταφορές είναι ειδική περίπτωση γιατί εκεί ο 
ανταγωνισμός είναι ισχυρός και η επιχειρηματικότητα 
δοκιμασμένη (Aegean). Εναλλακτικά, εκεί προσφέρεται 
ως προοπτική η επιχορήγηση ή ένας ευνοϊκός δανεισμός.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Αυτά σε επίπεδο αρχής. Όμως, όπως λέγει ένα γερμανικό 
ρητό «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» δηλαδή 
στο πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Ίσως πρέπει τα 
ερωτήματα να γίνουν πιο συγκεκριμένα.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

3 2 Αδυνατώ να απαντήσω με βεβαιότητα στο ερώτημα 
όπως τίθεται, διότι (α) εμποδίζει τη συζήτηση των trade-
offs και πιθανών ενδιάμεσων λύσεων πέραν του «ή 
αυτό ή εκείνο», (β) παραβλέπει το πρόβλημα της δομής 
των φόρων, επομένως, το ερώτημα ποιοι συντελεστές 
πρέπει να μειωθούν, και (γ) η έννοια της «μεσαίας 
τάξης» περιλαμβάνει ετερόκλητα στοιχεία. Με κριτήριο 
το εισόδημα (βλ. ΟΟΣΑ) περιλαμβάνει δημόσιους 
υπάλληλους, δικαστικούς, συνταξιούχους κ.α. Με τον 
τρόπο αυτό δεν αποσαφηνίζονται οι σκοποί της μείωσης 
της άμεσης ή έμμεσης φορολογίας.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 4
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

2 4 Για τις μεγάλες επιχειρήσεις υποθέτω ότι είναι 
σημαντικότερες (α) η σταθερότητα της φορολογίας και 
(β) λοιπές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν δραστικά 
το επιχειρηματικό περιβάλλον και μειώνουν την 
αβεβαιότητα για τις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν 
στο μέλλον (δικαιοσύνη, χωροταξία κλπ). Εκτός τούτων, 
η ευνοϊκότερη μεταχείρισή τους θα τροφοδοτούσε 
αντιεπιχειρηματικές ιδεοληψίες που διώχνουν 
επιχειρήσεις. Βλ. μεταξύ πολλών άλλων την στάση του 
Δήμου Ελευσίνας για την επένδυση της Πίτσος.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

3 3 Θα ήταν καλύτερο να τεθεί το ερώτημα διαφορετικά, 
και τότε θα συμφωνούσα «απολύτως»: Πρέπει να 
ρυθμίζονται οι αναφερόμενες δραστηριότητες με τρόπο 
που να διευκολύνεται η ανάπτυξή τους αλλά και να 
προστατεύονται τρίτοι π.χ. στην περίπτωση της Airbnb, 
οι μόνιμοι ένοικοι ή κάτοικοι μιας πολυκατοικίας.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

3 3

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4 4 Λογικά θα έπρεπε να γράψω ότι συμφωνώ... υπό όρους, 
δηλαδή το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το κατάλληλο 
προσωπικό, το περιεχόμενο και τη μέθοδο της 
διδασκαλίας. Θα πρέπει επίσης να δούμε αν και σε ποιο 
βαθμό το μάθημα της Οικονομικής όπως διδάσκεται 
σήμερα συμβάλλει στην κατανόηση της οικονομικής 
πραγματικότητας από μέρους των μαθητών.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 4 Η ρύθμιση μπορεί να έχει καλές προθέσεις, π.χ. να 
ανακοπεί η παραπληροφόρηση, τα fake news, to 
ρατσιστικό μίσος κ.α. Όμως συμφωνώ   με κάποιες 
επιφυλάξεις γιατί (α) δεν ξέρουμε  το περιεχόμενο της 
αντιμονοπωλιακής ρύθμισης ( συγκεκριμένο θεσμό 
εποπτείας, βαθμό εξάρτησής του από την εκάστοτε 
κυβέρνηση, ποια μηνύματα θα ελέγχει κλπ.) ούτε, 
συναφώς, μπορώ να απαντήσω στην παλαιά λατινική 
δυσπιστία "ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες;" 
. Υπάρχει ο κίνδυνος η κανονιστική ρύθμιση να γίνει 
λιγότερο ρύθμιση και περισσότερο κρατικός έλεγχος.  

Μυρτώ Καλουπτσίδη - Harvard University

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 4 It may make sense to subsidize masks, but fixing their 
price may lead to unintended negative consequences 
(unwillingness of firms to produce them).
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Σαράντης Καλυβίτης - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Η διατίμηση είναι μέτρο έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να εφαρμοστεί για πολύ σύντομα διαστήματα. Ήδη στην 
Ελλάδα η προσφορά έχει ανταποκριθεί στην αυξημένη 
ζήτηση και δεν υπάρχει λόγος για επιβολή διατίμησης. 
Πιο σημαντικό είναι να αρθούν τα εμπόδια ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων και εισόδου για υπάρχουσες επιχειρήσεις, 
οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους 
κλάδους, τηρώντας βέβαια τις αναγκαίες υγειονομικές 
προδιαγραφές.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 5 Γενικά, η συμμετοχή του κράτους σε ιδιωτικές εταιρείες 
πρέπει να γίνεται μόνο κάτω από πολύ ειδικές 
συνθήκες, με συγκεκριμένους όρους και χρονικό 
ορίζοντα. Εξάλλου, αν εφαρμοζόταν τέτοια πολιτική, 
στην περίπτωση της Ελλάδας θα έπρεπε επίσης να 
ισχύσει στην ακτοπλοΐα κοκ, δημιουργώντας τεράστιες 
στρεβλώσεις στην αγορά.

Χρήστος Καμπόλης - Institute for Management Development

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4

Ιωάννης Καραγιάννης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 1

Λουκάς Καραμπαρμπούνης - University of Minnesota, Federal Reserve Bank of Minneapolis, NBER, and CEPR

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 5 Φανταστείτε ότι εστάλη ένα εκατομμύριο ευρώ σε κάθε 
πολίτη, αλλά η παραγωγή παραμένει χαμηλή επειδή οι 
εργαζόμενοι μένουν σπίτι. Είτε οι τιμές των προϊόντων 
θα αυξηθούν για να απορροφήσουν την υψηλότερη 
ζήτηση, είτε θα έχουμε ουρές επειδή δεν υπάρχει αρκετή 
παραγωγή. Η εξαίρεση είναι κοινωνικές μεταβιβάσεις 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα για τη διατήρηση 
του βιοτικού επιπέδου κάθε πολίτη. Μετά, ανοίγουμε για 
δουλειά.
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια τυχαία 
κατανομή προϊόντων στην ουρά βελτιώνει την 
ευημερία και την υγεία των καταναλωτών σε σχέση με 
μια κατανομή που βασίζεται στην ιδιωτική προθυμία 
πληρωμής. Οι έλεγχοι τιμών στρεβλώνουν την κατανομή 
των πόρων στις πιο κερδοφόρες χρήσεις τους, μειώνουν 
την ποιότητα των προϊόντων και ενθαρρύνουν τη μαύρη 
αγορά. Μια καλύτερη λύση είναι να δοθεί κίνητρο στην 
παραγωγή και να προωθηθεί ο ανταγωνισμός και η 
είσοδος στην αγορά. Εάν ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί 
να παρέχει βασικά προϊόντα υγείας βραχυπρόθεσμα, 
μπορούμε να εισάγουμε ή να εθνικοποιήσουμε την 
παραγωγή τους.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5 Δείτε σχετική έρευνα εδώ: https://www.dropbox.com/s/
u0f9o3tyg0ek0ke/greece_macro.pdf?dl=0

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 4

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 3

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 3
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Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Σωτήρης Καρκαλάκος - Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 4

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

3 4
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

1 5

Αλέξανδρος Κοντονίκας - University of Essex

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 4
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 4

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

2 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 4

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 4

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

3 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5
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Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

3 4

Φοίβη Κουντούρη - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

1 5 IMF’s baseline scenario is that 2020 will be a year of 
extremely high recession for both Advanced Economies 
(AE) and Emerging Economies (EM). To the question 
whether this recession becomes prolonged and deep 
(depression) the Fund answers (in the baseline scenario) 
negatively. Specifically, according to the baseline 
scenario, the rate of change in global GDP for 2020 is 
expected to be -3%. The corresponding rate of decline 
in GDP during the great crisis of 2008-9 was only 
-0.1%. This makes the current recession worse than 
during the Great Depression of ‘29 and much worse 
than in 2008-9. The main reason for the severity of this 
recession is the simultaneously hit on (a) the SA and 
EM, (b) the industrial sector and the service sector, (c) 
the demand side and the supply side of the economy. 
Specifically, according to the baseline scenario of 
the IMF, the decline in GDP of SAs is expected to be 
-6.1% compared to -3.3% in the period 2008-9. The 
corresponding decline in GDP of EMs is expected to be 
-1% when in 2008-9 it was + 2.8%. Consequently, at this 
stage there is no country or geographical area that can 
lend to the rest of the world «units development «.

Χρήστος Κωτσόγιαννης - University of Exeter

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

1 5 Η οικονομική στήριξη θα πρέπει να είναι «καθολική» 
στοχεύοντας στην διατήρηση του παραγωγικού ιστού 
της οικονομίας αλλά και της αγοραστικής δύναμης των 
νοικοκυριών. Το θέμα «moral hazard» δεν θα πρέπει να 
ανησυχεί, με δεδομένο το μέγεθος του shock και της 
αναμενόμενης διάρκειας του.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 5 Κάτω από συνθήκες, ναι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η διασφάλιση της ποιότητας, συνεπώς θα χρειαστεί 
κάποια μορφή ελέγχου ποιότητας (και της αγοράς).
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Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 4

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4 Χρειάζεται νομίζω να ορίσετε τη «μεσαία τάξη». Σίγουρα 
χρειάζεται να διευρυνθεί η φορολογική βάση και όχι 
να αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές στην ήδη 
υπάρχουσα φορολογική βάση.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5 Ενισχύει τη λογοδοσία των κυβερνώντων και είναι 
αποτελεσματικός φόρος όσον αφορά τις στρεβλώσεις. 
Θέματα ανισότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
προσαρμογή της δομής του φόρου. Σε περίπτωση που 
κάποιοι δήμοι έχουν χαμηλή δημοσιονομική ικανότητα, 
θα πρέπει ο φόρος να συνδυαστεί με σύστημα 
αναδιανομής πόρων.

Σπύρος Λαπατσιώρας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 5

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5 Οι μάσκες θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα (χωρίς 
επιβάρυνση) στον πληθυσμό ή στο κοινό στα σημεία 
όπου είναι υποχρεωτική η χρήση τους, όπως σε 
Βέλγιο, Ισπανία, Τουρκία και άλλα κράτη και περιοχές, 
λόγω θετικών εξωτερικοτήτων από τη χρήση τους. 
Διαφορετικά, για τον ίδιο λόγο, απαιτείται διατίμηση.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 5 Χρηματοοικονομική ενίσχυση από το δημόσιο, για 
διασφάλιση της λειτουργίας σημαντικών για την 
οικονομία επιχειρήσεων, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
δικαιώματα αρνησικυρίας (βέτο, ανεξαρτήτως μετοχικού 
ποσοστού) σε σημαντικές αποφάσεις, και συμμετοχή του 
δημοσίου στη διοίκηση της εταιρείας (π.χ. η πρόταση της 
γερμανικής κυβέρνησης προς τη Lufthansa).

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

2 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

1 5
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

2 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

2 4

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

3 5 Εξαρτάται από το νόημα του όρου «ρυθμιστικά», καθώς 
στην συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τον εν 
εξελίξει «ψηφιακό μετασχηματισμό», καλύπτει πολλαπλά 
και ετερογενή, έως ένα βαθμό, θέματα.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

3 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

4 4

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 5

Θεόδωρος Π. Λιανός - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Και οι δύο πλευρές είναι αναγκαίες. Η ρευστότητα 
των επιχειρήσεων πρέπει να ενισχυθεί για να υπάρχει 
παραγωγή και η πλευρά της ζήτησης για να ζητηθούν τα 
προϊόντα.
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 5 Η επιβολή διατιμήσεων δεν είναι καλή πρακτική 
και ούτε εξασφαλίζει απρόσκοπτη προσφορά. Εν 
τούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρέπει 
να επιβάλλεται, όπως π.χ. σε περίπτωση μονοπωλίου 
ποσίμου ύδατος. Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να 
εξετάσει σοβαρά τη λειτουργία των αγορών στις οποίες 
σκέπτεται να επιβάλει διατιμήσεις.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 5 Στην Ελλάδα, η συμμετοχή του κράτους σε επιχειρήσεις 
έχει αποδειχθεί καταστροφική για τις επιχειρήσεις. 
Επίσης, η ερώτηση είναι κάπως ασαφής ως προς το τι 
σημαίνει μετοχική συμμετοχή. Άρα, δύσκολη η απάντηση.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

1 5 Οι Δήμοι είναι ανίκανοι να χειριστούν το ζήτημα 
αυτό. Όμως, μπορεί ένα ποσοστό των εσόδων αυτών 
να αποδίδεται στους δήμους, αλλά μόνον για έργα 
επενδυτικού χαρακτήρα.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

1 5 Νοθεύει τον ανταγωνισμό και ευνοεί τους ήδη μεγάλους 
σε βάρος των μικρών.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4 Παράλληλα πρέπει να επιδιωχθεί σημαντική μείωση της 
φοροδιαφυγής, η οποία υπολογίζεται ότι πλησιάζει τα 
δέκα δις.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5
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Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5

Παναγιώτης Λιαργκόβας - Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 4

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

2 3

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 2
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Αναστασία Λίτινα - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 3 Η σωστή πολιτική θα εξαρτηθεί από το πόσο θα 
διαρκέσει η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

3 4 Το ζητούμενο είναι το είδος των μεταρρυθμίσεων ώστε 
να έχουν και ποιοτικό χαρακτήρα και όχι μόνο ποσοτικό.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

3 5 Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 
Δήμων και οι κανόνες διαφάνειας είναι κάτι το οποίο 
πρέπει να διευκρινιστεί προκειμένου να απαντηθεί αυτή 
η ερώτηση.

Ελένη Λουρή - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και της προσφοράς 
αλλά και της ζήτησης.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Η διατίμηση δεν εξασφαλίζει διαθεσιμότητα. Επιπλέον, 
η διατίμηση δίνει μια τιμή στόχο για να υιοθετήσουν 
οι προμηθευτές, ακόμα και αν θα μπορούσαν να 
τιμολογήσουν χαμηλότερα. Η επάρκεια της προσφοράς 
εξασφαλίζει διαθεσιμότητα και χαμηλές τιμές και αυτήν 
θα πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 4 Θα ήταν σκόπιμο να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή 
μόνον αν μπορούσε να διαχωρίσει τη διοίκηση από τη 
συμμετοχή στα κεφάλαια της εταιρείας. Αλλιώς, υπάρχει 
πάντα το αρνητικό παράδειγμα της Ολυμπιακής.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Άμεση εισαγωγή του δεύτερου κεφαλαιοποιητικού 
πυλώνα, ο οποίος θα επενδύει στην ανάπτυξη και με τα 
έσοδα του θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του συστήματος.
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Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 4

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5 Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μεγάλες επενδύσεις ειδικά 
σε τεχνολογικούς κλάδους. Θα ήταν σκόπιμο όταν 
προκύψει τέτοιο επενδυτικό ενδιαφέρον να υποστηριχτεί 
αποτελεσματικά.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4 Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να αφορούν και την κανονική 
φορολόγηση των εσόδων στη χώρα πραγματοποίησης 
τους, και δεν θα πρέπει να δημιουργούν άνισο 
ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4 Για να μειωθούν οι συντελεστές φορολογίας χωρίς 
απώλεια εσόδων για το κράτος θα πρέπει ταυτόχρονα να 
μειωθεί η φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή μέσω ευρύτερης 
χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών/ελέγχων.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4
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Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5

Μίλτος Μακρής - University of Kent

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 4 Το σοκ στην οικονομία είναι ένας πολύπλοκος 
συνδυασμός σοκ ζήτησης και προσφοράς με μεγάλο 
βαθμό διάδρασης.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5 Ο βασικός ρόλος των μασκών είναι να αποτρέπουν 
αυτούς που τις φορούν να μεταδίδουν τον ιό. Κάποιοι 
μπορεί να μην το παίρνουν υπόψη τους, ή δεν μπορούν 
οικονομικά να πάρουν μέτρα που ωφελούν άλλους. 
Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και διαθεσιμότητα 
πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει με κάποιον τρόπο.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 4 Οι αερομεταφορές είναι σημαντική βιομηχανία και 
αντιμετωπίζουν όλες μαζί ένα αρνητικό σοκ που δεν έχει 
την αιτία του σε λάθος αποφάσεις ή συμπεριφορές τους 
στο παρελθόν. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει 
επιχειρήσεις όπως οι αερομεταφορές.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 4 Η μείωση όμως πρέπει να γίνει με τρόπο που να 
ωφεληθούν και οι χαμηλόμισθοι, που επίσης έχουν 
υποστεί πολλές ζημιές τα τελευταία χρόνια. Επίσης, 
θα πρέπει το φορολογικό σύστημα να απλοποιηθεί 
με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και την 
αποτελεσματική αναδιανομή εισοδήματος χωρίς να 
ζημιώνονται οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. 
Έπειτα, μπορεί να γίνει και μείωση των έμμεσων φόρων.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 4 Έτσι θα αυξηθεί η ευθύνη των Δήμων απέναντι 
στους δημότες ψηφοφόρους, και κατά συνέπεια θα 
βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Θα πρέπει όμως 
να θεσμοθετηθούν ανώτατα όρια, γιατί η απόλυτη 
ελευθερία καθορισμού των φόρων αυτών από τους 
Δήμους μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην 
απόδοση των κρατικών φόρων από την αλληλεπίδραση 
των φορολογικών βάσεων.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5 Είναι αναγκαίο στο σύγχρονο περιβάλλον έντονου 
διεθνούς ανταγωνισμού για επενδύσεις.
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Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 5 Η αναμενόμενη αύξηση των εσόδων πρέπει όμως να 
διοχετευτεί για την στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης 
και του κράτους πρόνοιας. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν 
ότι αυτός ο τρόπος αναδιανομής εισοδήματος θα 
μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με την αύξηση της 
μέσης φορολογίας των εργαζομένων άνω των 45 ετών, 
παράλληλα με τη μείωση του βαθμού προοδευτικότητας 
της φορολογικής κλίμακας και των εισφορών.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 4

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 4

Ναπολέων Μαραβέγιας - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4 Είναι πιο δύσκολη η επανεκκίνηση της παραγωγής.

Μάνος Ματσαγγάνης - Πολυτεχνείο Μιλάνου

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Χρειάζονται παρεμβάσεις και στις δύο πλευρές: της 
προσφοράς (για να μην απαξιωθεί παραγωγικό δυναμικό 
των επιχειρήσεων) και της ζήτησης (για να αναπληρωθεί 
μέρος της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων).

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5 Η εμπειρία της Ιταλίας, όπου ζω, δείχνει ότι σε 
περιόδους υψηλής ζήτησης / περιορισμένης προσφοράς 
εμφανίζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας, τα οποία δεν 
αντιμετωπίζονται χωρίς διοικητικά μέσα. Αυτά πρέπει 
να είναι όχι μόνο η διατίμηση, αλλά και ο έλεγχος 
της ποσότητας που δικαιούται να αγοράσει κάθε 
καταναλωτής (rationing). Προφανώς οι διοικητικοί 
έλεγχοι θα πρέπει να καταργηθούν αμέσως μετά.
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Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 3 Η κρατική επιχειρηματικότητα στον ίδιο τομέα στο 
παρελθόν υπήρξε συχνά αποτυχημένη: οι προσπάθειες 
διάσωσης της Ολυμπιακής με σκοπό τη διατήρηση 
λίγων εκατοντάδων θέσεων εργασίας (με υπέρογκες 
αμοιβές) κόστισαν υπερβολικά και τελικά δεν απέτρεψαν 
το μοιραίο. Όμως, η (επιβεβλημένη) διάσωση της 
Aegean σήμερα δεν μπορεί να είναι λευκή επιταγή. Η 
διεθνής εμπειρία αυτό διδάσκει. Το πακέτο διάσωσης 
της Lufthansa (9 δις ευρώ) προβλέπει μετοχική 
συμμετοχή του κράτους με μερίδιο 20% και όρους 
αποδυνάμωσης της δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας, 
ενώ το αντίστοιχο πακέτο διάσωσης της Air France (7 
δις ευρώ), όπου το κράτος συμμετέχει ήδη, περιλαμβάνει 
όρους ενεργειακής προσαρμογής, και αποχώρησης 
της εταιρείας από αεροπορικές συνδέσεις που 
ανταγωνίζονται σιδηροδρομικές διαδρομές διάρκειας 
κάτω των 5 ωρών.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Οι «μνημονιακές» μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν προς 
ένα απλούστερο, δικαιότερο και βιωσιμότερο σύστημα 
συντάξεων σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν το 2010. 
Όμως παραμένουν εκκρεμότητες, ενώ πρόσφατες 
αλλαγές (επιστροφή σε καθεστώς χαμηλών εισφορών 
για τους αυτοαπασχολούμενους υπό την πίεση και των 
αποφάσεων των δικαστηρίων) απειλούν να ακυρώσουν 
τα βήματα προόδου.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

3 5 Γενικά μιλώντας, οι χώρες με υψηλότερη φορολογία 
έχουν δυναμικότερη οικονομία και ευτυχέστερους 
κατοίκους. Αλλού είναι το πρόβλημα: πώς το 
φορολογικό βάρος θα μετατοπιστεί από την εργασία 
και την παραγωγή, στην περιουσία και στην (ρυπογόνα) 
κατανάλωση, και πώς θα αποκτήσουμε εκείνες τις 
δημόσιες υπηρεσίες (πχ. επαγγελματικής κατάρτισης) 
που επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 4 Η σύνδεση των φόρων ακίνητης περιουσίας με το 
επίπεδο των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών είναι 
από κάθε άποψη σωστή. Η μόνη παρενέργεια θα ήταν η 
όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ενδεχομένως 
η μεταρρύθμιση αυτή θα έπρεπε να συνοδευτεί από 
κάποιον μηχανισμό εγγύησης ενός ελαχίστου επιπέδου 
βασικών υπηρεσιών, με κεντρική χρηματοδότηση αν 
χρειαστεί.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 3 Δεν είμαι ειδικός. Αλλά μου φαίνεται ότι το 
ζητούμενο είναι οι σταθεροί φορολογικοί κανόνες 
και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας για όλες τις 
επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν.
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Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

3 5 Το θέμα δεν είναι περισσότερη ή λιγότερη, αλλά 
καλύτερη ρύθμιση. Είναι απολύτως θεμιτό η Airbnb 
να ανταγωνίζεται τα ξενοδοχεία, και η Uber ή η Lyft τα 
ταξί. Δεν είναι θεμιτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
να εκδηλώνεται με παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, 
κοινής ησυχίας (Airbnb) ή ελάχιστων αμοιβών (Uber/
Lyft).

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

1 5 Η προοδευτική φορολογία δεν εμπόδισε τους υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης το 1945-1975, ούτε εμποδίζει τις 
υψηλές οικονομικές επιδόσεις της Βόρειας Ευρώπης 
σήμερα. Αντίθετα, η προνομιακή ασφαλιστική 
μεταχείριση των αυτοαπασχολουμένων (με το 
Ν4670/2020) έναντι των μισθωτών επιδοτεί τις ατομικές 
επιχειρήσεις και υπονομεύει την αναγκαία μετάβαση 
προς ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5 Όπως πάντοτε, κάποιες δραστηριότητες ακμάζουν, 
άλλες παρακμάζουν. Το ζήτημα δεν είναι να 
εμποδίσουμε την τεχνολογική εξέλιξη και την 
καινοτομία (την οποία η πανδημία επιτάχυνε), αλλά 
να τη συνδιαμορφώσουμε και να τη διαχειριστούμε. 
Αυτό συνεπάγεται διευκόλυνση της ανακατανομής 
κεφαλαίου (πιστωτική πολιτική, πτωχευτικό δίκαιο) 
και εργασίας (στήριξη εισοδήματος, επανακατάρτιση, 
αναπροσανατολισμός δεξιοτήτων).

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 4

Κώστας Μεγήρ - Yale University

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4 Η αντιμετώπιση της πανδημίας με τα lockdown οδηγεί 
στη μείωση της ζήτησης. Προσπαθώντας να την 
αυξήσουμε, μπορεί να οδηγήσουμε σε συμπεριφορές 
αντίθετες με τον σκοπό της κοινωνικής απόστασης. 
Από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί 
η καταστροφή παραγωγικής χωρητικότητας, για 
να επανεκκινηθεί γρήγορα η οικονομία. Αλλά είναι 
απαραίτητη επίσης η υποστήριξη αδύνατων νοικοκυριών 
για τις βασικές τους ανάγκες - κατά κάποιο τρόπο αυτή 
είναι στοχευμένη τόνωση της ζήτησης για κοινωνικούς 
σκοπούς.



140

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Ψήφος Βαθμός 
βεβαιότητας

Επεξηγηματικό σχόλιο

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 4 Εξαρτάται από τι ανάγκες υπάρχουν. Εάν χρειάζονται 
υποστήριξη, πρέπει το κράτος να αποζημιωθεί. Οι 
κρατικές μετοχές δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5 Οδηγεί στην αύξηση ευκαιριών για εργασία και αυξάνει 
την ευελιξία της οικονομίας

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 Γενικότερα, η αντίληψη του εύρους των θεμάτων και 
ερωτήσεων τα οποία θέτουν τα Οικονομικά και η λογική 
την οποία χρησιμοποιούν, παράλληλα με εμπειρική 
ανάλυση δεν είναι επαρκώς κατανοητή, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει σημαντική παρανόηση ως προς το θέμα και 
τις δυνατότητες της οικονομικής επιστήμης.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 4 Τεχνητοί περιορισμοί στην οργάνωση της εργασίας 
είναι αντιπαραγωγικοί και καταλήγουν σε στρεβλώσεις 
και μείωση της επιχειρηματικότητας. Οι περισσότερες 
δουλειές θα επιστρέψουν στο γραφείο μόνες τους.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 4

Χρυσοβαλάντου Μήλιου - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

2 3
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Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 4

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 3

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 5

Μιχάλης Μητσόπουλος - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5



142

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Ψήφος Βαθμός 
βεβαιότητας

Επεξηγηματικό σχόλιο

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5

Στέλιος Μιχαλόπουλος - Brown University, CEPR & NBER

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

2 4

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 4

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 4
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 4

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 4

Δημήτρης Μόσχος - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 3

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

3 3

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 3
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Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4 3

Γεώργιος Κ. Μπήτρος - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

5 5 Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες εισάγουν στις 
οικονομίες τεράστιες ποσότητες χαρτονομίσματος. Αυτό 
το χρήμα, είτε με την μορφή επιδομάτων (χαριστικά) 
είτε με την μορφή δανείων, θα συντηρήσει επαρκώς τη 
συνολική αποτελεσματική ζήτηση σε επίπεδο οικονομιών 
και παγκόσμια. Το ζητούμενο είναι πόσοι παραγωγοί 
θα μείνουν στις αγορές και πώς θα στηρίξουν την 
παραγωγή τους. Φοβούμαι ότι εάν δεν δοθεί η δέουσα 
προσοχή στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών ο 
μεγάλος πληθωρισμός που θα ξεσπάσει θα οδηγήσει σε 
μεγάλη και παρατεταμένη ύφεση.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Το κράτος έχει στη διάθεση σου άλλα μέσα για να 
αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να κάνουν 
εκμετάλλευση της πρόσκαιρης δύναμής τους κατά 
την αποκαλούμενη περίοδο της αγοράς, δηλαδή για 
το διάστημα που χρειάζεται προκειμένου η προσφορά 
να ανταποκριθεί στην ζήτηση. Μια αξιόπιστη απειλή 
για εισαγωγή δελτίου διανομής, ή κατά περίπτωση 
για άμεση εισαγωγή του είδους που βρίσκεται σε 
εξαιρετική ανεπάρκεια, κλπ., αρκεί κατά κανόνα για να 
γίνει η διανομή της υπάρχουσας ποσότητας με βάση τις 
ανάγκες των χρηστών και όχι μέσω των τιμών. Η κακή 
συνήθεια οι κυβερνήσεις να παίζουν με το μηχανισμό 
των τιμών μπορεί να τους εξασφαλίζει βραχυχρόνια 
πολιτικά οφέλη, αλλά για τους πολίτες ως καταναλωτές 
και παραγωγούς οι συνέπειες είναι και επώδυνες και 
μακροχρόνιες.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

5 5 Το κράτος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ενισχύει 
αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις οι οποίες 
προηγούμενα ήταν βιώσιμες, μεταξύ δε αυτών κατά 
προτεραιότητα τις εξαγωγικές. Αλλά μόνο αν δεν 
υπάρχουν άλλοι ιδιώτες επενδυτές να εισέλθουν, 
και πάντως με εύλογη παρουσία του κράτοuς στα 
διοικητικά τους συμβούλια μέχρι να αποκαταθούν 
ομαλές οικονομικές συνθήκες. Ο κεντρικός και απόλυτα 
διαφανής στόχος της πολιτικής πρέπει να είναι η 
συντομότερη δυνατή εκποίηση των μετοχών που θα 
λαβει το δημόσιο.
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Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Ο προϋπολογισμός του κράτους επιβαρύνεται με ένα 
υψηλότατο ποσοστό κάλυψης της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης. Αυτό μέχρι πριν λίγες δεκαετίες ήταν 
κοινωνικά δίκαιο και εφικτό, γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία 
των εργαζομένων είχαν αποστερηθεί αναγκαστικά των 
αποθεματικών τους προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
η μεταπολεμική ανάπτυξη της χώρας. Αλλά η συνέχεια 
της ίδιας πολιτικής μετά το 1975 ήταν κοινωνικά άδικη 
και αναπτυξιακά μη διατηρήσιμη. Τώρα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να αναστραφεί οίκοθεν γιατί η μεταρρύθμιση 
που απαιτείται δεν αντέχεται από το πολιτικό σύστημα. 
Αλλά τα δημογραφικά δεδομένα και η διάρθρωση 
της απασχόλησης είναι τέτοια που, νωρίτερα παρά 
αργότερα, η αναγκαία μεταρρύθμιση θα προκύψει ως 
ένα άλλο μνημόνιο λιτότητας.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

1 5 Εκτιμώ ότι σε μεγάλη πλειονότητα μεταξύ μας 
συμφωνούμε πως οι προτεραιότητες είναι η οικονομία 
της χώρας να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική και οι 
ελληνικές επιχειρήσεις να στραφούν στις εξαγωγές 
και να κερδίσουν μερίδια στις εγχώριες αγορές. Αν 
αυτή η εκτίμηση είναι σωστή, τότε όλοι όσοι ανήκουμε 
στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα μπορούμε να 
περιμένουμε, και να προηγηθεί η μείωση των έμμεσων 
φόρων ώστε να μειωθεί το σχετικό κόστος της ενέργειας 
και των άλλων ενδιάμεσων παραγωγικών εισροών. Η 
μείωση της άμεσης φορολογίας είναι καιρός να προέλθει 
από τη γενίκευση της φορολογικής βάσης και τη μείωση 
των δημόσιων δαπανών σε δραστηριότητες που δεν 
αφορούν την παραγωγή και τη διάθεση δημόσιων 
αγαθών.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 5 Εάν το δημόσιο καλείται να διαφοροποιεί τους όρους 
μιας επένδυσης ανάλογα με την κλίμακά της, τότε το 
δημόσιο γίνεται μέρος της επενδυτικής απόφασης εκ 
μέρους του δυνητικού ιδιώτη επενδυτή, οι υπολογισμοί 
και τα κίνητρα των επενδυτών παύουν να είναι 
καθαρά οικονομικά, οι κυβερνήσεις εμπλέκονται σε 
ένα αλισβερίσι διαπραγματεύσεων και ενδεχομένως 
διαπλοκής, και η επιλογή των επενδύσεων καθοδηγείται 
περισσότερο από πολιτικά, παρά οικονομικά κριτήρια. 
Συνεπώς, η ορθή πολιτική είναι ξεκάθαροι και σταθεροί 
φορολογικοί, περιβαλλοντολογικοί και λοιποί όροι για 
μικρές και μεγάλες επενδύσεις, χωρίς επιδοτήσεις, 
κρατικές εγγυήσεις, και άλλες αδιαφανείς διαδικασίες.
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Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

2 4 Από την εμπειρία των τελευταίων ετών προκύπτει ότι 
οι εν λόγω πλατφόρμες προάγουν τον φθηνό τουρισμό, 
ενώ παράλληλα δημιουργούν μεγάλες εξωτερικότητες, 
οι οποίες διαχέονται ανεξέλεγκτα. Η χώρα μας πρέπει 
να στοχεύσει στον υψηλής αποδοτικότητας τουρισμό. 
Επιπλέον, από γνώση και εμπειρία μπορώ να πω ότι οι 
ρυθμιστές στην Ελλάδα δύσκολα βρίσκουν τη χρυσή 
τομή, τα δικαστήρια υπολειτουργούν, κλπ. Γι’ αυτό, 
προτιμώ την προσέγγιση να περιοριστεί το εύρος 
δράσης αυτών των διευκολύνσεων.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 Η απάντηση μου ισχύει μόνο για την περίπτωση που 
το κράτος δεν ανακατεύεται με την συγγραφή των 
σχετικών βιβλίων, όπως δυστυχώς συμβαίνει στη χώρα 
μας.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5 Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σ' αυτές γνωρίζουν 
καλύτερα από οποιονδήποτε υπουργό ή δημόσιο 
υπάλληλο τι πρέπει να κάνουν για διατηρήσουν τις 
θέσεις απασχόλησης και τις αξίες των περιουσιακών 
τους στοιχείων μετά την παρέλευση της πανδημίας. 
Η αναδιανομή εισοδήματος που γίνεται με πρόφαση 
την πανδημία πρέπει να σταματήσει γιατί η χώρα έχει 
ανάγκη από επενδύσεις.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 4 Εκτιμώ, αλλά δεν είμαι βέβαιος, ότι τα εν λόγω μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δεν προάγουν πλέον την 
τεχνολογική εξέλιξη, οπότε δεν δημιουργούν πλεόνασμα 
για τους χρήστες των υπηρεσιών τους. Πολύ πιθανά 
εκμεταλλεύονται τις τεχνολογικές εξελίξεις άλλων 
κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης προκειμένουν να 
συσσωρεύουν επικίνδυνη δύναμη για την ευθστάθεια 
των δημοκρατιών Δυτικού τύπου. Οι κατά τόπους 
ισχυρές Επιτροπές Ανταγωνισμού οφείλουν να 
ερευνήσουν αυτήν την υπόθεση, και αν επιβεβαιωθεί 
τότε, στο βαθμό που μπορούν, οφείλουν να εφαρμόσουν 
τις προβλέψεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 

Δάφνη Νικολίτσα - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 3

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

3 3

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 4

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4



148

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Ψήφος Βαθμός 
βεβαιότητας

Επεξηγηματικό σχόλιο

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 5

Μάνθος Ντελής - Montpellier Business School

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 5 Οι οικονομικές πολιτικές που στοχεύουν στην τόνωση 
της ζήτησης δεν θα έχουν ισχυρή επίδραση στην 
οικονομία με τους πολίτες στο σπίτι. Οι πολιτικές 
να στοχεύσουν κυρίως την πλευρά της προσφοράς 
(επιχειρήσεις), ώστε να στηριχθεί η απασχόληση. Αν η 
ανεργία αυξηθεί σημαντικά, μετά το lockdown θα έχουμε 
σημαντική μείωση της ζήτησης.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

2 5 Από ό,τι έχω συμπεράνει υπάρχει επάρκεια σε λογικές 
τιμές. Στην αρχή της κρίσης υπήρχε ένα σχετικό 
πρόβλημα το οποίο φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 5 There are better and more efficient ways.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 4
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Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

3 5 Both are important under certain conditions.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

2 5 We need equal rules for all. These rules should be liberal 
rules (favorable taxation for all, low bureaucracy, etc.).

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 We need economic development and economic policy 
classes for all high school students. The economic 
theory classes we have now are only relevant for the 
students aiming for relevant university departments.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 5
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Χάρης Ντέλλας - Universität Bern

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 4

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 …The obvious cure for the tragic shortcomings of 
human intuition in a high-tech world is education. 
And this offers priorities for educational policy: to 
provide students with the cognitive tools that are most 
important for grasping the modern world and that are 
most unlike the cognitive tools that they are born with. 
The perilous fallacies we have seen in this chapter, 
for example, would give high priority to ECONOMICS, 
evolutionary biology, and probability and statistics in 
any high school and college curriculum. Unfortunately, 
most curricula have barely changed since medieval 
times… ["The Blank Slate", by Steven Pinker, Professor 
of Psychology, Harvard University]

Μιράντα Ξαφά - CIGI, ΚΕΦίΜ

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 5 Προτεραιότητα σε πρώτη φάση είναι να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο η κρίση ρευστότητας να μετατραπεί σε 
κρίση βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις που πλήττονται 
από την κρίση. Αν τα μέτρα δεν εστιάσουν περισσότερο 
στην πλευρά της προσφοράς, η παραγωγική δυνατότητα 
της οικονομίας θα πληγεί ανεπανόρθωτα.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Η διατίμηση χρειάζεται μόνο σε ολιγοπωλειακές αγορές, 
που δεν είναι η περίπτωση των προστατευτικών μασκών. 
Οι ανταγωνιστικές αγορές αυτορυθμίζονται.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 5 Το Δημόσιο έχει πολύ κακές επιδόσεις ως μέτοχος. Η 
μετοχική συμμετοχή του κράτους σε ιδιωτικές εταιρίες 
πρέπει επομένως να είναι έσχατη λύση, για βιώσιμες 
εταιρίες που έχουν προβλήματα ρευστότητας. Το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη λύση αυτή για 
τον μη βιώσιμο Πρίνο αλλά όχι για την βιώσιμη Aegean 
πρέπει να μας ανησυχεί.
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Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Η αντιστροφή της δημογραφικής πυραμίδας σημαίνει 
το τέλος του αμιγώς αναδιανεμητικού συστήματος. Από 
εκεί που είχαμε πολλούς νέους και λίγους ηλικιωμένους, 
τώρα έχουμε πολλούς ηλικιωμένους και λίγους νέους, 
άρα λίγες εισφορές και πολλές συντάξεις. Αυτό καθιστά 
επείγουσα τη μετάβαση σε σύστημα τριών πυλώνων, 
όπως έχουν κάνει προ πολλού όλες οι αναπτυγμένες 
οικονομίες (και όχι μόνο η Χιλή του Πινοσέτ). Το σύστημα 
αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
όπου ο κάθε ασφαλισμένος επενδύει στο μέλλον 
του και οι εισφορές του ανήκουν στον ίδιο. Βασική 
προτεραιότητα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι το 
αίτημα προς την ΕΕ να χρησιμοποιήσει ένα τμήμα των 
κονδυλίων που προβλέπεται να εισπράξει από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για να καλύψει το κόστος μετάβασης σε 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5 Η έντονη προοδευτικότητα της κλίμακας φορολογίας 
εισοδήματος εμποδίζει την προσέλκυση υψηλά 
αμειβόμενων στελεχών σε κλάδους υψηλής 
προστιθέμενης αξίας.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5 Η είσπραξη φόρων ακινήτων από τους δήμους θα 
δημιουργήσει κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων και θα 
αυξήσει τη διαφάνεια της οικονομικής τους διαχείρισης, 
εφόσον οι δήμοι θα είναι υπόλογοι προς τους πολίτες για 
το πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 5 Ιδανικά θα πρέπει όλες οι επενδύσεις να έχουν εγγύηση 
μη μεταβολής της φορολογικής μεταχείρισης προς το 
χειρότερο για τουλάχιστον 10 χρόνια και περιορισμένες 
γραφειοκρατικές προϋποθέσεις. Όμως μέχρι να 
δημιουργηθεί ένα τέτοιο καθεστώς, το ισοζύγιο κόστους-
οφέλους συνηγορεί υπέρ της ευνοϊκότερης μεταχείρισης 
των μεγάλων επενδύσεων.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5 Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που φέρνουν σε επαφή 
πωλητές υπηρεσιών με χρήστες προωθούν τη βέλτιστη 
χρήση πόρων που διαφορετικά μπορεί να λιμνάζουν, 
και συμπληρώνουν το εισόδημα των πωλητών. Ρόλος 
του κράτους είναι να διευκολύνει αυτές τις συναλλαγές, 
που προσφέρουν σχετικά φθηνές υπηρεσίες και 
δυνατότητα αξιολόγησης, με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που 
αποτρέπει παραπλανητικές διαφημίσεις και κακή χρήση 
προσωπικών δεδομένων.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5 Όπως τονίζει η έκθεση Πισσαρίδη, το ύψος της 
φορολογικής σφήνας (δηλ. η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα 
στο εργατικό κόστος για τον εργοδότη και το διαθέσιμο 
εισόδημα του απασχολούμενου) είναι ο κύριος λόγος που 
αποτρέπει τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού 
και ωθεί τους νέους με προσόντα να φεύγουν στο 
εξωτερικό.
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Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 Θα αποφεύγονταν ακραίες θέσεις του τύπου «τα 
μνημόνια έφεραν την κρίση»!!

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5 Την στιγμή που προσπαθούμε να προσελκύσουμε 
"ψηφιακούς νομάδες" και τεχνολογικό τουρισμό, 
η επιβολή περιορισμών στην τηλεργασία θα ήταν 
τουλάχιστον παράδοξη. Το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να 
επιτρέπει τη "δημιουργική καταστροφή" που παράγουν 
οι τεχνολογικές εξελίξεις, όχι να την εμποδίζει.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

1 4 Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών big 
tech, καθώς και αυτορύθμιση: https://blog.twitter.com/
en_us/topics/company/2020/covid19-vaccine.html

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – University of Bologna

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 5 Εμφανίστηκε ισχυρό αρνητικό σοκ προσφοράς πού 
δημιουργεί ισχυρό έλλειμα ζήτησης. Στόχοι οικονομικής 
πολιτικής, η επανεκκίνηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας με παράλληλη στήριξη εισοδημάτων, 
απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Σημαντική 
πηγή χρηματοδότησης της πολιτικής, η έκδοση από 
ευρωπαϊκούς θεσμούς recovery bonds ειδικού σκοπού. 
Δεν πρέπει να ανακοπεί η πορεία προς οικονομία 
χαμηλού άνθρακα.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Διατίμηση πάνω από την τιμή ισορροπίας στην αγορά 
θα οδηγήσει σε υψηλές τιμές για τους καταναλωτές. 
Διατίμηση κάτω από την τιμή ισορροπίας στην αγορά 
θα οδηγήσει σε ελλείψεις και πιθανώς «μαύρη αγορά». 
Αν η τιμή ισορροπίας κρίνεται υψηλή, θα πρέπει να 
γίνει ρύθμιση στην πλευρά της προσφοράς ώστε για τη 
δεδομένη ζήτηση να αυξηθεί η προσφορά.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 5 Το θέμα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί οριζόντια. 
Υπάρχουν θέματα συμμετοχής ή όχι του κράτους στο 
management, τιμολογιακής πολιτικής, ανάγκης ή όχι 
ρύθμισης και ανάλυσης ρυθμιστικών επιπτώσεων, καθώς 
και αποφυγής φαινομένων αναποτελεσματικότητας 
που τελικά θα αυξήσουν το κοινωνικό κόστος παροχής 
των αντίστοιχων. Αυτά θα πρέπει να αναλυθούν κατά 
περίπτωση.
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Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

3 4 Η μεσαία τάξη - υπάρχει ανάγκη ακριβούς ορισμού 
της - είναι ετερογενής ως προς την φορολόγηση. Ένα 
μέρος της φορολογείται και ενδεχομένως να χρειάζεται 
ανακούφιση, ένα άλλο μέρος της - μεγάλο(;) - δεν 
φορολογείται με βάση τη φοροδοτική του ικανότητα. 
Υπάρχει ανάγκη σωστού καταμερισμού μεταξύ αμέσων 
και εμμέσων φόρων, επειδή μείωση των εμμέσων φόρων 
θα ωφελήσει συγκριτικά χαμηλότερες εισοδηματικές 
τάξεις. Η φορολογική ανακούφιση της μεσαίας δεν 
πρέπει να γίνει πανάκεια θεωρώντας ότι αυτή είναι 
ομογενής. Στόχος πρέπει να είναι η δίκαιη κατανομή των 
φορολογικών βαρών από όλους.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 5 Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με τους ίδιους κανόνες ανεξάρτητα από το μέγεθος 
τους. Αυτό μειώνει ασσυμετρίες στην πληροφόρηση 
και αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Ειδικοί κανόνες 
δικαιολογούνται μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο τα 
επενδυτικά σχεδία δημιουργούν θετικές εξωτερικότητες 
οι οποίες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη από την οικονομία 
της αγοράς.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

1 1 I strongly disagree with gig economy. It will undermine 
labour relations and increase asymmetries in 
information between employers and potential 
employees.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5 The is information distortion due to the monopoly 
power which generates asymmetries in information.
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Νίκος Οικονομίδης - Stern School of Business, NYU

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 3

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 4 Εάν η αεροπορική εταιρεία χωρίς ενίσχυση θα 
καταρρεύσει, μπορεί να δοθεί ενίσχυση με αντάλλαγμα 
προσωρινή εγγύηση/μεταφορά μετοχών στο Δημόσιο, 
οι οποίες πρέπει να δοθούν πίσω όταν η εταιρεία 
αποπληρώσει την ενίσχυση το πολύ μέσα σε 3 χρόνια.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Χρειάζεται να προχωρήσουμε άμεσα σε ανταποδοτικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα, όπου κάθε εργαζόμενος θα 
μπορεί να παίρνει ως σύνταξη τις εισφορές του μετά 
τον μακροχρόνιο τοκισμό ή την επένδυσή τους, χωρίς 
να μπλέκεται με τα χρήματα ή τις εισφορές άλλων 
εργαζομένων.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4 Σήμερα οι φόροι στην Ελλάδα είναι τεράστιοι 
γιατί συντηρούν ένα τεράστιο πελατειακό και 
αναποτελεσματικό κράτος. Χρειαζόμαστε σημαντική 
μείωση και των αμέσων και των έμμεσων φόρων, 
με ταυτόχρονη μείωση του μεγέθους του κράτους. 
Είναι σημαντικό να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η 
εισφοροδιαφυγή. Σήμερα ένα τρίτο των φόρων δεν 
πληρώνονται. Πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τους 
φόρους στην εργασία (εργαζομένου και εργοδότη). 
Επίσης πρέπει να μειώσουμε τους άμεσους φόρους για 
να μπορεί η μεσαία τάξη να αποταμιεύει και να επενδύει. 
Και πρέπει επιτέλους να μειωθεί η φοροδιαφυγή.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5 Οι φόροι ακίνητων δεν πρέπει να είναι χαράτσι του 
γενικού κράτους, αλλά ανταποδοτικοί φόροι των δήμων. 
Άρα, αυτοί οι φόροι πρέπει να διαφέρουν αρκετά από 
δήμο σε δήμο, ανάλογα με τις λειτουργίες και τα έξοδα 
του κάθε δήμου. Εάν γίνει αυτή η αλλαγή, το γενικό 
κράτος θα απαλλαγεί από πολλές από τις υποχρεώσεις 
του προς τους δήμους. Είναι μια αναγκαία αποκέντρωση.
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5 Σωστό να υπάρχει ειδική διαπραγμάτευση για μεγάλες 
επενδύσεις. Όμως πρέπει απαραίτητα να εκλείψει η 
γραφειοκρατία για μικρότερες επενδύσεις. Επίσης, 
πρέπει να υπάρχει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για 
τουλάχιστον 5 χρονιά για όλες τις επενδύσεις.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5 Χρειαζόμαστε μικρότερους φόρους σε μεσαία 
εισοδήματα και ιδιαίτερα πολύ μικρότερους φόρους 
στην εργασία για να έχουμε ισχυρότερα κίνητρα για 
μεγαλύτερες επενδύσεις και ανάπτυξη.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5 5 Απαραίτητο να διδάσκεται στο σχολείο η οικονομική 
θεωρία και έννοιες όπως ο ανταγωνισμός, τα οικονομικά 
κίνητρα και η κερδοφορία να γίνουν κτήμα της 
γνώσης των παιδιών. Να μην χαραμιστεί το μάθημα 
σε αποτυχημένες κοσμοθεωρίες των οικονομικών του 
Μαρξισμού, αλλά να διδαχτούν μοντέρνα οικονομική 
θεωρία.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4 Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν 
που θα βρίσκονται οι εργαζόμενοι όταν εργάζονται. Οι 
επιχειρήσεις δεν ζουν για να πληρώνουν ενοίκιο και η 
επιβολή περιοριστικών κανόνων δεν τις βοηθάει. Πρέπει 
να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να πάρουν η κάθε μια τις 
δικές της αποφάσεις για τηλεργασία.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5 Τα μονοπωλια Google, Facebook, Twitter ελεγχουν 
την μεταδοση πληροφοριας και καταχραζονται την 
μονοπωλιακη τους θεση λογοκρινοντας εκτεταμενα τις 
αποψεις των χρηστων. Η χρηση λογοκρισιας ειναι βαθεια 
αντιδημοκρατικη. Αυτες οι εταιρεις μονοπωλουν και την 
αγορα ερευνας στο διαδικτιο και την αγορα κοινωνικης 
δικτυωσης και εχουν μηνυθει για μονοπωλιακες 
πρακτικες απο την Ευρωπαικη Επιτροπη και τις ΗΠΑ. 
Η λογοκρισια μπορει να λειτουργησει σαν οπλο των 
εταιρειων για να απαλυνει τις αντιμονοπωλιακες 
παρεμβασεις των ρυθμιστικων αρχων.
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Θεόδωρος Παλυβός - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Αυτό που απαιτείται είναι μέτρα για την στήριξη 
των εργαζομένων (και ανέργων) που πλήττονται από 
την πανδημία, ανάλογα με αυτά που δίνονται στην 
περίπτωση φυσικών καταστροφών (disaster relief), 
αλλά και μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που 
υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους 
(φορολογικές ελαφρύνσεις, χαμηλότοκα δάνεια).

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 4

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 4

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 4

Θεόδωρος Παναγιωτίδης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 4 Τόσο η προσφορά, όσο και η ζήτηση θα επηρεαστεί.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 5 Η διατίμηση είναι ένα μέτρο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι 
να υπάρξει ομαλότητα τόσο από την ζήτηση, όσο και 
από την προσφορά.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

1 5 Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να 
καθορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5

Γεώργιος Πάνος - University of Glasgow

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4 Το ζητούμενο για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης 
μεγάλης ύφεσης είναι η μείωση στο εισόδημα να είναι 
σύντομη και να μη συνδυαστεί με μόνιμη μείωση 
στους δείκτες εργασίας. Στηρίζοντας την πλευρά 
της προσφοράς σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή των 
επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, θα είναι έμμεση 
στήριξη και της ζήτησης, μέσω της συγκράτησης των 
απολύσεων και της ανεργίας. Είναι σημαντικό τα μέτρα 
στήριξης της προσφοράς να συνδυάζονται και με ρήτρες 
προστασίας της εργασίας και των εργαζομένων.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5 Η διατίμηση προϊόντων και ο μερικός έλεγχος τιμών 
είναι αναγκαίοι στην παρούσα φάση, αλλά και σε μία 
χώρα που έχει δεχτεί αλλεπάλληλες μειώσεις μισθών και 
συντάξεων κατά την περασμένη δεκαετία.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 2 Η κρατική συμμετοχή σε στρατηγικούς κλάδους 
στην Ελλάδα έχει πρόσφατο παρελθόν με μεγάλες 
αποτυχίες, αλλά και παλαιότερο παρελθόν με επιτυχίες. 
Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα πρέπει να συνδυάζεται 
με μια εθνική και υπερκομματική στρατηγική δημόσιας 
επένδυσης και χρηστής και ανταγωνιστικής διαχείρισης. 
Με έλλειψη εθνικής στρατηγικής, υπερκομματικής 
συμφωνίας και εγγυήσεων όσον αφορά τη διαχείριση, 
πιθανώς η κρατική συμμετοχή θα ήταν κακή ίδεα.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

3 3 Η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα είναι πάντα τα 
ζητούμενα, αλλά η ερώτηση είναι λίγο γενική και ενέχει 
πολλές διαστάσεις για να απαντηθεί συγκεκριμένα. 
Αξίζει να σημειωθούν οι πολλαπλές αποσπασματικές 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις περί των εργασιακών τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Ίσως ένα καλό αρχικό σημείο θα 
ήταν η ολική θεώρηση του ασφαλιστικού συστήματος 
και των ασαφών ή οξύμωρων επιμέρους διατάξεων, 
στοχεύοντας στην απλοποίηση, τη σαφήνεια, τα ορθά 
κίνητρα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα.
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Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 3 Η αποκεντρωμένη διοίκηση από αυτόνομους 
δήμους, ελεγχόμενους από ορκωτούς λογιστές και 
το κράτος με ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι μια πολύ 
θεμιτή μεταρρύθμιση. Χρειάζεται φυσικά προσοχή 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο, τεχνοκρατική στελέχωση και 
ευέλικτους εποπτικούς μηχανισμούς για να θεωρηθεί 
εφικτή.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

2 4 Όλα τα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα είναι επιθυμητό 
να αντιμετωπίζονται από το κράτος ευνοϊκά και με 
μόνιμο ζητούμενο τη μείωση της γραφειοκρατίας και 
τη φορολογική σαφήνεια και απλότητα, και μετά την 
ελάφρυνση.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4 Βρίσκω ότι ο όρος «απασχόληση ελευθέρων δεξιοτήτων» 
ακούγεται μάλλον πιο δόκιμος. Στις εποχές της τωρινής 
και της επερχόμενης ψηφιακής επανάστασης, καθώς 
και στο τοπίο του COVID-19 και μετά από αυτό, υπάρχει 
πολύς χώρος για τέτοιες εργασίες στην Ελλάδα. Με 
υψηλότατη ανεργία στους νέους, πολλούς νέους να 
είναι σε κινητικότητα απασχόλησης με το εξωτερικό, 
και σε μια χώρα που στην παρούσα στιγμή μόνο οι 
κλάδοι του τουρισμού και της εστίασης δύνανται προς 
περιστασιακή/προσωρινή απασχόληση στους νέους, ο 
συγκεκριμένος χώρος ενέχει πολλές νέες δυνατότητες. 
Η Ελλάδα έχει υψηλό ποσοστό μορφωμένων νέων και 
ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να αποτελέσει πηγή 
νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεξιοτήτων 
και ιδεών. Έχοντας πει αυτά, για να ανταποκριθεί σε 
μία νέα οικονομία ελευθέρων δεξιοτήτων η χώρα και 
να επωφεληθεί τα μέγιστα από αυτή, θα πρέπει και το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο να ακολουθήσει τη λογική της και 
να μεταρρυθμιστεί στοχεύοντας σε υψηλά επίπεδα νέων 
δεξιοτήτων και μοντέρνων ανθρώπινων αλφαβητισμών. 
Επίσης, το συγκεκριμένο μοντέλο οικονομίας είναι 
συμπληρωματικό και επικουρικό του βασικού 
μοντέλου εργασίας, που πρέπει να στοχεύει πάντα στη 
βελτίωση της ποιότητας, του συνταιριάσματος, και της 
ικανοποίησης από την εργασία.
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Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

3 3 Η απλούστευση της φορολογίας είναι πάντα επιθυμητή, 
αλλά η ερώτηση είναι λίγο γενική για να έχει 
συγκεκριμένη απάντηση. Βλέπω σαν προτεραιότητες 
την απλούστευση της φορολογίας, την εξάλειψη 
έκτακτων και προπληρωτέων φόρων, την αποφυγή 
επιστροφών φόρων που προεισπράχθηκαν σαν μέσο 
ελάφρυνσης, την απλούστευση του φορολογικού κώδικα, 
και τη λειτουργία αποτελεσματικών και γρήγορων 
φορολογικών δικαστηρίων.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5 Αρχές Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης/
Αλφαβητισμού από τη δημοτικό, σαν μια νέα Οικιακή 
Οικονομία, και Αρχές Οικονομικής Επιστήμης στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το πλαίσιο στην Ελλάδα 
έχει χώρο για ρύθμιση, χωρίς ακριβή μεταρρύθμιση. 
Μια γρήγορη ανάγνωση στη σελίδα του Ελληνικού 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καταδεικνύει ότι η Ελλάδα 
δεν θα αποτελούσε δύσκολη περίπτωση εκπαιδευτικής 
εναρμόνισης με το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, 
μιας και υπάρχουν σχετικά – αλλά πεπαλαιωμένα 
– μαθήματα στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού 
(Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), στις πρώτες τάξεις του 
Γυμνασίου (Οικιακή Οικονομία) και σε όλες τις τάξεις 
του λυκείου (Αρχές Οικονομίας, Αρχές Οικονομικής 
Θεωρίας, Λογική − Θεωρία και Πρακτική), μεταξύ και 
άλλων πιθανών σχετικών σε τίτλους μαθημάτων. Παρ’ 
όλα αυτά το ακαδημαϊκό μάτι διαπιστώνει τεράστιο 
χάσμα μεταξύ των πιο σύνθετων περιγραφών του 
βασικού οικονομικού μοντέλου στις Αρχές Οικονομίας/
Οικονομικής Θεωρίας και ενός πεπαλαιωμένου και όχι 
απαραίτητα σχετικού με τις νέες ανάγκες υλικού στην 
Οικιακή Οικονομία. Προσωπικές μου αναλύσεις περί του 
θέματος στα παρακάτω άρθρα μεταξύ άλλων: 1 , 2 , 3

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4 Δεν νομίζω ότι η ενοικίαση ακινήτων και η εστίαση 
πρέπει να αποτελούν τη βάση του μελλοντικού 
ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, και οι παρεμφερείς Ευρωπαϊκές 
συμφωνίες για τις δεξιότητες και την ψηφιοποίηση 
οδηγούν προς μοντέλα που εμπεριέχουν επαυξημένα 
την τηλεργασία-τηλεκπαίδευση. Ο σχεδιασμός 
ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα αξιοποιεί 
αποτελεσματικά τις δυνατότητες και τα οφέλη της 
τηλεργασίας στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο μιας νέας εθνικής παραγωγικής στρατηγικής 
και να συζητηθεί πολύ σοβαρά.
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Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 4 Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις διαφαινόμενες 
νέες δραστηριότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
είναι αναγκαία, όχι τόσο για τις 'παραδοδιακές' 
υπηρεσίες δικτύωσεις, όσο για τις διαφαινόμενες νέες 
λειτουργίες, όπως η πώληση δεδομένων χρηστών σε 
μαζική κλίμακα, η χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης 
για επιρροή και δημιουργία νέων προτιμήσεων, η 
δημιουργία κοινωνικών credit score (e.g Alipay στην 
Κίνα), η δημιουργία δικών τους κρυπτονομισμάτων, 
διαθεσίμων στο ευρύ κοινό (e.g. Facebook's Libra 
& stablecoins). Οι νομοθέτες εδώ χρειάζεται να 
επιδείξουν αρετές πεφωτισμένου πατερναλισμού για να 
οριοθετήσουν κοινωνικά πειράματα ευρείας κλίμακας 
που δεν ήταν πιθανά να συμβούν πιο πριν στην ιστορία. 

Θεολόγος Παντελίδης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 4

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 4

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

1 5
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

1 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

4 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5

Θοδωρής Παπαγεωργίου - Boston College

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 3
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 4 Οι μάσκες θα πρέπει να επιδοτούνται, χάρη στην θετική 
εξωτερικότητά τους, καθώς προστατεύουν (και) τους 
συμπολίτες μας. Η διατίμηση αντιθέτως μπορεί να 
μειώσει την προσφορά τους.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

4 5

Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Η διαταραχή έχει άμεσες επιπτώσεις στην προσφορά 
αλλά η συνοδεύουσα αβεβαιότητα θα έχει επιπτώσεις 
και στη συνολική ζήτηση.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 4 Ο έλεγχος ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά θα 
εγγυηθεί την λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5
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Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5 Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα έχει θετικές 
συνέπειες στην κατανάλωση και στην αύξηση των 
εσόδων από έμμεσους φόρους.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

1 5 Οι πελατειακές σχέσεις είναι ισχυρότερες σε επίπεδο 
δημοτικών αρχών.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

1 4
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Ηλίας Παπαϊωάννου - London Business School & CEPR

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4 Η προτεραιότητα -μετά φυσικά την αντιμετώπιση της 
πανδημίας και τη θωράκιση του συστήματος υγείας- 
πρέπει να είναι η προστασία των επιχειρήσεων και της 
απασχόλησης. Η βοήθεια πρέπει να εστιάσει στους 
εργαζομένους, τόσο για κοινωνικούς λόγους, όσο και για 
οικονομικούς. Η συνέχιση της μισθοδοσίας με κρατική 
ενίσχυση θα μετριάσει την εξάπλωση της κρίσης σε 
άλλους τομείς. Η ζήτηση έχει μειωθεί ραγδαία, καθώς 
οι πολίτες μένουν σπίτι περιορίζοντας τις δαπάνες τους 
και η αβεβαιότητα αυξάνει την τάση αποταμίευσης 
(precautionary saving motive). Αν και η δημοσιονομική 
επέκταση δεν αρκεί από μόνη της καθώς λόγοι υγείας 
απαιτούν τη μείωση της ζήτησης, η ενίσχυση του 
εισοδήματος των εργαζομένων και η βοήθεια στις 
επιχειρήσεις είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
άμβλυνση της ύφεσης και τη γοργή επανεκκίνηση της 
οικονομικής δραστηριότητας.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 3 Η ακαδημαϊκή έρευνα δείχνει ότι συχνά πολιτικές 
διατίμησης με καθορισμό ανώτατης τιμής έχουν 
αρνητικά για τον καταναλωτή αποτελέσματα καθώς 
νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες, συχνά, αντί 
να ανταγωνίζονται, καθορίζουν σιωπηλά την τιμή των 
προϊόντων στην ορισμένη από το κράτος (σιωπηρή 
συμπαιγνία). Η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει να 
υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά αυτή. Πολιτικές 
διατίμησης θα πρέπει να είναι στην φαρέτρα της 
πολιτείας, αλλά ως μοχλός ενίσχυσης του ανταγωνισμού 
και έσχατο καταφύγιο σε περιπτώσεις που η αγορά γίνει 
μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή.
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Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 5 Το υπόδειγμα «τα κέρδη στους μετόχους και οι ζημιές 
στον φορολογούμενο» που εφαρμόστηκε στο παρελθόν 
ήταν εξοργιστικό και δικαίως οδήγησε σε παγκόσμια 
αγανάκτηση και ένα διάχυτο αίσθημα αδικίας. Βέβαια 
σήμερα ζητήματα ηθικού κινδύνου (moral hazard) είναι 
λιγότερο έντονα σε σχέση με το παρελθόν, καθώς το 
σοκ του Covid-19 ήταν εξωγενές. Η κυβέρνηση οφείλει 
να επικουρήσει τις επιχειρήσεις, ώστε να μετριαστούν 
οι αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και τους 
καταναλωτές. Η βοήθεια πρέπει να είναι εστιασμένη 
σε τομείς με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό 
πολλαπλασιαστή, καθώς οι πόροι είναι περιορισμένοι 
και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος δημοσιονομικού 
εκτροχιασμού (όπως το 2004/2007-2009). Η κυβέρνηση 
μπορεί να εξετάσει «έξυπνα» χρηματοδοτικά εργαλεία, 
όπως προνομιούχες μετοχές ή μετατρέψιμα σε μετοχές 
ομολογιακά δάνεια με υψηλότερο επιτόκιο (καθώς το 
ρίσκο είναι μεγαλύτερο). Σαφέστατα όμως η απόκτηση 
μετοχών από το Δημόσιο δεν θα πρέπει να επάγεται 
επιστροφή στην κακοδιοίκηση και αλόγιστη διαχείριση 
δημοσίων πόρων του παρελθόντος. Η βοήθεια στις 
επιχειρήσεις δεν πρέπει να οδηγήσει στην επιστροφή 
του κρατισμού και της κομματοκρατίας. Η κυβέρνηση 
μπορεί να ορίσει -με αξιοκρατικό τρόπο και πιθανόν 
διεθνή προκήρυξη- ανεξάρτητα μέλη στο διοικητικό 
συμβούλιο και να απαιτήσει ορθή τήρηση κανόνων 
εταιρικής διακυβέρνησης.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 4

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5
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Ανδρέας Παπανδρέου - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4 Η πανδημία απαιτεί κλείσιμο σημαντικού μέρους της 
οικονομίας. Οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν βοήθεια στο 
διάστημα αυτό (άμεσες ενισχύσεις, φοροαπαλλαγές, 
εύκολο δανεισμό). Επίσης, συγκεκριμένες 
δραστηριότητες θα πρέπει να ενισχυθούν (υπηρεσίες 
περίθαλψης, αναπνευστήρες, μεταφορές τροφίμων). Από 
την πλευρά της ζήτησης θα χρειαστεί υποστήριξη, π.χ., 
επιδόματα ανεργίας ή άμεσες ενισχύσεις.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 5 Η όποια πολιτική κυβερνητικής υποστήριξης προϊόντων 
όπως οι προστατευτικές μάσκες (διατίμηση, επιδότηση, 
δωρεά) εξαρτάται από το κόστος τους (αν θα είναι 
απαγορευτική η χρήση «της σωστής» μάσκας από 
τους φτωχότερους), την σημαντικότητα της μάσκας 
στο περιορισμό της εξάπλωσης, και το βαθμό που 
προστατεύει όχι αυτήν που τη φοράει αλλά τους 
υπόλοιπους…καθώς σε αυτήν τη περίπτωση δεν θα έχει 
επαρκές κίνητρο να την αγοράσει και να την φορέσει. Η 
διατίμηση από μόνη της μπορεί να μην αρκεί αν υπάρχει 
περιορισμός στην προσφορά.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 4

Δημήτρης Παπανικολάου - Northwestern University

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 4 It is not obvious that price controls are the right 
strategy here. They should secure a supply of masks first 
and then distribute them at a subsidized price. If they 
simply impose price controls, sellers will find it more 
profitable to sell elsewhere.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 3 Δεν διαφωνώ στο ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει 
κάτι ως αντάλλαγμα για οποιαδήποτε βοήθεια δώσει σε 
επιχειρήσεις. Αλλά αυτό μπορεί να πάρει άλλες μορφές 
πέρα από τις κοινές μετοχές εφόσον δεν καταλήγει 
να έχει τον έλεγχο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
πάρει προνομιακές μετοχές ή warrants ώστε να έχει 
κάποιο μερίδιο στα κέρδη χωρίς να οδηγηθούμε σε 
κρατικοποιήσεις.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 With an aging population and low birth rates, never 
mind a low interest rate environment, sustaining the 
current level of promised pensions is unsustainable and 
places an undue burden on the young. Greece needs to 
follow other developed countries and move to defined 
contribution plans.
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

4 4 Decentralizing tax collection should help mitigate 
corruption. That said, some reallocation of funds is 
needed to mitigate inequalities.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5 I think this is a no brainer. Having gone through the 
Greek education system, you realize how abysmal 
(basically non-existent) is economics education.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5 Government regulation that lowers efficiency and 
productivity in the name of protecting special interest 
groups is a key reason the Greek economy is so 
uncompetitive.

Εύη Παππά - Universidad Carlos III de Madrid

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

5 4 Demand will recover as soon as unemployment and 
job uncertainty will fall, it is crucial to secure jobs and 
a huge increase in unemployment as unemployment 
hysteresis can have persistent adverse effects in the 
economy.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 4 Από την στιγμή που η κυβέρνηση θέσει ως υποχρεωτική 
τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει δωρεάν τους 
πολίτες που δεν μπορούν να προστατευτούν από μόνοι 
τους με μάσκες που να πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές, καθώς και να ενημερώσει κατάλληλα 
τους πολίτες για το πώς μπορούν να φτιάξουν 
αυτοσχέδιες μάσκες και να προστατευθούν γενικά από 
την πανδημία.
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Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 5 Οι ανακεφαλαιοποιήσεις από το κράτος θα μπορούσαν 
να γίνουν μόνο ως μέτρα υπέρτατης ανάγκης. 
Υπερασπίζομαι την ελεύθερη αγορά, δεδομένης όμως 
της ιδιαιτερότητας αυτής της οικονομικής κρίσης, βάζω 
στις αντιλήψεις μου μια δόση πραγματικότητας. Οι 
πολιτικοί θα πρέπει να έχουν στην διάθεση τους κάθε 
μέσο για να σταματήσουν την αυξανόμενη παλίρροια 
πτωχεύσεων.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 2

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 5 Η μείωση της άμεσης φορολογίας για τη μεσαία 
τάξη, εκτός από την αύξηση της συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό και τη μείωση της παραοικονομίας, 
θα λειτουργούσε επίσης ως τρόπος μείωσης της 
ανισότητας. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του ΦΠΑ 
θα πρέπει να έχει παρόμοια αποτελέσματα, αλλά θα 
ευνοούσε κυρίως τους καταναλωτές με μεγαλύτερη 
αγοραστική δύναμη και όχι τόσο τη μεσαία τάξη. 
Επιπλέον, η μείωση του ΦΠΑ, εκτός εάν ληφθούν 
ορισμένα πρόσθετα μέτρα, ενδέχεται να οδηγήσει σε 
αύξηση των αρχικών τιμών των παραγωγών (αύξηση του 
markup) χωρίς κανένα αποτέλεσμα στην κατανάλωση.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5 Οτιδήποτε ευνοεί την επένδυση, όσο μικρό η μεγάλο 
κι αν είναι, πρέπει να έχει προτεραιότητα και να 
απαλλάσσεται από τους γραφειοκρατικούς κανόνες, 
γιατί αυξάνει τη φορολογική βάση και δυναμώνει την 
ανάπτυξη. Δυστυχώς οι θεσμοί στην χώρα μας δεν έχουν 
ακόμα εκμοντερνιστεί, ίσως είναι καιρός για αλλαγές 
τέτοιου τύπου, όχι μόνο όσον αφορά τις επενδύσεις, 
αλλά και σε γενικότερο επίπεδο.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

4 3
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Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

2 4

Θοδωρής Πελαγίδης - Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Brookings Institution

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 4 Η ελληνική οικονομία υποφέρει πλέον και από την 
έλλειψη δαπάνης. Έχω εξηγήσει στα άρθρα μου στην 
Καθημερινή κυρίως στο β’ εξάμηνο του 2019 αλλά και 
προσφάτως.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Η αγορά ήδη προσφέρει μάσκες σε πολύ χαμηλή τιμή. 
Άσε που ο καθένας μπορεί να φτιάξει μόνος του.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 2

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Ο καθένας τον λογαριασμό του, και το κράτος να 
επιδοτεί σε είδος (πχ φάρμακα, περίθαλψη, προνοιακή 
φροντίδα) τις πολύ χαμηλές αποδοχές.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5 Όχι μόνο αυτό, το ακίνητο πρέπει να φορολογείται 
αυτοτελώς κι όχι σύμφωνα με τη συνολική ακίνητη 
περιουσιακή κατάσταση του κατόχου.
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Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 3

Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 3 Η εξελισσόμενη πανδημία αποκαλύπτει την επιτακτική 
ανάγκη αλληλέγγυας στόχευσης σε πλανητικά 
βιώσιμη-ηθική οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η «νέα 
συνθήκη» επιβάλλει άμεσα τόνωση της ζήτησης, και 
μεσοπρόθεσμα αναδιάρθρωση χρεών και «νεωτερικές» 
παρεμβάσεις στη μεριά της προσφοράς όπως: 
σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές (έρευνα, υγεία, 
παιδεία, μεταφορές, διαδικτυακή διακυβέρνηση) και στο 
φυσικό περιβάλλον.
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

4 4 Ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να ισχύει για το βραχύτερο 
δυνατόν διάστημα και μόνο σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 4

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 5 Υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές 1) προάγουν την 
καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας, την εξωστρέφεια 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη και 2) σέβονται την ελληνική 
πολιτισμική και φυσική κληρονομιά.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 3

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5 Θα πρέπει ωστόσο να συμπεριληφθεί σχετικά εκτενής 
αναφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη και στα behavioral 
economics.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

3 4 Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Τυχόν παρεμβάσεις 
στο επίπεδο τηλεργασίας πρέπει σαφώς να 
διαφοροποιηθούν ανά κλάδο και περιοχές. Επίσης, θα 
πρέπει πρωτίστως να ληφθεί υπόψη και το μακροχρόνιο 
υψηλό περιβαλλοντολογικό κόστος που μπορεί να 
έχει μία γενική επιστροφή κοντά στην προηγούμενη 
“κανονικότητα” η οποία προφανώς δεν είναι πλέον 
βιώσιμη.
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Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 5 Αναμφίβολα είναι πολύ  δύσκολο το θέμα της 
οριοθέτησης των μέτρων που πρέπει να εισαχθούν. 

Στέλιος Περράκης - Concordia University

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι συμμετρικές. Η απώλεια 
εισοδήματος από ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων 
στη διάρκεια της κρίσης πρέπει να αντισταθμιστεί 
(ζήτηση). Απ’ την άλλη μεριά, οι παραγωγικές υποδομές 
έπαθαν ζημιά σε πολλούς τομείς από την κρίση και 
πρέπει να αποκατασταθούν (προσφορά).

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

2 4 Η διατίμηση, δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά, ο έλεγχος 
των τιμών καταναλώσεως, δεν εξασφαλίζει επάρκεια. 
Τα εν λόγω προϊόντα δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα 
στην παραγωγή, και αρκεί η παραγγελία τους με 
προκήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών και με αυστηρές 
προδιαγραφές και ελέγχους ποιότητας.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 5 Απ› την στιγμή που θα αποφασιστεί η υποστήριξη 
κάποιας επιχείρησης που κινδυνεύει λόγω υπερχρέωσης, 
η παροχή ομολογιακών δανείων με τη δυνατότητα 
μετατροπής σε μετοχές κατά την κρίση του δανειστή 
(convertible bonds) είναι η καλύτερη επιλογή. Η 
απόφαση υποστήριξης είναι βέβαια άλλο θέμα.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα σχεδόν όλες οι 
συντάξεις είναι αναδιανεμητικές, ακόμα και για 
ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδιανεμητικές συντάξεις 
πρέπει να περιοριστούν στα κατώτερα εισοδήματα. Για 
τα άλλα, θα πρέπει να βασίζονται στις εισφορές των 
ασφαλισμένων και των εργοδοτών τους σε αντίστοιχα 
ταμεία, στα οποία το Δημόσιο δεν θα πρέπει να έχει 
δικαίωμα να βάζει χέρι. Ούτε θα πρέπει να απαγορεύεται 
σε συνταξιούχους να εξακολουθούν να εργάζονται.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

3 5 Δεν μπορεί να δοθεί μονοσήμαντη απάντηση σε μια 
τέτοια ερώτηση, αφού εξαρτάται από το ποιοι φόροι θα 
μειωθούν - είτε άμεσοι, είτε έμμεσοι. Για παράδειγμα, 
μερικοί έμμεσοι φόροι θα πρέπει να αυξηθούν (πχ. για 
ρυπογόνο παραγωγή ή κατανάλωση), παράλληλα με 
μια γενική μείωση του ΦΠΑ σε όλη την κατανάλωση 
και όχι μόνο σε ορισμένους κλάδους (πχ. εστίαση) που 
εξυπηρετούν οργανωμένα συμφέροντα. Το ίδιο και με 
την άμεση φορολογία. Πως θα μειωθεί; Με αύξηση του 
αφορολογήτου ορίου; Με ελάττωση των συντελεστών; 
Κλπ, κλπ.
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5 Το μέτρο αυτό αποτελεί διοικητική αποκέντρωση, 
απλοποιεί την είσπραξη των φόρων και δυσκολεύει τη 
φοροδιαφυγή. Αυτή η πρακτική επικρατεί στην πόλη 
που ζω εδώ και 50 χρόνια, την Οττάβα του Καναδά. 
Χρειάζονται μερικές αποκλίσεις σε ευαίσθητες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 5 Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση στην ερώτηση. 
Μεγάλα επενδυτικά έργα συνήθως έχουν και μεγάλες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές ή πολιτισμικές 
επιπτώσεις. Έχουν βέβαια και μεγάλη οικονομική 
συμβολή. Θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση 
και η επιτάχυνση η όχι της διαδικασίας αξιολόγησης να 
αποτελεί το πρώτο βήμα.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

3 5 Και πάλι δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση στην 
ερώτηση. Οι πλατφόρμες αυτές διευκολύνουν την 
παροχή υπηρεσιών και ενδεχομένως προϊόντων 
από ιδιώτες απευθείας στους χρήστες ή αγοραστές 
με πολύ χαμηλό κόστος διαμεσολάβησης. Έτσι 
εισάγουν συναγωνισμό στην αγορά και βοηθούν 
τους καταναλωτές. Απ’ την άλλη μεριά, εκτοπίζουν ή 
χειροτερεύουν τη μισθωτή εργασία στην ίδια αγορά, και 
γι’ αυτό το ρυθμιστικό τους πλαίσιο είναι αναγκαίο αλλά 
δύσκολο.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4 Η ελάττωση της φορολογικής κλίμακας μπορεί να 
αποβεί μεσοπρόθεσμα ωφέλιμη και να αυξήσει τις 
φορολογικές εισπράξεις, βοηθώντας την αποταμίευση 
και τις φορολογικές επενδύσεις. Απ’ την άλλη μεριά, 
υπάρχει άμεση ελάττωση των εισπράξεων, η οποία θα 
πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αναπληρωθεί. Επειδή η 
Ελλάδα έχει υψηλούς οριακούς συντελεστές, κάποια 
ελάττωση θα πρέπει να λάβει χώρα. Είμαι όμως σχετικά 
επιφυλακτικός στην απάντηση, γιατί χρειάζεται προσοχή 
και δεν έχω διαβάσει τις σχετικές μελέτες. Το χειρότερο 
που μπορούμε να κάνει η Ελλάδα είναι να αρχίσει να 
κόβει αλόγιστα τους φόρους, όπως έκανε ο Τραμπ και 
όπως πρεσβεύουν τσαρλατάνοι οικονομολόγοι τύπο 
Άρθουρ Λάφερ, μια δεξιά εκδοχή του δικού μας Γιάννη 
Βαρουφάκη.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

2 4 Πρώτον, για να μπει η Οικονομική Θεωρία στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει ή να αυξηθούν 
οι ώρες διδασκαλίας η να βγει κάτι από το υπάρχον 
πρόγραμμα. Γι' αυτό η απάντηση στην ερώτηση δεν 
μπορεί να είναι μονοσήμαντη, αφού πρόκειται για 
επιλογές διδακτέας ύλης. Δεύτερον, η διδακτέα ύλη 
αν μπουν τα οικονομικά στο Γυμνάσιο σηκώνει πολλή 
συζήτηση, αφού δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουν οι 
οικονομολόγοι στο τι σημαίνει "γενικές αρχές". Γι' αυτό 
καλύτερα να τ' αφήσουμε εκτός συζητήσεως.
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Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 1 Η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι περιορίζει 
σημαντικά το κόστος παραγωγής ειδών και υπηρεσιών. 
Αν πρέπει να αυξήσουμε το κόστος παραγωγής για να 
βοηθήσουμε τους μεσίτες και τα εστιατόρια τότε είναι 
πολλοί άλλοι κλάδοι που θα δικαιούνται να ζητήσουν 
παρόμοια προστασία.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

4 4 Τα αντιμονοπωλιακά μέτρα απαιτούν λεπτούς 
χειρισμούςκαι γι' αυτό έχω μερικές αμφιβολίες για την 
αποτελεσματικότητα που θα έχουν αν εφαρμοστούν στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απ' την άλλη μεριά, τρέφω 
μεγάλη εμπιστοσύνη στο άτομο που θα αναλάβει τον 
σχεδιασμό αυτών των μέτρων, τον μόλις διορισθέντα 
Tim Wu, στις εργασίες του οποίου έχω μεγάλη εκτίμηση 
και κάνω αναφορές σε δικές μου δημοσιεύσεις. Γι' αυτό 
πιστεύω ότι θα γίνει καλή δουλειά που θα έχει το κοινό 
συμφέρον για γνώμονα.

Παναγιώτης Πετράκης - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Μπορείς να επιβάλεις διατίμηση όταν μπορείς να 
ελέγξεις την προσφορά.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι εξασφάλισης του δημοσίου 
ελέγχου.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 5 Το δημογραφικό έχει αρνητική εξέλιξη.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

2 5 Τα πρόσφατα λάθη δεν διορθώνονται εύκολα .Το timing 
έχει μεγάλη σημασία.
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Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

3 2

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 5
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Ιορδάνης (Jordan) Πέτσας - Kania School of Management, University of Scranton, PA, USA

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5 Με βάση την αποτίμηση της αγοράς, εφόσον δεν 
υπάρχει έλλειψη στην αγορά, δεν υπάρχει λόγος για να 
προβεί η κυβέρνηση σε διατίμηση. Τα πλαφόν, δηλαδή 
τα ανώτατα όρια τιμών, αποτελούν γενικά κακή ιδέα. 
H εγχώρια παραγωγή για τις μάσκες έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Τα νούμερα της εγχώριας παραγωγής, συν 
τις εισαγωγές, είναι αρκετά για να καλυφθεί το σύνολο 
της ζήτησης. Εάν δούμε για παράδειγμα πώς άλλες 
χώρες αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα, όπως η Νότια 
Κορέα, και η Ταϊβάν που προχώρησαν σε διατίμηση όσον 
αφορά τις μάσκες, το πρώτο βήμα και για τις δύο αυτές 
χώρες ήταν να αυξήσουν την εσωτερική παραγωγή 
με αποτέλεσμα να συγκεντροποιήσουν κεντρικά - σε 
μεγάλο βαθμό - τη διανομή.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

3 3 Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων του 
ασφαλιστικού μας συστήματος, όπως είναι η ασφάλιση 
και οι εισφορές, που όχι μόνο δαπάνες δεν συνεπάγονται, 
αλλά αντίθετα θα βελτιώσουν τις εισπράξεις, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει καλύτερα το 
σύστημα χορήγησης των παροχών. Φυσικά, οι όποιες 
βελτιώσεις στο ασφαλιστικό μας σύστημα πρέπει να 
γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς μεταβαλλόμενα 
δημογραφικά δεδομένα και να στοχεύουν και σε 
απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του συστήματος ώστε να 
υπάρχει και βελτίωση της οικονομίας.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4

Κωνσταντίνος Σερφές - Drexel University

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

2 4

Σπύρος Σκούρας - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4

Βασιλική Σκρέτα - University College London, UT Austin and CEPR

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 3
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Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 3 Bailing out banks, airlines etc in times of crisis, if done 
correctly and with accountability, can be helpful. During 
the US financial crisis, the US government bailed out 
the majority of financial institutions. Most repaid the 
entire amounts. In very few cases the amounts were 
not repaid. The US government also bailed out airlines 
after 9/11. Greek banks and financial institutions have 
received assistance at several instances since the crisis 
started. The Greek government can look at those past 
experiences in both the US and Greece and design the 
contractual terms on new assistance programs based 
on past successful ones. How the bailouts are designed 
is key both for their success and the eventual cost to 
Greek taxpayers.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 4

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

1 5 Real estate taxes are an important source of revenue 
for the central government. Greece has very unevenly 
distributed values of real estate. Local governments 
are more susceptible to corruption/clientelist relations. 
Finally, some very rich municipalities will end up with 
revenues they would not know /have ways to spend, 
while other will be seriously struggling for funds.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5



178

Ελληνικό  Πάνελ Οικονομολόγων
Ο πρώτος χρόνος: Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021

Ψήφος Βαθμός 
βεβαιότητας

Επεξηγηματικό σχόλιο

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 4

Άρης Σπανός - Virginia Tech, USA

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 4 Local governments have a crucial role to play for the 
wellbeing of their residents because they have better 
information about local problems and how best to 
address them than the central government. My only 
reservation is to ensure that there is legislation in place 
to minimize corruption of local officials.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5 Well-informed citizens provide the backbone and 
the real guards of every democracy's preservation. 
Economically informed citizens are more difficult to 
mislead using public media and that contributes to a 
healthier democracy.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5 Social media (Facebook, twitter etc.) can be a, insidious 
source of misinformation used by people who would like 
to undermine democratic institutions. The USA and its 
2016 presidential elections is a primary example of that!

Γιώργος Σταματόπουλος - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

5 5
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

2 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 5

Θανάσης Στέγγος - University of Guelph

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 5 The issue here is to provide incentives for firms to keep 
their employees in their payrolls as the government 
picks up the tab and pays their wages. Workers also 
keep most of their income intact. However, this should 
not mean a universal paycheck for all irrespective of 
employment status.
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

5 5 This is a measure that will produce positive externalities 
through consumer confidence building.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 4

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

2 4 Beyond the progressive nature of reducing indirect 
taxes, such a reduction would boost consumer spending 
more than a similar reduction of direct taxes (a 
regressive measure).

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5 This is a common sense approach to a cost-efficient 
allocation of resources.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 4

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 5
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Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

3 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5

Αθανάσιος Ταγκαλάκης - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 4

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 3

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

3 4
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 4

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

3 3

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 5 Γενικά υπάρχουν περιθώρια να μειωθεί η φορολόγηση 
της εργασίας (πχ με μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης) 
αλλά το κυριότερο είναι να μειωθεί το tax wedge. 
Θα πρέπει όμως να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική 
σταθερότητα.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

3 4

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 4

Κωνσταντίνος Τατσιράμος - University of Luxembourg, LISER and IZA

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

5 5 Είναι σημαντικό να σωθούν υγιείς επιχειρήσεις και 
θέσεις εργασίας ώστε η επανεκκίνηση να είναι δυνατή. 
Αυτό εξασφαλίζει την παραγωγή και το εισόδημα που θα 
τονώσει την ζήτηση αμέσως μετά την επιστροφή στην 
κανονικότητα.
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Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 5 Η μείωση της άμεσης φορολογίας, ιδιαίτερα για 
τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, θα πρέπει 
να συνδυαστεί και με σημαντική διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης, ώστε να μπορέσει να αλλάξει 
και η σχέση μεταξύ άμεσης και έμμεσης φορολογίας 
διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

3 4 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πριν την πανδημία 
υπήρχαν περιορισμοί στην εξ αποστάσεως εργασία 
κυρίως μέσω της φορολόγησης, επομένως αυτό που 
θα συμβεί είναι να ανοίξει η συζήτηση για την πιθανή 
χαλάρωση τους μετά το πέρας της πανδημίας ώστε να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η Ελλάδα λόγω 
της γεωγραφικής της θέσης που δεν έχει τόσους δια-
συνοριακούς εργαζόμενους και λόγω της διάρθρωσης 
της οικονομίας με πολλές μικρές επιχειρήσεις, 
αυτοαπασχολούμενους και υπηρεσίες, δεν φαίνεται να 
επηρεάζεται σημαντικά.

Πάνος Τσακλόγλου - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4 Η παρούσα κρίση επηρεάζει τόσο την προσφορά, όσο 
και τη ζήτηση. Όμως το σημαντικότερο για την επόμενη 
μέρα είναι να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες 
ο παραγωγικός ιστός, να κλείσουν όσο το δυνατό 
λιγότερες επιχειρήσεις και να μην αυξηθεί υπερβολικά η 
ανεργία.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 1 Η αιτιολόγηση κυβερνητικής παρέμβασης πρέπει 
να είναι είτε αστοχία αγοράς (το κόστος θεραπείας 
της οποίας να είναι μικρότερο από το κόστος της 
κρατικής παρέμβασης) είτε σημαντικός λόγος δημοσίου 
συμφέροντος (η δημόσια υγεία εμπίπτει σε αυτή την 
κατηγορία). Όμως δεν γνωρίζω τις συνθήκες που 
επικρατούν στις συγκεκριμένες αγορές.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

4 4 Αν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα και η κυβέρνηση τα ενισχύσει, βεβαίως. 
Σε αυτή την περίπτωση, θα προτιμούσα η ενίσχυση 
να γίνει μέσω προνομιούχων μετοχών, οι οποίες να 
πωληθούν μόλις η επιχείρηση ορθοποδήσει.
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Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

4 5 Οι διαθέσιμες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι η 
βιωσιμότητα του συστήματος είναι εξασφαλισμένη (αλλά 
με σημαντικές θεσμοθετημένες μεταβιβάσεις από τον 
κρατικό προϋπολογισμό). Όμως, η δομή του συστήματος 
παρέχει ισχυρά κίνητρα για εισφοροδιαφυγή, 
εισφοροαποφυγή και αυτοαπασχόληση, ενώ δεν 
υπάρχουν κίνητρα για αποταμίευση μέσω ενός 
κεφαλαιοποιητικού δεύτερου πυλώνα, με προφανείς 
συνέπειες για την ανάπτυξη.

Λουκάς Τσούκαλης - ΕΛΙΑΜΕΠ/Sciences Po, Paris

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 4 Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ζήτηση ή προσφορά. Και οι 
δύο χρειάζονται στήριξη.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

4 5 Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις και/ή τάσεις 
αισχροκέρδειας για προϊόντα τόσο σημαντικά για τη 
δημόσια υγεία, επιβάλλεται η παρέμβαση του κράτους.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 4 Η όποια οικονομική βοήθεια και εγγυήσεις θα πρέπει 
να συνοδεύονται από όρους και δεσμεύσεις. Αλλά 
δυστυχώς το ελληνικό κράτος έχει βεβαρημένο 
παρελθόν ως επιχειρηματίας. Εξ ου και οι επιφυλάξεις 
ως προς τη μετοχική συμμετοχή.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 4

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5
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Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

1 5 Η προοδευτικότητα των φόρων εισοδήματος, ακόμη 
περισσότερο της περιουσίας, είναι απαραίτητο εργαλείο 
σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται και 
οι ανισότητες επίσης.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5

Μαργαρίτα Τσούτσουρα - Cornell University

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 3

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

4 4

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4
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Μιχάλης Χαλιάσος - Goethe University Frankfurt και CEPR

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

4 4 Είναι σημαντικό να διατηρηθούν (έστω και σε χειμερία 
νάρκη) θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις για τις οποίες 
η ζήτηση έχει πέσει κατακόρυφα ή που αναγκάστηκαν 
να κλείσουν. Όμως χρειάζεται προσοχή να επιλεγούν 
επιχειρήσεις και θέσεις που είναι βιώσιμες, ιδιαίτερα 
στις νέες συνθήκες ζήτησης και παραγωγής μετά 
τη χαλάρωση των μέτρων. Παράλληλα, χρειάζονται 
επιδόματα για κάλυψη βασικών αναγκών αυτών που 
έχασαν τα εισοδήματά τους.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

2 4 Η εγγύηση για την διατήρηση λογικών τιμών για τις 
μάσκες είναι η δυνατότητα κατασκευής φθηνής βασικής 
μάσκας από όλους, όπως σωστά διαφημίζεται στο 
μήνυμα που προβάλλεται στην τηλεόραση. Γενικά, 
οι προσπάθειες είναι καλύτερα να στοχεύουν στην 
διασφάλιση της προσφοράς και στην δημιουργία 
υποκαταστάτων, παρά στην δέσμευση των τιμών.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

3 4 Στις αερομεταφορές τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι 
τεράστια και οι συγκεκριμένες εταιρείες αποτελούν 
ελληνικές επιτυχίες με μέλλον και επιπτώσεις στον 
σημαντικότατο τομέα του τουρισμού στο μέλλον. Αν 
αυτός είναι ο μόνος πολιτικά εφικτός τρόπος στήριξης, 
ας χρησιμοποιηθεί, αλλά με σαφές σχέδιο εξόδου. 
Επέκταση σε άλλους τομείς κατά το δοκούν δημιουργεί 
τον κίνδυνο εξέλιξής της σε πελατειακές πρακτικές που 
δεν χρειάζεται ο τόπος.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Ιδιαίτερα η ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα με 
προσωπικούς λογαριασμούς συντάξεων και συμμετοχή 
σε διεθνώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια θα 
ήταν πολύ χρήσιμη για τα νοικοκυριά, με βάση το 
δημογραφικό πρόβλημα αλλά και τις μακροπρόθεσμες 
δημοσιονομικές δυσκολίες του κράτους.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

2 4 Σε αυτή τη φάση, θεωρώ ότι χρειάζεται να τονώσουμε 
την κατανάλωση όλων των εισοδηματικών ομάδων 
με χρήση πόρων που αποταμιεύθηκαν λόγω του 
εγκλεισμού. Θεωρώ ότι το κύριο πρόβλημα σήμερα 
δεν είναι η αποθάρρυνση προσφοράς εργασίας ή η 
ανεπαρκής αποταμίευση της μεσαίας τάξης, αλλά η 
μειωμένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών ευρύτερα.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

3 3 Αυτό θα ήταν πολύ θετικό για την αυτονόμηση 
των δήμων. Με προβληματίζουν όμως δύο θέματα: 
η αναγκαιότητα αξιοποίησης των φόρων αυτών 
για μείωση του δημοσιονομικού χρέους σε κάποιο 
βάθος χρόνου, καθώς και ο κίνδυνος δημιουργίας 
μεγαλύτερης ανισότητας στις συνθήκες διαβίωσης και 
στις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανάμεσα στις 
«ακριβές» και τις «φθηνότερες» περιοχές.
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

1 5 Διαφάνεια και ξεκάθαροι κανόνες για όλους. Όταν 
ανοίγουμε το παράθυρο για ειδική μεταχείριση υπό 
προϋποθέσεις, δημιουργούμε πρόσφορο περιβάλλον 
για ρουσφέτι, μεσάζοντες και διαπλοκή (βλ. και χρυσά 
διαβατήρια).

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5 Σε μια οικονομία με σημαντική ανεργία, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στους νέους, με αβεβαιότητα για το μελλοντικό 
εισόδημα και περιορισμένα ρευστά διαθέσιμα, αλλά και 
με παράδοση στις «δεύτερες» και «τρίτες» δουλειές, 
η πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους μερικής και 
ευκαιριακής απασχόλησης μπορεί να ωφελήσει πολλούς, 
να μειώσει την φοροδιαφυγή και να κρατήσει νέους στην 
Ελλάδα. Η εξοικείωση με αυτές τις μεθόδους μπορεί 
επίσης να διανοίξει δυνατότητες πρόσβασης στην διεθνή 
αγορά για τους (νέους κυρίως) Έλληνες.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

2 4 Η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα της φορολογικής 
πολιτικής, σε συνδυασμό με την ευκολία του επιχειρείν 
στην Ελλάδα, είναι μάλλον πιο βασικοί παράγοντες για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από μια μείωση 
της προοδευτικότητας.

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5 Κατανόηση του τι και πώς επηρεάζεται από την 
άσκηση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, 
από μεταρρυθμίσεις και πολιτικές στους χώρους της 
αγοράς εργασίας και του ανταγωνισμού, καθώς και 
από ρυθμιστικές παρεμβάσεις στον χρηματοοικονομικό 
χώρο, θα έδιναν την δυνατότητα στους μελλοντικούς 
πολίτες να αντιληφθούν τη λογική αυτών των 
πολιτικών. Αυτό ανεβάζει το επίπεδο διαλόγου με τους 
πολίτες, αποθαρρύνει τον λαϊκισμό και επιβραβεύει 
την στοχοθεσία, αποτελεσματικότητα και πολιτική 
υπευθυνότητα. Επίσης, διευκολύνει τα άτομα να 
διαχειρίζονται κινδύνους και να μη συντελούν στην 
δημιουργία κρίσεων.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5
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Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

2 3 Είναι σημαντικό να διασφαλίζονται η ακρίβεια των 
πληροφοριών και ο σεβασμός των δικαιωμάτων 
των πολιτών. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι 
ευκολότερο με 15 πλατφόρμες τύπου Fb και Twitter.

Γιώργος Χαντζηνικολάου - Τράπεζα Πειραιώς, Χρηματιστήριο, Ένωση Τραπεζών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 3 Νομίζω ότι χρειάζεται τόνωση και της προσφοράς και 
της ζήτησης.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

2 4 Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλισθεί η 
επάρκεια οποιουδήποτε προϊόντος, είναι να αφεθεί η 
αγορά να κάνει τη δουλειά της. Ιστορικά, έχει αποδειχθεί 
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί 
ισορροπία αγοράς (η προσφορά να ικανοποιήσει τη 
ζήτηση κλπ.). Αντιλαμβάνομαι ότι μερικές πλευρές 
θα προβάλλουν τις περιπτώσεις που οι αγορές 
αποτυγχάνουν (market failure), αλλά επειδή οι αγορές 
λειτουργούν, θα προτιμούσα να δώσω την ευκαιρία στις 
αγορές να λειτουργήσουν, να παρατηρήσουμε αποτυχία, 
και μετά να γίνει επέμβαση (αν απαιτείται).

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

2 4 Γενικά, η αγορά πρέπει να είναι σε θέση να κάνει τη 
δουλειά της, και στην περίπτωση μιας χρεωκοπημένης 
εταιρείας, πρώτα οι μέτοχοι χάνουν τα λεφτά τους, 
και μετά οι δανειστές στο βαθμό που απαιτείται για 
να γίνει η εταιρεία ξανά ελκυστική σε νέους μετόχους. 
Αν το κράτος αναλάβει μετοχικό κίνδυνο, δημιουργεί 
ηθικό κίνδυνο (moral hazard). Η μόνη εξαίρεση που 
μπορώ να δω, είναι για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, 
όταν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία με κίνητρα από 
τη πολιτεία εθνικών πρωταθλητών, που μπορούν 
να σταθούν ανταγωνιστικά διεθνώς. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, μπορώ να δω λόγο για κρατική συμμετοχή 
σε περίπτωση ανάγκης, όπως μια πανδημία.
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Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Η Ελλάδα είναι ουραγός στην ανάπτυξη και προώθηση 
ειδικά ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών 
προγραμμάτων. Αυτό στερεί από τον μέσο Έλληνα το 
δικαίωμα, την ευκαιρία και το κίνητρο να δημιουργήσει 
μια σύνταξη η οποία θα εξαρτάται από αυτόν, και να 
απελευθερωθεί από την εξάρτηση του από τη δημόσια 
σύνταξη και αυτούς που την αποφασίζουν.
Επίσης δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθεί όχι μόνο ένα 
κίνητρο για περαιτέρω αποταμιεύσεις, αλλά και ένας 
επιπλέον υγιής δίαυλος διοχετεύσεως αποταμιεύσεων 
προς υγιείς επιχειρήσεις. Και λέω υγιής, διότι 
καθορίζεται από την πλειοψηφία των αποφάσεων 
πολλών (market based mechanism) που, κατ’ εμπειρία, 
συντελεί στην πιο αποτελεσματική κατανομή αυτών των 
αποταμιεύσεων. Μετά την μεγάλη απογοήτευση πολλών 
Ελλήνων που στη τελευταία κρίση είδαν τις συντάξεις 
τους να πετσοκόβονται χωρίς να μπορούν να κάνουν 
τίποτα ή να συμμετέχουν σε αυτές τις αποφάσεις, έχει 
φτάσει η στιγμή να δώσουμε στα χέρια των πολιτών 
αυτή την ευκαιρία, το κίνητρο, το δικαίωμα αλλά και την 
ανάλογη ευθύνη. Είναι η αποθέωση μιας δημοκρατικής 
πολιτείας που δίνει και πρέπει να δίνει δικαιώματα αλλά 
και την ευθύνη στους πολίτες της.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

2 4 Δεν είμαι ειδικός στα φορολογικά, αλλά μου φαίνεται 
πως μια μείωση των έμμεσων φόρων θα έχει μεγαλύτερο 
αποτέλεσμα γιατί είναι πιο δίκαιη, καθώς θα επηρεάσει 
όλους.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5 Συμφωνώ, γιατί με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο 
συγκεντρωτισμός των αποφάσεων, και η σχετική 
γραφειοκρατία με όλες τις καθυστερήσεις κλπ. Επίσης, 
αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να γίνει καλύτερη 
διαχείριση των πόρων μια που οι πολίτες είναι σε 
πιο στενή επαφή με τους διοικούντες άρα, και οι 
διοικούντες είναι πιο εύκολα υπόλογοι για τις πράξεις 
τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι 
μια σημαντική βελτίωση στο σύστημα της τοπικής 
διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα πρότυπα της σύγχρονης 
διακυβέρνησης, ειδικά στους τομείς του ελέγχου και της 
διαφάνειας.
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 4 Θεωρητικά, η εκλογή νικητών και νικημένων θα 
έπρεπε να αφήνεται στον μηχανισμό της αγοράς. Η 
Ελλάδα όμως είναι μια μικρή χώρα, που δεν έχει ούτε 
το κριτικό μέγεθος αγοράς, ούτε την πολυτέλεια πλέον 
για επιπλέον καθυστερήσεις. Υπάρχει άμεση ανάγκη να 
δημιουργήσει «πρωταθλητές» με το απαραίτητο μέγεθος 
ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί διεθνώς. 
Πρέπει λοιπόν η χώρα να κάνει τα «στοιχήματα» της, 
ως προς τους τομείς που θέλει να υποστηρίξει για να 
δώσει κίνητρα στους επιχειρηματίες και το κεφάλαιο να 
κάνουν τα υπόλοιπα.

Η παροχή ευνοϊκών κανόνων πρέπει να είναι κίνητρο 
για την προσέλκυση τέτοιων (μεγάλου μεγέθους) 
επενδύσεων, όχι με αδιάκριτη κατεύθυνση, αλλά με 
στόχευση προς τους επιλεγμένους τομείς.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

3 4 Οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές, αλλά ο γενικός 
κανόνας που πρέπει να ακολουθείται είναι «όσο 
λιγότερες ρυθμίσεις, τόσο καλυτέρα». Γιατί, έστω και 
ανεπιθύμητα (και αυτό παίζεται μερικές φορές), στη 
προσπάθεια να ρυθμιστεί κάτι, μπορεί να γίνει ζημιά, ή 
τώρα, ή στο μέλλον!

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

4 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

4 5 Είναι αυτονόητο, ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός 
βελτιώνει και επιταχύνει την διαδικασία λήψεως 
οικονομικών αποφάσεων, και αποδομεί τις 
συνομωσιοθεωρίες

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4 Πρεπει να αφησουμε τις αγορες εργασιας, ακινητων, 
εστιασης κτλπ., να βρουν τις ισορροπιες τους μονες 
τους.
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Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

3 3 Τεινω με δισταγμους προς καποια μορφη ληψης μετρων, 
γιατι η φυση της τεχνολογιας ειναι τετοια που επιτρεπει 
σε παιχτους αυτης της αγορας μεγαλα μεριδια πολυ 
γρηγορα, που δεν εινα ευκολα ανατρεψιμα, οποτε ο 
μηχανισμος της αγορας δεν μπορει να λειτουργησει 
αποτελεσματικα.  Επισης η αναγκη για ανεξαρτησια (που 
μαλλον χανεται με μια κυριαρχη θεση στην αγορα) ειναι 
ενας επιπλεον λογος.

Κρίστης Χασάπης - University of Cyprus

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 5 Supply-side and demand-side shocks, άρα θα πρέπει 
να εστιάσουν και στην πλευρά της προσφοράς, και της 
ζήτησης.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

3 5 It all depends whether this is a true supply problem 
or an artificial one. Markets generally work without 
intervention (given “enough” time) but sometimes they 
may need a bit of assisting. Wearing a facemask has 
positive externalities and given that “enough” time, due 
to the virus, may be of essence, some sort of a quick 
intervention (not necessarily a price control) may be 
needed.

Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

5 5 Η κυβέρνηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει και 
την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής του κράτους 
σε επιχειρήσεις όπως οι αερομεταφορές με την 
προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα διατηρήσουν 
τουλάχιστον ένα προκαθορισμένο ποσοστό των 
εργαζομένων που απασχολούνται για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, θα αναστείλουν την αγορά μετοχών 
και τα μερίσματα, και θα περιορίσουν τις εκτελεστικές 
αμοιβές. Επίσης, θα πρέπει να τεθεί συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποιο οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν να επαναγοράσουν τις μετοχές της συμμετοχής 
του κράτους σε τιμές αγοράς.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

4 5

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

5 5
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Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

1 5

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5

Δημήτριος Χατζηνικολάου - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

1 5 Τα μέτρα βλάπτουν σοβαρά την Οικονομία. Όταν 
εστιάζουν στην προσφορά, η ζημία είναι πολύ 
μεγαλύτερη απ’ ό,τι όταν εστιάζουν στη ζήτηση, διότι 
έτσι η οικονομία σταματά να λειτουργεί. Όταν εστιάζουν 
στη ζήτηση, εφόσον οι επιθυμίες εξακολουθούν 
να υπάρχουν, βρίσκονται (νόμιμοι) τρόποι να 
ικανοποιηθούν.

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

2 4 Έχει αποδειχθεί ότι οι διατιμήσεις δημιουργούν 
περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι 
λύνουν: οδηγούν σε μαύρες αγορές, σε μείωση της 
ποιότητας των αγαθών που διατιμώνται, αστυνόμευση 
της αγοράς κ.λπ. Είναι ένα έσχατο μέτρο για δραματικές 
καταστάσεις, που δεν προβλέπονται να ισχύσουν στο 
προσεχές μέλλον.
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Ερώτηση #3 – Ιούνιος 2020
Στο μείγμα των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 
της πανδημίας, η κυβέρνηση πρέπει να 
συμπεριλάβει και την απόκτηση μετοχικής 
συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις όπως 
οι αερομεταφορές.

1 5 Γενικώς, το κράτος πρέπει να περιορίζεται μόνο στην 
παραγωγή των αμιγώς δημοσίων αγαθών. Ειδικά για 
την Ελλάδα, όπου οι «κυβερνήσεις» των τελευταίων 
δεκαετιών απεδείχθησαν προδοτικές και το «κράτος» 
«βγάζει στο σφυρί» τη δημόσια περιουσία, θα ήταν 
αντιφατικό να θέλει να συμμετάσχει μερικώς ως 
ιδιοκτήτης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 5 Οι εργαζόμενοι θα μείνουν στην Ελλάδα και θα γίνουν 
πιο αποδοτικοί αν αισθάνονται ασφαλείς ότι θα έχουν 
μία αξιοπρεπή σύνταξη και όχι τη γελοία «Εθνική 
Σύνταξη» των 384 ευρώ μηνιαίως, καθώς και αν βλέπουν 
ότι οι ασφαλιστικές εισφορές τους δεν σπαταλούνται 
σε άτομα που ουδέποτε συνεισέφεραν στο ΑΕΠ, ενώ 
μπορούσαν. Συνεπώς, νομίζω ότι χρειαζόμαστε το 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

5 5 Πρέπει να μειωθούν οι οριακοί φορολογικοί 
συντελεστές, όπως διδάσκουν τα Οικονομικά της 
Προσφοράς. Ταυτοχρόνως, πρέπει να μειωθεί και ο 
ΦΠΑ για να τονωθεί και η ζήτηση. Για ν’ αντέξει ο 
προϋπολογισμός, οι εθνικώς επιζήμιες δαπάνες (κτίσιμο 
τεμενών, επιδόματα σε παράνομους μετανάστες κλπ) 
πρέπει πάραυτα να καταργηθούν.

Ερώτηση #6 – Σεπτέμβριος 2020
Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 
πρέπει να φτάσουν εντός των προσεχών 
ετών να καθορίζονται από τους Δήμους 
και να εισπράττονται υπέρ αυτών ώστε να 
αποτελέσουν τη βασική πηγή εσόδων τους.

5 5 Αναμένεται ορθολογικότερη φορολόγηση και χρήση 
των εσόδων από τους δήμους, διότι οι τοπικές αρχές 
συνδέονται πιο άμεσα με την κοινωνία, ενώ οι κεντρικές 
«κυβερνήσεις» έχουν αποδειχθεί προδοτικές και 
σπάταλες.

Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

5 5 Δυστυχώς, στην Ελλάδα το κράτος αντιμετωπίζει 
εχθρικά τις επενδύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά 
παραδείγματα που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές 
(βλ. διαδίκτυο). Κατ’ αρχάς, πρέπει να καταργηθεί το 
άρθρο 106, παρ. 3 του Συντάγματος του 1975, με βάση 
το οποίο πολλές μεγάλες βιομηχανίες έμπλεξαν στα 
«γρανάζια» του κράτους και κατεστράφησαν.

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

4 4 Δεδομένης της προόδου της τεχνολογίας (Η/Υ, 
διαδίκτυο), αν δημιουργηθεί και το κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο, η ιδέα φαίνεται καλή, καθότι οι συμμετέχοντες 
θα έχουν ισχυρότερα κίνητρα ν’ αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους.

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 5 Είναι αυτονόητο ότι άν το μετά-από-φόρους εισόδημα 
ενός εργαζομένου δεν αντικατοπρίζει επαρκώς 
την παραγωγικότητά του, λόγω της προοδευτικής 
φορολογίας, τότε ο εργαζόμενος αυτός έχει μικρότερο 
κίνητρο ν’ αυξήσει την παραγωγικότητά του.
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Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

5 5 Κατά κανόνα, στην Ελλάδα οι ασκούντες οικονομική 
πολιτική σφάλλουν θανάσιμα, είτε επειδή είναι 
άσχετοι, είτε επειδή υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. 
Δεν υπολογίζουν τον έλεγχο της κοινωνίας, διότι η 
συντριπτική πλειοψηφία δεν αντιλαμβάνεται πώς 
λειτουργεί η οικονομία. Εάν αυτό ανατραπεί με τη 
συστηματικώτερη και πιο εκτεταμένη διδασκαλία 
των οικονομικών στη Μέση Εκπαίδευση, τότε οι 
«κυβερνήσεις» θα υποχρεωθούν να ενεργούν πιο 
υπεύθυνα.

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

4 4 Η κοινωνία πρέπει να επιλέξει μεταξύ (α) της 
υψηλοτέρας ποιότητος της διά ζώσης συμμετοχής 
στην εργασία, και δη στην εκπαίδευση, και (β) του 
μειωμένου κόστους της συμμετοχής διαδικτυακώς 
(κόστος μετακινήσεων, κόστος φαγητού κ.λπ.). Η 
επιλογή είναι ήδη δύσκολη. Αν όμως ληφθεί υπ' όψιν 
και ο λόγος που αναφέρεται στην ερώτηση, τότε νομίζω 
ότι η «πλάστιγγα» γέρνει προς την επαναφορά της 
κανονικότητας.

Ερώτηση #12 – Μάρτιος 2021
Η θέση που κατέχουν στην αγορά τα μεγάλα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ Facebook, 
Twitter) και η συνεπαγόμενη επιρροή τους 
στη δημόσια σφαίρα καθιστούν σκόπιμη την 
ανάληψη αντιμονοπωλιακών μέτρων εναντίον 
τους.

5 5 Οἱ «πλατφόρμες» αὐτές ἔχουν ἀποδειχθῆ ὄργανα τῆς Νέας 
Τάξεως Πραγμάτων καί ἀποκλείουν μέ φασιστικόν τρόπον 
ὅσους ὑπερασπίζονται τήν Ἀλήθεια καί τίς παραδοσιακές 
ἀξίες. Ἀναφέρω ἕνα μόνον παράδειγμα: Τό Facebook ἔχει 
κατεβάσει ἐπανειλημμένως τόν λογαριασμόν τοῦ ἐκλεκτοῦ 
Πατριώτου καί ἀγωνιστοῦ κατά τῆς κοροναϊκῆς ΑΠΑΤΗΣ 
Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Νικολάου Ἀντωνιάδη, ὁ ὁποῖος μέ 
συγκλονιστικά στοιχεῖα στίς ἀναρτήσεις του ἀποδεικνύει ὅτι 
ἡ «κυβέρνησις» λειτουργεῖ ὡς ἐγκληματική ὀργάνωσις.

Γιώργος Χορταρέας - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερώτηση #1 – Απρίλιος 2020
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα 
πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην πλευρά 
της προσφοράς απ’ ό,τι της ζήτησης.

3 3

Ερώτηση #2 – Μάιος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε διατίμηση 
προϊόντων όπως οι προστατευτικές μάσκες 
για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά 
τους στους καταναλωτές.

1 5

Ερώτηση #4 – Ιούλιος 2020
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται 
άμεσα περαιτέρω μεταρρύθμιση προκειμένου 
να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς 
ανάπτυξη.

5 4

Ερώτηση #5 – Αύγουστος 2020
Η μείωση της άμεσης φορολογίας για την 
ανακούφιση κυρίως της μεσαίας τάξης πρέπει 
να έχει προτεραιότητα έναντι ανάλογης 
μείωσης των έμμεσων φόρων.

4 4
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Ερώτηση #7 – Οκτώβριος 2020
Επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους 
είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται από 
το κράτος με ειδικούς ευνοϊκούς κανόνες 
σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως το καθεστώς 
φορολόγησης και τη διεκπεραίωση των 
σχετικών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων.

3 3 Οι παραπάνω βαθμολογίες είναι τυχαίες γιατί το 
ερώτημα είναι πολύ γενικό.

Εάν το καθεστώς φορολόγησης και οι γραφειοκρατικές 
προϋποθέσεις δυσχεραίνουν τις επενδύσεις, το πρώτο 
μέλημα θα πρέπει να είναι ο εξορθολογισμός τους, 
ώστε να αντιμετωπιστούν ΟΛΑ τα επενδυτικά σχέδια με 
ευνοϊκούς κανόνες. Γιατί τα μικρού μεγέθους επενδυτικά 
σχέδια να αντιμετωπίζουν μεγάλες γραφειοκρατικές 
εμπλοκές;

Η ευνοϊκή αντιμετώπιση στρατηγικών επενδύσεων (π.χ., 
αμυντική βιομηχανία, νέες τεχνολογίες) είναι επιθυμητή. 
Ποιον θα εμπιστευθούμε όμως να αποφασίσει για το 
ποια είναι τα επενδυτικά σχέδια που χρήζουν ειδικής 
ευνοϊκής μεταχείρισης;

Ερώτηση #8 – Νοέμβριος 2020
Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει 
ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομίας διαμοιρασμού / περιστασιακής 
οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα 
μας.

3 3 Η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι ο μέσος όρος από το 2 
για την οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) και 4 
για την περιστασιακή οικονομία (gig economy)

Ερώτηση #9 – Δεκέμβριος 2020
Ο σημερινός βαθμός προοδευτικότητας της 
φορολογικής κλίμακας και των εισφορών 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
μισθωτής εργασίας και γι’ αυτό είναι επιθυμητό 
να μειωθεί.

5 4

Ερώτηση #10 – Ιανουάριος 2021
Ανεξάρτητα από την επιμέρους διάρθρωση 
των συμφερόντων στην κοινωνία, η εφαρμογή 
ορθών οικονομικών πολιτικών θα ήταν πιο 
εφικτή αν οι γενικές αρχές της οικονομικής 
επιστήμης διδάσκονταν συστηματικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

4 2

Ερώτηση #11 –  Φεβρουάριος 2021
Μετά το πέρας της πανδημίας, η δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί σημαντικά ώστε να προστατευθεί 
η βιωσιμότητα κλάδων όπως η ενοικίαση 
γραφείων, η εστίαση και οι καφετέριες, και να 
μείνουν ζωντανές οι γειτονιές όπου υπάρχουν 
πολλά γραφεία.

2 4
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