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ΓΚΙΚΑΣ Α. ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:
1.

Οι άµεσες επιπτώσεις στην Ελλάδα υπήρξαν ηπιότερες σε σύγκριση µε εκείνες στις περισσότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η έστω και συγκριτικά µικρότερη επίδραση της διεθνούς κρίσης στην ελληνική οικονοµία είχε, παρά ταύτα, µεγάλη
επίπτωση στις προσδοκίες
Η διεθνής κρίση, παρά τις σχετικά ήπιες άµεσες επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία, έχει έντονα αρνητικές
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις
Η κρίση ανέδειξε τα χρόνια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας,
Η κρίση κάνει ιδιαίτερα αισθητό στην Ελλάδα το γενικό περιορισµό διαθέσιµων κεφαλαίων, γεγονός που α)
περιορίζει τις δυνατότητες δανεισµού του ∆ηµοσίου και αυξάνει το κόστος του, β) δηµιουργεί προβλήµατα στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε άµεσο αντίκτυπο στην επάρκεια και το κόστος δανειακών κεφαλαίων για την
παραγωγή.
Το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα φαίνεται ότι επηρεάστηκε από την κρίση σε µικρότερο βαθµό απ’ ότι σε
πολλές άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2.
3.
4.
5.

6.

Στις ανωτέρω 6 διαπιστώσεις θα προσέθετα και διαπιστώσεις για την
υφήλιο, που θα επηρεάσουν και την Ελλάδα:
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:
1) Οι παγκόσµιοι ρυθµοί ανάπτυξης την επόµενη πενταετία-δεκαετία θα είναι
χαµηλότεροι από το παρελθόν  επιπτώσεις στη ναυτιλία, τις µεταφορές,
την πιστωτική επέκταση και τον τουρισµό
2) Εφόσον η κρίση ξεπεραστεί σε 1-2 χρόνια, πιθανόν υψηλότερος (αλλά
µονοψήφιος) παγκόσµιος πληθωρισµός,  επιπτώσεις στη νοµισµατική
πολιτική της ΕΚΤ, που θα γίνει περισσότερο περιοριστική  δεν θα έχουµε,
όπως πριν, επεκτατική νοµισµατική πολιτική στην Ελλάδα
3) Χαµηλά βραχυπρόθεσµα επιτόκια όσο η κρίση διαρκεί. Όµως, ασφάλιστρα
κινδύνου θα σταθεροποιηθούν σε υψηλότερα επίπεδα διεθνώς, καθώς και
υψηλότερα µακροπρόθεσµα επιτόκια λόγω υπερ-δανεισµού των κρατών  (ι)
αύξηση κόστους επενδύσεων και µείωση του ρυθµού τους, (ιι) καθώς και
τέλος στην επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική
4) Μεγαλύτερη εποπτεία, λίγο περισσότερη ρύθµιση  η Ελλάδα θα επηρεαστεί
λιγότερο από άλλες χώρες, αλλά ο ρόλος του κράτους ως ρυθµιστή αποκτά
µεγαλύτερη βαρύτητα
5) Γρηγορότερη η µετατόπιση της πολιτικής και οικονοµικής δύναµης προς την
Ασία  Ανάγκη στροφής στην πολιτική τουρισµού και εξαγωγών προς
Ασία
6) Μετά την κρίση, η Νέα Ευρώπη θα συνεχίσει να τρέχει µε υψηλότερους
ρυθµούς ανάπτυξης από την παλαιά Ευρώπη των 15  Πρέπει να
συνεχιστεί η πολιτική επέκτασης στη ΝΕ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Α. Στη ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή
Α.1 ∆απάνες: Μέτρα ∆ιαρθρωτικού Χαρακτήρα
1)
2)
3)

Ενοποίηση Λογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων
Ουσιαστικοί έλεγχοι δαπανών σε όλο το εύρος του δηµόσιου τοµέα:
Έλεγχος των δαπανών Υγείας.

1

ΙΟΒΕ, 29/6/2009

4)

5)
6)
7)
8)
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Έλεγχος των δαπανών του συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης: Σε κάθε ένα από τα 13 Ταµεία, το ποσοστό
µεταβολής της µέσης σύνταξης θα πρέπει να υπολείπεται του ποσοστού µεταβολής του αντίστοιχου µέσου
µισθού τουλάχιστον κατά 1,5% περίπου
Έλεγχος των Αµυντικών ∆απανών
Καταγραφή επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών που έχουν οµοειδές αντικείµενο
Επαναξιολόγηση των δαπανών του Προϋπολογισµού του 2009
Άµεση προώθηση των έργων υποδοµής
Α.2 ∆απάνες: Μέτρα Άµεσης Απόδοσης

1)
2)

Πάγωµα για δύο χρόνια, όλων των προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα
Πάγωµα, για δύο χρόνια, των µισθών και κάθε είδους αµοιβών στο ∆ηµόσιο Τοµέα.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ηλεκτρονική ενοποίηση όλων των πληροφοριών των φορολογικών αρχών
Ενοποίηση µηχανισµών φορολογικών εσόδων (TAXIS) και ασφαλιστικών εισφορών
Θέσπιση συστήµατος δειγµατοληπτικών ελέγχων φορολογίας
Κατάργηση των περισσότερων µορφών αυτοτελούς φορολόγησης
Υπαγωγή των υπηρεσιών δηµοσίων εσόδων στην εποπτεία ενός Υφυπουργού µε θητεία
Συνεχής ενηµέρωση των φορολογουµένων
∆ιεθνής συνεργασία µε άλλες φορολογικές αρχές

Α.3 Έσοδα: Μέτρα ∆ιαρθρωτικού Χαρακτήρα

Α.4 Έσοδα: Μέτρα Άµεσης Απόδοσης
1)
2)
3)

Αύξηση της φορολογίας καυσίµων και τσιγάρων
Θέσπιση περιβαλλοντικού φόρου
Αναβολή τη εξαγγελθείσας µείωσης των συντελεστών φόρου εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών προσώπων κατά
1% µέχρι το 2014

Β. Στην Εµπέδωση Υγιούς Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος
1)
2)
3)
4)

Ανεξαρτησία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Να ενισχυθούν µε ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και νοµοθετικά, οι εποπτικές και ρυθµιστικές αρµοδιότητες της
Τραπέζης της Ελλάδος
Να αυστηροποιηθούν οι διατάξεις για ζητήµατα διαφάνειας εισηγµένων εταιρειών
Να ζητηθεί από τις ιδιωτικές τράπεζες, να επιφέρουν µόνιµες αλλαγές στο σύστηµα κινήτρων και αµοιβών των
στελεχών αλλά και στην οργάνωση και λειτουργία τους

Γ. Στην Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

∆ηµιουργία Επιτελικού και Συντονιστικού Κέντρου Μεταρρυθµίσεων που θα αναφέρεται απευθείας στον
Πρωθυπουργό
Άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, κατάργηση των εµποδίων στη λειτουργία του ανταγωνισµού στις αγορές
αγαθών και υπηρεσιών
∆ιευκόλυνση των επενδύσεων µέσω των Χρήσεων Γης και του Κτηµατολογίου
Κωδικοποίηση του πλαισίου κάθε φορέα που ασκεί ρυθµιστική λειτουργία
Χρήση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων
Μετατροπή του Οργανισµού “Invest in Greece” (πρώην ΕΛΚΕ) σε κέντρο ‘µιας στάσης’
Απόσυρση του Κράτους από τους τοµείς προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη παράγονται ανταγωνιστικά από τον
ιδιωτικό τοµέα
Αποζηµίωση των δηµοσίων επιχειρήσεων από τον προϋπολογισµό όταν τους επιβάλλονται κοινωνικοί στόχοι
Σταδιακή εξοµοίωση της εργατικής νοµοθεσίας των ∆ΕΚΟ µε αυτήν που ισχύει στον ιδιωτικό τοµέα
Προώθηση διαδικασιών εξυγίανσης των ∆ΕΚΟ που παρουσιάζουν µεγάλα ελλείµµατα
Συστηµατικός έλεγχος όλων των νόµων για τον περιορισµό της πολυνοµίας
Αξιολόγηση όλων των νέων νόµων και ρυθµίσεων µε κριτήριο τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα.
Απλοποίηση των νόµων, ώστε να µην απαιτούνται ερµηνευτικές εγκύκλιοι,
Αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο προτείνονται και υιοθετούνται τροπολογίες σε Ν/Σ.
Καθιέρωση συµµετοχικών διαδικασιών κατά τη σύνταξη των σηµαντικότερων νόµων µε τη θέσπιση ηλεκτρονικής
διαβούλευσης
Αποκοπή πολιτικών κοµµάτων από δηµόσιας διοίκησης µε τη θεσµοθέτηση ορισµένων θέσεων υφυπουργών µε
τουλάχιστον 5ετή θητεία
Βελτίωση της ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης µε προσέλκυση διευθυντικών στελεχών από την ιδιωτική αγορά
µε ‘κλειστές’ πενταετείς συµβάσεις,
Υιοθέτηση από το ∆ηµόσιο, τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, κανόνων διαφάνειας
Μετατροπή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος σε Νοµικό Πρόσωπο
Όλες οι αποφάσεις Υπουργών, και σταδιακά των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και λοιπών οργανισµών και
φορέων να δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο

2

ΙΟΒΕ, 29/6/2009

ΓΚΙΚΑΣ Α. ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
Κατά τη γνώµη µου, απαιτείται µια σαφής ιεράρχηση στόχων. Καµιά
κυβέρνηση δεν µπορεί να τα κάνει όλα αποτελεσµατικά και γρήγορα. Παρακάτω,
η προτεινόµενη ιεράρχηση ακολουθεί δύο είδη πολιτικών σε ένα σχέδιο
αντιµετώπισης των ελληνικών µακροοικονοµικών ανισορροπιών, άµυνας και
επίθεσης. Οι πολιτικές που προτείνει το ΙΟΒΕ συµπίπτουν αρκετά µε τις
παρακάτω πολιτικές, χωρίς να είναι οι ίδιες, ενώ η ιεράρχηση πιθανόν να
διαφέρει.
Στις πολιτικές άµυνας, πρώτη θα τοποθετούσα τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και
στη συνέχεια η αύξηση του ανταγωνισµού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
Στις πολιτικές επίθεσης, κατατάσσεται η πολιτική εξωστρέφειας και στήριξης των
τοµέων της οικονοµίας όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, καθώς και
πολιτικές που βελτιώνουν τους συντελεστές παραγωγής (Παιδεία, Υγεία) και την
κατανοµή του εισοδήµατος.
Α. Ιεράρχηση στόχων: Πολιτικές άµυνας
Η έµφαση του ΙΟΒΕ στη δηµοσιονοµική προσαρµογή µε βρίσκει απόλυτα
σύµφωνο. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι η πρώτη πολιτική άµυνας Πρώτα
φτιάχνεις το σπίτι σου, δηλαδή το κράτος, πριν προσπαθήσεις να επεκταθείς και
σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Άλλωστε τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα είναι
µεγάλα και το δηµόσιο χρέος διογκώνεται. Θα προσέθετα σε όσα αναφέρει το
ΙΟΒΕ και τα ακόλουθα:
1) Πολύτιµα εργαλεία εξορθολογισµού των δαπανών αποτελούν η ενεργοποίηση
του νόµου για πολυετείς Προϋπολογισµούς σε ∆ΕΚΟ, Κεντρική Κυβέρνηση,
Τοπική Αυτοδιοίκηση και η θεσµοθέτηση αµοιβών µε βάση τα κέρδη. Το
Υπουργείο Οικονοµίας πρέπει να ενισχυθεί έναντι των υπολοίπων
υπουργείων για αποφυγή υπερβάσεων. Επαναφορά του µέτρου περιορισµού
των προσλήψεων µε πρόσληψη π.χ. δύο νέων υπαλλήλων για κάθε πέντε
αποχωρούντες (που εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση). Ιεράρχηση
αποτελεσµατικότητας των δαπανών, ενοποίηση αµοιβών, τακτικοί έλεγχοι
κ.τ.λ..
2) Στο τοµέα των εσόδων, η υστέρηση επιλύεται µε την πάταξη της
φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας, την οργάνωση των ελεγκτικών
µηχανισµών (αξιοποιώντας και την τακτική της εναλλαγής καρότου µαστίγιου), τη µείωση των απαιτούµενων υπογραφών και της δύναµης των
ελεγκτών, τη διακοπή της πρακτικής των περαιώσεων και την αξιοποίηση του
τραπεζικού συστήµατος στις πληρωµές και την έκδοση τιµολογίων.
Προτεραιότητα έχει και η απλοποίηση και η σταθερότητα του φορολογικού
καθεστώτος, (π.χ. αυξήθηκε το αφορολόγητο για ελεύθερους επαγγελµατίες το
2007, για να καταργηθεί το 2008, να επανέλθει στις αρχές του 2009, και να
καταργηθεί στη συνέχεια, …). Η σταθερότητα, άλλωστε, είναι σηµαντική και
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Ο δεύτερος κατά σειρά προτεραιότητας στόχος στις πολιτικές άµυνας πρέπει
να είναι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις αγορές αγαθών και
υπηρεσιών. Από την ένταξή µας στην ΟΝΕ, ο πληθωρισµός στην Ελλάδα είναι
σταθερά – κάθε µήνα - υψηλότερος από το µέσο πληθωρισµό στη ζώνη του
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ευρώ. Το νόµισµα ανατιµάται συνεχώς σε πραγµατικούς όρους. Η συχνότητα
των καρτέλ στη χώρα µας είναι υψηλή, λόγω του µικρού µεγέθους των αγορών
και του υψηλού βαθµού συγκέντρωσης σε πολλές από αυτές. Υπάρχουν επίσης
πολλά εµπόδια εισόδου στις αγορές – σ’ αυτό επικεντρώνεται το ΙΟΒΕ - πολλές
φορές λόγω κρατικών ρυθµίσεων, ενώ οι ρυθµοί καινοτοµίας είναι µικροί και δεν
δηµιουργούνται νέα προϊόντα. Σε πολλές αγορές η ύπαρξη ξένων ανταγωνιστών
δεν βοηθά, αφού προτιµούν τα υπέρογκα έσοδα µε µικρό µερίδιο αγοράς παρά να
µειώσουν τις τιµές και να µεγαλώσουν το µερίδιο αγοράς τους. Οι περισσότεροι
εξαγόρασαν ελληνικές επιχειρήσεις αντί για τη δηµιουργία νέων. Η πολιτική
ανταγωνισµού χρειάζεται σηµαντική ενίσχυση.
Στις πολιτικές που παραθέτει το ΙΟΒΕ, θα προσέθετα και τα ακόλουθα:
Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα πρόστιµα σε Ελλάδα και
Ευρώπη θεωρούνται χαµηλά σε σχέση µε τις ΗΠΑ. Λίγες εταιρείες ελέγχονται σε
σχέση µε τον πληθυσµό και η ποιότητα των αποφάσεων είναι ελλιπής (λόγω
κυρίως έλλειψης προσωπικού), και χωρίς ποινικές ευθύνες για τη ∆ιοίκηση. ∆εν
υπάρχει εξειδικευµένο δικαστήριο (όπως π.χ. στην Αγγλία) για τις υποθέσεις
ανταγωνισµού, µε επακόλουθο τη µεγάλη καθυστέρηση στις αποφάσεις. ∆εν
υπάρχουν επίσης κατοχυρωµένα προγράµµατα επιείκειας για αυτούς που
συνεργάζονται µε τις αρχές.
Β. Ιεράρχηση στόχων: Πολιτικές επίθεσης
Για τις πολιτικές επίθεσης, απαιτείται αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης από το
παρόν, το οποίο στηρίζεται στην εγχώρια ζήτηση (ιδιωτική και δηµόσια
κατανάλωση βασισµένη σε δανεισµό) σε ένα νέο µε δυναµικές εξειδικεύσεις σε
τοµείς συγκριτικού πλεονεκτήµατος και υψηλής προστιθέµενης αξίας µε στόχο την
αύξηση των εξαγωγών.
Πρώτον, χρειάζεται σχέδιο τόνωσης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
Ελλάδας και των πεδίων δυνητικής µελλοντικής παγκόσµιας ζήτησης, αναζήτηση
νέων αγορών-στόχων, συστηµατική διαφηµιστική εκστρατεία, διοικητική
υποστήριξη των εξαγωγών και οικονοµική διπλωµατία. Η Ελλάδα έχει συγκριτικά
πλεονεκτήµατα στον τοµέα του τουρισµού, χάρη στη φυσική οµορφιά, το κλίµα, τη
θάλασσα και τις αρχαιότητες. Ο εναλλακτικός τουρισµός µπορεί να αποτελέσει
ένα πεδίο συνδυασµού αγροτικής & τουριστικής πολιτικής. Οι µεταφορές,
ιδιαίτερα η ναυτιλία, αποτελούν έναν επίσης τοµέα όπου έχουµε συγκριτικά
πλεονεκτήµατα. Η αξιοποίηση των Σ∆ΙΤ µπορεί να βελτιώσει το οδικό δίκτυο.
Άλλοι παρόµοιοι τοµείς είναι οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, τα τρόφιµα, η
φαρµακευτική βιοµηχανία, οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες και οι νέες
τεχνολογίες. Η πράσινη ανάπτυξη µπορεί επίσης να αποτελέσει µοχλό
ανάπτυξης, καθώς υπάρχουν περιθώρια στον χώρο της ενέργειας, όπου δεν
έχουµε επάρκεια. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί έναν κρίσιµο τοµέα
που απαιτείται εθνικός σχεδιασµός.
∆εύτερος στόχος, οι συντελεστές παραγωγής της ελληνικής οικονοµίας
χρειάζονται ενίσχυση. Ενώ τα µεγάλα έργα θα συνεχίσουν στο άµεσο µέλλον να
αποτελούν ατµοµηχανή ανάπτυξης λόγω της γεωγραφικής ιδιοµορφίας της χώρας
µας, οι υπηρεσίες αυξάνουν διαρκώς το µερίδιό τους στην οικονοµική
δραστηριότητα των αναπτυγµένων χωρών. Συνεπώς, η έµφαση στην παιδεία και
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την ποιότητά της, η σύνδεση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς, η διά
βίου µάθηση αποτελούν προτεραιότητες. Ο στόχος του 5% ΑΕΠ για την Παιδεία
επαναλαµβάνεται από όλους, αλλά το πρόβληµα δεν βρίσκεται µόνον στη
χρηµατοδότηση. Απαιτείται κυρίως αλλαγή νοοτροπίας. Να φτιάξουµε πολίτες
που σκέπτονται κριτικά. Είναι αυτοί που θα καινοτοµούν και θα αυξάνουν την
παραγωγικότητα. Το ΙΟΒΕ στην παρούσα µελέτη δεν κάνει µνεία στον χώρο της
Παιδείας.
∆εν πρέπει, επίσης, να παραβλέπεται και η σηµασία της υγείας ως απαραίτητο
συστατικό της παραγωγικότητας. Η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας αυξάνεται
διαχρονικά λόγω µακροβιότητας, ενώ παρά τον ανταγωνισµό από τον ιδιωτικό
τοµέα, η δηµόσια Υγεία πάσχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά νοσοκοµεία δεν
έχουν ακόµα ούτε διπλογραφικό σύστηµα. Το ΙΟΒΕ παρουσιάζει πολλές
εποικοδοµητικές προτάσεις για το χώρο της Υγείας.
Τρίτος στόχος η δικαιότερη κατανοµή του εισοδήµατος. Χρειάζονται µέτρα
µείωσης της ανισοκατανοµής του εισοδήµατος. Η επίλυση του ασφαλιστικού και η
εξασφάλιση της µακροχρόνιας σταθερότητάς του είναι καθοριστικής σηµασία,
διότι διαφορετικά θα επιλυθεί από µόνο του, επιβαρύνοντας τους ασθενέστερους.
∆εν πρέπει να το αφήσουµε στην τύχη του διότι το αποτέλεσµα θα είναι άκρως
αντικοινωνικό. Το ΙΟΒΕ παρουσιάζει σηµαντική πρόταση χρηµατοδότησης
του συστήµατος.
Ανακατανοµή του εισοδήµατος επιτυγχάνεται µε την καταπολέµηση της
εκτεταµένης φοροδιαφυγής, τη βελτίωση του συστήµατος κοινωνικών παροχών
µε καλύτερη στόχευση ώστε η βοήθεια να φτάνει σε αυτούς που τη χρειάζονται
περισσότερο. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας ώστε να
αυξηθεί η απασχόληση είναι απαραίτητες, εφόσον πρώτα οι εποπτικοί µηχανισµοί
του κράτους λειτουργούν ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή όλων των κανόνων
προστασίας των εργαζοµένων. Οι συντάξεις µειώνουν τη φτώχεια και πρέπει να
ενισχυθούν. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε τέλος ότι οι φτωχότεροι έχουν υψηλότερη
ροπή προς κατανάλωση και έτσι η κοινωνική πολιτική γίνεται αντι-κυκλική
οικονοµική πολιτική.

Προτάσεις για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
∆εδοµένης της κρίσης, το ΙΟΒΕ παρουσιάζει προτάσεις για τον χρηµατοπιστωτικό
χώρο. ∆εν φαίνεται να θίγει τον χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών, όπου εκεί
απαιτούνται πολύ περισσότερες αλλαγές από τον χώρο των τραπεζών. Ο
ασφαλιστικός κλάδος ζωής έχει σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα.
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