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Αθήνα, 21 Αυγούστου 2018  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, κ. 

Κωνσταντίνος Μίχαλος, μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού για την έξοδο της Ελλάδας 

από το τρίτο πρόγραμμα στήριξης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

 

«Τα μνημόνια βρίσκονται πια πίσω μας. Όμως, η μάχη για την ανάκαμψη της 

οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση συνεχίζεται. Η έκβασή της είναι, 

πλέον, δική μας ευθύνη και απαιτεί συναίνεση, συνεργασία, δημιουργικές προτάσεις 

και γενναίες αποφάσεις.  

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και δράσεων, με 

στόχο να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για 

ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Ενώ, είναι αναγκαίο να μην επανέλθουμε σε 

λανθασμένες πρακτικές του παρελθόντος. 

Θεμελιώδης προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανάπτυξης είναι η μείωση της 

φορολογίας, η οποία θα υποστηριχθεί από τη συγκράτηση μη παραγωγικών δαπανών 

του Δημοσίου και βελτίωση της εισπραξιμότητας φόρων και εισφορών. Ακόμη, 

επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πιστωτική επέκταση, είναι καίριας 

σημασίας ζητούμενο η αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος 

και, κυρίως, η ταχύτερη αποκατάσταση της παροχής πιστωτικής γραμμής στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ανταγωνιστικά επιτόκια. Στον τομέα της ασφάλισης, 

είναι απαραίτητη η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι μεταρρυθμίσεις στην 

αγορά εργασίας θα πρέπει να διατηρηθούν, ενώ το ύψος του κατώτατου μισθού θα 

πρέπει να συνδεθεί με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.  

Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για την προσέλκυση και τη 

διευκόλυνση νέων επενδύσεων. Όσον αφορά τις υποδομές, θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

περαιτέρω η μέθοδος της αυτοχρηματοδότησης για σημαντικά έργα μεταφορών, 

καθώς και η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμεση εκτέλεση 

περιβαλλοντικών έργων και έργων οδοποιίας.  

Δεν ζητάμε από καμία κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που 

υπέγραψε. Αλλά πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Με σχέδιο και 

αποφασιστικότητα, μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη της οριστικής ανάκαμψης της 

ελληνικής οικονομίας».   

 

 


