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Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και
Κεντρικής Ελλάδος,
Αγαπητοί φίλοι,

Εκ μέρους της Διοίκησης και των μελών του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, επιθυμώ να
σας καλωσορίσω στην Ετήσια Γενική μας Συνέλευση και να σας
ευχαριστήσω θερμά, για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να
παρευρεθείτε σ΄ αυτή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιτρέψτε μου να απευθύνω στον
επίσημο προσκεκλημένο μας, Υφυπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, που μας τιμά σήμερα με την
παρουσία του, παρόλο το βεβαρημένο πρόγραμμα του
Υπουργείου του, ειδικότερα λόγων των τρεχουσών εξελίξεων.
Η σχέση του Συνδέσμου με το συγκεκριμένο Υπουργείο είναι
αναμφισβήτητα στενή και εξόχως παραγωγική.
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Στον

διοικητικό

απολογισμό

του

Συνδέσμου

για

το

προηγούμενο έτος, καταγράφονται πλήθος υπομνημάτων, και
διαβουλεύσεων, με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
επ’ ωφελεία πάντοτε των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου,
αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Η ελληνική οικονομία πρέπει να δημιουργήσει σήμερα όλες τις
προϋποθέσεις

προκειμένου

να

προσελκύσει

ιδιωτικές

επενδύσεις, αλλά κυρίως να παράγει και να εξάγει καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες.
Για να απαντήσουμε στις προκλήσεις και να επιτύχουμε την
πολυπόθητη ανάπτυξη, χρειάζεται να στηριχτούμε στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση της
εξωστρέφειας, στην έρευνα & στην καινοτομία και στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων. Οι προκλήσεις είναι ευκαιρίες
για επανεκκίνηση και μας δίνουν τη δυνατότητα να
αναθεωρήσουμε το παρόν και να δημιουργήσουμε ένα
καλύτερο αύριο.
Οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση των δεδομένων, τα νέα
επιχειρηματικά μοντέλα, οι διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες
των καταναλωτών, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, σε επίπεδο
παραγωγής, διανομής, επικοινωνίας αλλά και κατανάλωσης.
Οι

ελληνικές

βιομηχανίες

με

σαφή

στρατηγικό

προσανατολισμό και συνεπή βήματα, μπορούν και οφείλουν
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να μετασχηματιστούν ψηφιακά, μετατρέποντας την απειλή σε
ευκαιρία.
Η οικονομία πλέον βρίσκεται σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
έπειτα

από

10

χρόνια

παρατεταμένης

συρρίκνωσης. Υπάρχει ανάγκη

και

βαθιάς

να κατανοήσουμε τα

διδάγματα που αντλήσαμε μέσα από αυτή την ύφεση,
αλλάζοντας την νοοτροπία μας αλλά και το παραγωγικό
μοντέλο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σημερινή κρίση. Η
οικονομία της Ελλάδος πρέπει στο μέλλον να βασιστεί στην
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με
αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων σε
παραγωγικούς τομείς.
Κυρίες και κύριοι, μόλις πριν λίγη ώρα ολοκληρώσαμε τις
διαδικασίες της κλειστής μας Γενικής Συνέλευσης, όπου πέραν
του Απολογισμού των δραστηριοτήτων της προηγούμενης
χρονιάς, ανταλλάξαμε και προβληματισμούς για την πορεία
τόσο του επιχειρηματικού έργου όσο και της γενικότερης
οικονομικής κατάστασης.
Αναφορικά με το έργο του Συνδέσμου, διαπιστώσαμε για
ακόμη μία φορά, ότι ο Σύνδεσμος προσέφερε έργο υπεύθυνο,
πολύπλευρο και συνεπές, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα
προβλήματα της επιχειρηματικής κοινότητας.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι, η επιχειρηματική κοινότητα είναι
βαθιά πεπεισμένη ότι βασικός πυλώνας εξόδου από την κρίση
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και επιστροφής στην ανάπτυξη δε μπορεί παρά να είναι ο
ιδιωτικός

παραγωγικός

δυσλειτουργίες,

τομέας,

δημιουργεί

που

παρά

απασχόληση,

τις

ενίοτε

εισοδήματα,

φορολογικά έσοδα, κέρδη και μερίσματα.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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