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Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητοί Σύνεδροι,

Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να παραατώ στην φετεινή ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, 
αλλά η απουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό 
με υποχρεώνει να τον αντικαταστήσω εγώ στις εορτές για 
την επέτειο της Απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης.

Ελπίζω τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα καταλήξετε 
να αποβούν θετικά και για την Εθνική μας Οικονομία.

Έ χ ω  επανειλημμένα τονίσει ότι τα θέματα των επενδύσεων και 
της ανάπτυξης είναι Εθνικής σημασίας.

Η Κυβέρνηση από την πλευρά της προσπαθεί με κάθε τρόπο, 
είτε με τα κίνητρα που παρέχονται στα πλαίσια της βιομηχανικής 
μας πολιτικής, είτε με την απλούστευση των διαδικασιών που 
προωθούμε, είτε με το πρόγραμμα ελληνοποίησης των κρατικών 
προμηθειών που εφαρμόζουμε, είτε με την αξιοποίηση των 
διακρατικών οικονομικών σχέσεων, είτε με τα ΜΟΠ, είτε με 
τα έργα υποδομής που προωθεί ο δημόσιος τομέας, καθώς 
και με πολλά άλλα μέσα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
που θα οδηγήσουν την οικονομία μας σε μια σταθερή ανοδική 
πορεία.

Οι εργαζόμενοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν δείξει 
θαυμαστή ωριμότητα και κοινωνική υπευθυνότητα και έχουν 
αποδεχθεί το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας 
σαν απόλυτα αναγκαίο, που αποτελεί μεγάλη συμβολή από 
την πλευρά τους στην έξοδο από την κρίση.

Μένει να αναλάβει και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας 
το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί.

Είναι βέβαιο ότι χωρίς την κινητοποίηση και την δική σας 
η ανάκαμψη δεν θα έλθει. Και φυσικά δεν περιμένει κανείς 
επενδύσεις χωρίς την προοπτική κάποιου κέρδους. Είναι όμως 
καιρός να δειχτεί εάν η βιομηχανία μας αποδέχεται και ένα 
ευρύτερο κοινωνικό ρόλο· .
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Η συμμετοχή μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες είναι σίγουρα 
μια πρόκληση. Δημιουργεί όμως και την ανάγκη πολύ σύντομα 
να εκσυγχρονίσουμε και αναβαθμίσουμε της βιομηχανική μας 
βάση.

Στην ΕΟΚ έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες που οδηγούν σε 
όλο και μεγαλύτερη φιλελευθεροποίηση στη διακίνηση των 
αγαθών και των συντελεστών της παραγωγής. Εάν η οικονομία 
μας δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει έγκαιρα αυτόν τον 
ανταγωνισμό, οι συνέπειες θα είναι πολύ δυσάρεστες 
όχ ι μόνο από στενή οικονομική άποψη, αλλά κοινωνική, 
πολιτική και τελικά Εθνική.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι δεν έχουμε 
την πολυτέλεια για άλλες καθυστερήσεις. Ο αγώνας δρόμου 
έχε ι ήδη αρχίσει και δεν μας μένουν πολλά περιθώρια για 
ατέρμονες συζητήσεις και όλο και περισσότερες διεκδικήσεις.

Δεν αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετά, 
για την εξάλειψη όλων των πιθανών αντικινήτρων που υπάρχουν.

Δεν αντέχει όμως άλλο η οικονομία μας να περιμένει μέχρις 
ότου γίνουν όλα.

Πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα και όσες διορθώσεις χρειαστούν 
θα γίνουν στην πορεία.

Με αυτές τις σκέψεις να εκφράσω και πάλι την ευχή και 
την ελπίδα για επιτυχή αποτελέσματα της Συνέλευσής σας.


