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ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η 59η Διεθνής Εκθεση της Θεσσαλονίκης δίνει για άλλη μια φορά 
την ευκαιρία να επιόειχΟούν οι δυνατότητες των ελληνικών 
προϊόντων στη διεθνή αγορά, να προβληθεί ο κεντρικός ρόλος 
ης Θεσσαλονίκης ως εμπορικού και Βιομηχανικού κόμβου ανάμεσα 

στην Ευρωπαϊκή Ενωοη και τις χώρες των Βαλκανίων και να 
επιχειρηθεί μια σύντομη έκθεση των πεπραγμένων της χρονιάς 
που πέρασε και των προοπτικών που ανοίγονται.
δίνεται κάθε μέρα περισσότερο σαφές ότι οι λέξεις-κλειδί για 
την Ελληνική Οικονομία γενικά και ειδικότερα για τη 
βιομηχανία και το εμπόριό είναι η ανάπτυξη μέσω της 
ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να βασίζεται 
σε μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. Να οδηγεί 
σε ικανοποιητικές αμοιβές όλων των συντελεστών της παραγωγής. 
Και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις έγκαιρης προσαρμογής σε 
νέες τεχνολογίες και απελευθερωμένες αγορές.
Η κ^.ακτηση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί πρώτα απο όλα 
ευθύνη της κάθε επιχείρησης που διαμορφώνει τα πλεονεκτήματά 
της σε συνάρτηση με τις διαχειριστικές, τεχνολογικές και 
επιχειρησιακές επιλογές της. Απο την πλευρά του το Κράτος 
πρέπει να εξασφαλίζει τις συνθήκες μέσα στις οποίες ο 
ανία αιαμός μεταξύ κλάδων, δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων θα 
επιλέγει αυτούς που μπορούν καλύτερα να ανταπεξέλθουν στην 
ανταγωνιστική διαδικασία.
Με γν'' ονα αυτό το καθήκον τα Υπουργεία Βιομηχανίας, 
Ενέργεια.,, Τεχνολογίας και Εμπορίου διαμόρφωσαν κατά τον 
χρόνο που πέρασε μια αναπτυξιακή πολιτική που περιλαμβάνει 
δραστηριότητες αφενός παρέμβασης και υποστήριξης και αφετέρου 
ρύθμισης και επιτήρησης.
Στην npu.ii κατηγορία ανήκει το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για 
τη βιομηχανία, την ενέργεια και την τεχνολογία. Στη 
βιομηχανία δίδεται έμφαση στην προώθηση της υποδομής, με 
κριτήρια οριζόντια και όχι κλαδικά, και στην αναβάθμιση και 
πιστοποίηση της ποιότητας της παραγωγής. Στην ενέργεια 
προωθείται η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της 
οικονομίας μέσω της εισαγωγής φυσικού αερίου και προγραμμάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας και με την οργανική ένταξη 
περιβαλλοντικών παραγόντων στον ενεργειακό σχεδίασμά. Στην 
έρευνα και τεχνολογία ενισχύεται η καινοτομική ικανότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων αξιοποίησης του 
επιστημονικού δυναμικού και συνεργασιών με ερευνητικούς 
Φορείς.



Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν μια οειρά νομοθετικών 
παρεμβάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, την προστασία του καταναλωτή, τις 
’Φατικές προμήθειες, τις ανώνυμες εταιρίες, την επαγγελματική 
στέγη, τα σήματα κ.ά. οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί στη 
Βουλή.
Στη χρονιά που πέρασε απο την προηγούμενη Δ.Ε.Θ., σημαντικές 
ευθύνες ανέλαβε η χώρα μας και στα πλαίσια της Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στους τομείς αρμοδιότητας μας κατά το 
εξάμηνο της Προεδρίας, μεταξύ άλλων νομοθετήθηκε το 4ο 
Πρόγραμμα—Πλα ί οιο για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη, δόθηκε έμφαση στις βιομηχανικές πτυχές της Λευκής 
Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση, προωθήθηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπήρξε κοινός προσανατολισμός για 
τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και προωθήθηκαν σημαντικές 
πρωτοβουλίες για την προστασία του καταναλωτή·
Στην πορεία απελευθέρωσης της παγκόσμιας αγοράς, η χώρα μας 
χρειάζεται και έχει τη δυνατότητα να πετύχει την στροφή προς 
την ανταγωνιστικότητα που θα φέρει την ανάπτυξη και την 
απασχόληοη. Μέσα στην απαισιοδοξία που υποθάλπει η 
διαρθρωτική καχεξία της Ελληνικής Οικονομίας είναι εύκολο να 
ξεχνιούνται οι επιτυχίες. Υπάρχουν επιχειρήσεις και ολόκληροι 
κλάδοι της οικονομίας που επιδεικνύουν επιδόσεις διεθνούς
επιπέδου και λαμπρύνουν με την παρουσία 
Είμαι βέβαιος ότι η κατάλληλη συνεργασία 
πολλούς άξιους Ελληνες επιχειρηματίες θα 
αποτελέσματα για το σύνολο της Ελληνικής

τους την 59η Δ.Ε.Θ. 
του Κράτους με τους 
δώσει σύντομα θετικά 
Οικονομίας.



COSTAS S1MITIS
MINISTER OF INDUSTRY, ENERGY, 

TECHNOLOGY & TRADE

The 59th Thessaloniki International Fair provides once again 
the opportunity to demonstrate the possibilities for Greek 
products in international markets, promote the central role 
of Thessaloniki as a commercial and industrial link between 
the European Union and the Balkan countries and briefly 
discuss what has been accomplished in the past year and which 
are the prospects for the future. 1
Day after day it becomes increasingly obvious that the key 
objective for Greek economy in general and trade and industry 
in particular is growth through improved competitiveness. 
Competitiveness must be based on environment-friendly 
production methods, must lead to a satisfactory imcome for 
all production factors and must be easily adaptable to new 
liberalized markets and new technologies.
Becoming competitive is primarily the task of enterprises 
themselves which have to create their advantages in the 
context of management, technology and marketing choices. For 
its part, the state must establish the conditions in which 
competition itself will determine those most capable of 
operating in a free market.
With this main objective 
Technology and Trade have 
policies which include, 
support actions and, on
measures.

the Ministries of Industry, Energy, 
developed over the last year growth 
on the one hand, intervention and 
the other, regulative and control

The first category concerns the Community Support Framework 
for Industry, Energy and Technology. In the industry sector 
emphasis is given to infrastructure measures to be applied 
horizontally and to actions for quality improvement and 
certification. In the energy sector, increased efficiency is 
being sought through the introduction of natural gas, the 
elaboration of energy-saving programs and the use of 
environment-friendly energy sources. In the research and 
technology sector, the innovative capabilities of Greek 
companies are improved through participation in appropriate 
scientific programs and cooperation with research institutes.



The second category concerns some legislat ive proposals in a 
number of I ield.% including compel if ion. consumer protection, 
public procurement. company law and trademarks which have 
been submitted to Par I i ament .
Moreover, our country has exercised some important duties in 
the context of its Presidency of the Kuropean Union. In our 
fields of responsibility, agreement was achieved on a large 
number of issues including the 4th H A L) Framework Programme, 
the .industry aspects oi the White book on growth, 
competitiveness and employment., an integrated programme for 
SMKs. the t rans-Kuropean energy networks, and some important 
consumer protect ion proposals.
On the road towards a free world maiKel. the Greek economy 
must and is able to reach a high competitiveness level that 
will create growth and omplo\menl prospects. Pessimists, 
discouraged In existing structural problems, often forget a 
number of important successes. 'I here are Greek companies and 
sectors with a very high inlernat ional standing, many of 
which are amongst the dist inguished exhibitor's in the 
Thessaloniki Fair. I am convinced that appropriate 
cooperation between the stale and industry will soon produce 
positive results for the Greek economy as a whole.


