
Αθήνα, 17 Αυγούστου 1998

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σε μήνυμά του για την 63η Διεθνή 
Εκθεση της Θεσσαλονίκης, αναφέρει τα εξής:

“Η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αυτός ο πολυσήμαντος, για την 
προβολή της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας 
μας, θεσμός συμπληρώνει φέτος 63 χρόνια λειτουργίας. Η Θεσσαλονίκη 
έχει πλέον καθιερωθεί ως ο εμπορικός και βιομηχανικός κόμβος 
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Βαλκανικής.

Δεν θα ήταν υπερβολή να επισημάνουμε πως η φετινή διοργάνωση της 
Έκθεσης κατ' εξοχήν θα αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη πορεία της 
Εθνικής Οικονομίας και τις αισιόδοξες προοπτικές ανάπτυξης και 
ευημερίας της χώρας.

Φέτος οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας επιβραβεύτηκαν με την 
ένταξη του εθνικού νομίσματος στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών 
Ισοτιμιών. Η αγορά αντέδρασε θετικά στην αναπροσαρμογή της 
ισοτιμίας της δραχμής με θετικό αντίκτυπο στη συνέχιση της πτωτικής 
πορείας του πληθωρισμού.

Ο ρυθμός ανάπτυξης 3,5% για δεύτερη συνεχή χρονιά, η σημαντική 
εισροή ξένων κεφαλαίων, η θεαματική αύξηση των δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων, οι άοκνες προσπάθειές μας για περιστολή των 
δημοσίων δαπανών, η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και των 
επιτοκίων, η δημιουργία νέων -θέσεων εργασίας και οι συνεχώς 
εντεινόμενοι ρυθμοί υλοποίησης του προγράμματος διαρθρωτικών 
αλλαγών και παρεμβάσεων σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες και επιχειρήσεις του 
Δημοσίου αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ελληνική 
οικονομία ως χώρο επενδυτικής, νομισματικής, θεσμικής και πολιτικής 
σταθερότητας.

Οι εξελίξεις αυτές μας δημιουργούν, αναμφισβήτητα, αισιοδοξία. 
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, δεν δικαιολογείται εφησυχασμός. Η 
εντατικοποίηση των προσπαθειών μας σε όλους τους τομείς της 
Οικονομίας, πρέπει να αποτελεί μόνιμη επιδίωξή μας, γιατί οι θυσίες του 
ελληνικού λαού τα τελευταία τέσσερα χρόνια που έπιασαν τόπο και 
αποδίδουν ήδη καρπούς, δεν πρέπει να πάνε χαμένοι.



ΓΓ αυτό και συνεχίζουμε ακάθεκτοι, παρά τις επί μέρους δυσχέρειες και 
αντιδράσεις, την υλοποίηση του εκτεταμένου, δύσκολου και
πολυμέτωπου προγράμματος μας. Αμετακίνητος στόχος μας ήταν, είναι 
και παραμένει η εισδοχή μας στην τελική φάση της' Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης. Διότι, μόνον έτσι διασφαλίζεται η συμμετοχή μας 
στο σκληρό πυρήνα του κέντρου λήψης των αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, μόνον έτσι κατοχυρώνεται η ισότιμη 
παρουσία μας σε όλες τις φάσεις, τις διαδικασίες και τις εξελίξεις του 
ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Διότι, μόνον έτσι δρομολογείται οριστικά η 
πορεία ανάπτυξης της χώρας και ευημερίας των Ελλήνων πολιτών.

Η 63η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί την τρανή απόδειξη της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και της ποιότητας των 
εκτιθέμενων ελληνικών προϊόντων. Η ενεργός και δυναμική παρουσία 
ελληνικών δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις βαλκανικές 
χώρες, σε συνδυασμό με καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
βασισμένες σε αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, καθιστά τη 
Θεσσαλονίκη -όπως ορθώς επισημαίνεται από τον Πρόεδρο και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΗθΙθχρο- κομιστή και διερμηνευτή του 
ελληνικού μηνύματος ανάπτυξης, ειρήνης και φιλικών - παραγωγικών 
σχέσεων με τις χώρες της εγγύς περιοχής, αλλά και όλου του 
σύγχρονου, οικονομικά ενοποιούμενου, κόσμου.

Στο χέρι μας είναι, εάν όλοι το θελήσουμε -και αυτό δεν αφορά μόνο την 
κυβέρνηση- να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη σε οικονομική πρωτεύουσα 
της Βαλκανικής ενδοχώρας.

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι και η φετινή διοργάνωση της Διεθνούς 
Έκθεσης θα στεφθεί από πλήρη επιτυχία, πιστοποιώντας τα βήματα του 
παρόντος, αλλά και τη δημιουργική πορεία της χώρας μας προς το 
μέλλον”.


