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23 Αυγούστου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, με αφορμή την επικείμενη 64η 
Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης απέστειλε στους διοργανωτές της το 
ακόλουθο μήνυμα:

“ Συμπληρώνονται φέτος 64 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας ενός θεσμού 
πραγματικά πολυσήμαντου για την προβολή της παραγωγικής και 
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Εξήντα τέσσερα χρόνια 
λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της πόλης που έχει 
καθιερωθεί πια ως ο εμπορικός και βιομηχανικός κόμβος ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Βαλκανικής.

Η φετινή διοργάνωση της Έκθεσης πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα 
σημαντική στιγμή, σε μια πραγματικά ιστορική συγκυρία για την ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων. Μετά την περιπέτεια της Σερβίας, έχει 
αναγεννηθεί και πάλι η ελπίδα για μια νέα, ειρηνική και δημίουργική 
περίοδο. Βρισκόμαστε πια σε μια νέα φάση, όπου η χώρα μας καλείται 
να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ειρήνης και την 
ανασυγκρότηση της περιοχής. Με τις θέσεις μας, σε όλη τη διάρκεια της 
κρίσης, κατορθώσαμε η Ελλάδα να είναι μια όαση ασφάλειας και 
σταθερότητας στα Βαλκάνια. Χάρη στην υπεύθυνη πολιτική μας, η 
Ελλάδα έχει ρόλο, έχει κύρος και προοπτική. Χάρη στην υπεύθυνη 
πολιτική μας, η Θεσσαλονίκη θα έχει στο επόμενο διάστημα τον πρώτο 
ρόλο στην ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Στο χέρι μας είναι να 
αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη σε οικονομική πρωτεύουσα της Βαλκανικής 
ενδοχώρας.

Η Ελλάδα κάνει βήματα μπροστά, κερδίζει τις μάχες της. Είναι σήμερα 
χώρα ασφαλής και σταθερή. Σ’ ένα κόσμο ταραγμένο, σε μια εποχή 
συνταρακτικών αλλαγών, η Ελλάδα πορεύεται με αυτοπεποίθηση και 
αισιοδοξία.
Τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο οικονομικής και 
κοινωνικής πορείας και εισέρχεται με δυναμισμό σε ένα νέο κύκλο 
ανάπτυξης και προοπτικής. Όχι μόνο άντεξε την κρίση της Ασίας, την 
κρίση της Ρωσίας και τον πόλεμο στο γειτονικό μας Κόσοβο, αλλά 
παρουσίασε και εικόνα ραγδαίας βελτίωσης. Λίγα χρόνια πριν η 
οικονομία μας θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις αυτές, 

" χωρίς αισθητές παρενέργειες. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι η εμπιστοσύνη
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από τον εσωτερικό και το διεθνή χώρο για την οικονομία, για την 
οικονομική πολιτική, τις προοπτικές της χώρας είναι υψηλότερη παρά 
ποτέ. Έχουμε δημιουργήσει μια οικονομία ανθεκτική, συνεκτική και 
δυναμική.

Προχωρήσαμε στην εξυγίανση της οικονομίας. Μειώσαμε το δημόσιο 
χρέος, μειώσαμε τα επιτόκια. Η δραχμή είναι σταθερή. Η αποταμίευση 
σταθερή. Εντάξαμε πέρυσι τη δραχμή στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και δικαιωθήκαμε, παρά τις αντιδράσεις. Η αγορά αντέδρασε 
θετικά, η οικονομία έγινε ακόμη πιο σταθερή. Χτυπήσαμε καίρια την 
ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Για πρώτη φορά, στα τελευταία 25 χρόνια, 
ο πληθωρισμός έφτασε στο 2%.

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την επιτυχία του μεγάλου στόχου της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, διαψεύδοντας όλες τις 
Κασσάνδρες, που ενώ θεωρούσαν το στόχο αυτό ανέφικτο, σήμερα 
χαρακτηρίζουν την επιτυχία μας αυτή, ως κάτι το αυτονόητο. Αν 
ακολουθήσουμε σταθερά και αταλάντευτα την πολιτική μας, το 2001 η 
Ελλάδα θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρισκόμαστε ακριβώς στην πιο κρίσιμη χρονιά για να κεφαλοποιήσουμε 
τις πολύχρονες προσπάθειές μας. Για να πετύχουμε μια περαιτέρω 
ουσιαστική άνοδο του αναπτυξιακού ρυθμού της παραγωγής και των 
εισοδημάτων. Για να θωρακίσουμε την οικονομία και την κοινωνία. Για να 
διασφαλίσουμε ταυτόχρονα την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. 
Αξιοποιώντας τα θετικά βήματα της προσπάθειάς μας. Αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα για την ανάπτυξη, τους πόρους ύψους 15 τρις από το Γ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και 9,5 τρις για τον αγροτικό τομέα.

Η 64η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ακριβώς ένα δείγμα 
γραφής των βημάτων της ελληνικής οικονομίας, μια τρανή απόδειξη της 
ανταγωνιστικότητάς της και της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. 
Θέτει τις βάσεις μιας νέας εποχής που στοχεύει στην προσφορά πιο 
αποτελεσματικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 
της, στην ενδυνάμωση του ρόλου της στην οικονομική ζωή της 
Θεσσαλονίκης και στην εξάπλωση της ακτινοβολίας της στο βαλκανικό 
και ευρύτερο χώρο.

Έχω την πεποίθηση 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”.


