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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Η ΔΕΘ στο πέρασμα των χρόνων έχει καθιερωθεί ως σημαντικός παράγον
τας για την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των λαών, όρων απα
ραίτητων για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.
Σε εθνικό επίπεδο η ΔΕΘ αποτελεί τον καθρέπτη των οικονομικών εξε
λίξεων με την προβολή των αποτελεσμάτων της Εθνικής Παραγωγής και 
των δραστηριοτήτων του λαού μας.
Ιδιαίτερα, η φετεινή 51η διοργάνωση της έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκει 
τη χώρα μας σε μία περίοδο εντατικής προσπάθειας για τη Σταθεροποίη
ση της Οικονομίας της.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η οικονομία προχωρά με στα
θερό βηματισμό προς μιά ορθότερη ισορροπία, απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
Η προσέγγιση των στόχων του προγράμματος επιτρέπει μιά συγκρατημένη 
αισιοδοξία για την τελική εξέλιξη. Η θετική εξέλιξη του πληθωρισμού 
το πρώτο εξάμηνο του έτους, οδηγεί στην εκτίμηση ότι τελικά θα συγ
κρατηθεί κάτω από το 16% (αρχή - τέλος έτους), που είναι ο στόχος 
της Κυβέρνησης για το 1986.
Η συγκράτηση των ελλειμμάτων του Δημόσιου Τομέα είναι ένας άλλος 
στόχος που η προσέγγισή του είναι ικανοποιητική.
Λιγότερο ικανοποιητική υπήρξε η εξέλιξη του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών. Οφείλεται κυρίως στο κλίμα ανη
συχίας και αναταραχής στην αγορά, που καλλιεργήθηκε σκόπιμα από ο
ρισμένες πλευρές. Η εμμονή όμως στην τήρηση του προγράμματός μας 
χωρίς τη λήψη νέων μέτρων οδηγεί, βαθμιαία, στην αποκατάσταση και 
ομαλοποίηση της αγοράς.
Με την αυστηρή τήρηση όσων έχουν αποφασισθεί, προσδοκούμε ότι θα 
προσεγγίσουμε και τον στόχό αυτό.
Σημαντικά βήματα το χρόνο που πέρασε έγιναν και στην κατεύθυνση εξυ
γίανσης των προβληματικών και των ΔΕΚΟ, στην πολιτική για την αυτοα
πασχόληση και την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ομαλοποίηση της 
αγοράς με προσαρμογή στις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλ
λει ο διεθνής ανταγωνισμός και η θέση της χώρας μας στο διεθνή κατα
μερισμό της εργασίας.



Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας εξάλλου των ελληνικών προϊόντων 
που επετεύχθη με την υποτίμηση της δραχμής κατά 15% τον περασμένο 
Οκτώβρη και διατηρείται με συνδυασμό της συναλλαγματικής και εισο
δηματικής πολιτικής, καθώς και η βελτίωση του θεσμικού εξαγωγικού 
πλαισίου, αναμένεται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στον όγκο των 
εξαγόμενων προϊόντων, και στο εμπορικό ισοζύγιο.
Θέλω, τέλος, να επισημάνω ότι η σταθεροποίηση της οικονομίας απαι
τεί χρόνο. Ιδιαίτερα όταν επιδίωξή μας είναι η βαθμιαία προσαρμογή 
της οικονομίας έτσι ώστε να αποφευχθούν έντονοι κλυδωνισμοί. Σήμε
ρα έχουμε πετύχει τόσο .την εφαρμογή ενός σταθεροποιητικού προγράμ
ματος, όσο και μία πορεία που θα οδηγήσει στους στόχους που επιδι
ώκουμε, θέτοντας έτσι τις βάσεις για μιά σταθερή αναπτυξιακή προσ- 
πάθεια.
Με τις σκέψεις αυτές και την πεποίθηση ότι του χρόνου θα είναι 
εμφανέστερες οι προοπτικές από τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, 
χαιρετίζω τα εγκαίνια της 51ης Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης 
και εκφράζω τις ευχές μου για την επιτυχία του θεσμού.-
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