Συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ
µε την Αντιπροσωπεία

του Συνδέσµου Επιχειρήσεων

και Βιοµηχανίας της Τουρκίας (TUSIAD) - 30.10.2002
Η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) υποδέχθηκε
σήµερα στην Αθήνα αντιπροσωπεία της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Τουρκίας (TUSIAD), στο πλαίσιο των
καθιερωµένων επαφών µεταξύ των δύο Οργανισµών. Μετά τη συνάντηση η
∆ιοίκηση του ΣΕΒ συνόδευσε την επίσηµη αντιπροσωπεία της TUSIAD σε
επίσκεψή της στον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σηµίτη.
Ο ΣΕΒ και η TUSIAD, ως δύο από τους σηµαντικότερους
επαγγελµατικούς οργανισµούς που εκπροσωπούν την ελληνική και την
τουρκική επιχειρηµατική κοινότητα, είναι σταθερά προσηλωµένοι στην
προώθηση των οικονοµικών και πολιτιστικών σχέσεων µεταξύ των δύο
χωρών. Οι δύο Οργανισµοί θεωρούν ότι αυτή η δραστηριότητα συµβάλλει
κατά τρόπο κρίσιµο και ουσιαστικό στην πρόοδο της αµοιβαίας κατανόησης
και συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο. Κατ’ επέκταση πιστεύουν ότι η
βελτίωση της πολιτικής συνεννόησης θα επηρεάσει θετικά τις οικονοµικές
σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών.
Σε αυτή τη βάση, ο ΣΕΒ και η TUSIAD από κοινού εκφράζουν την
πλήρη στήριξή τους για το επίπεδο συνεργασίας που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ
των δύο πλευρών του Αιγαίου στο πλαίσιο των 10 πρωτοκόλλων συνεργασίας
που υπογράφηκαν κατά το 2000.
Αυτά τα πρωτόκολλα προωθούν
ουσιαστικές συνεργασίες σε τοµείς του εµπορίου, του τουρισµού, του
περιβάλλοντος, του πολιτισµού, της ασφάλειας των πολιτών, καθώς και σε
άλλα θέµατα που καλύπτουν πολυµερείς συνεργασίες.
Οι διµερείς οικονοµικές σχέσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και
αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δηµιουργήσει joint-ventures στην
Τουρκία τόσο στο εµπόριο όσο και στην µεταποίηση.
Όµως, οι
µακροοικονοµικές συνθήκες που σηµειώθηκαν την τελευταία διετία οδήγησαν
σε µείωση του όγκου του εµπορίου από το επίπεδο των 800 εκ. € που ανήλθε
το 1999. Παρά ταύτα, στοιχεία του 2002 δείχνουν µία σαφή βελτίωση και
εκτιµάται ότι ο όγκος του εµπορίου θα ανέλθει στα 700 εκ. €. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι το εµπορικό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα αρνητικό για την Ελλάδα και
οι δύο Οργανισµοί εκτιµούν ότι πρέπει να αναληφθούν ενέργειες προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης. Ένα από τα µέτρα που θα συµβάλουν προς
αυτήν την κατεύθυνση είναι η ολοκλήρωση της από καιρό εκκρεµούσης
συµφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας.
Οι δύο Οργανισµοί θεωρούν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Τουρκία
έχει αρχίσει να εφαρµόζει τη διαδικασία εναρµόνισης µε τους νόµους και
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Αυτό είναι ένα ακόµη βήµα στην
προσπάθεια της Τουρκίας να ανταποκριθεί στα πολιτικά και οικονοµικά
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κριτήρια για συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπάθεια για την οποία
και οι δύο Οργανισµοί ελπίζουν ότι θα είναι επιτυχής. Υπό αυτό το πρίσµα,
σηµειώνεται ότι η έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία αποτελεί
εξέλιξη που µπορεί να επηρεάσει θετικά την αποτελεσµατική επίλυση
πολιτικών θεµάτων που εκκρεµούν µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και θα
συµβάλει στην περαιτέρω συνεργασία. Ο ΣΕΒ και η TUSIAD πιστεύουν ότι η
ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας πρέπει να αντιµετωπισθεί σε ισότιµη βάση,
όπως και άλλες παρόµοιες, σε σχέση µε τα οφέλη και τις υποχρεώσεις.
Ο ΣΕΒ και η ΤUSIAD θεωρούν επίσης ενισχυτική την πληθώρα και την
διάρκεια των επαφών που σηµειώνονται µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών
οµάδων της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπως σε επίπεδο κυβερνητικό,
δηµοσιογραφικό, επιστηµονικό, ακαδηµαϊκό, πανεπιστηµιακό, επιχειρηµατικό
και άλλων µη κυβερνητικών οργανώσεων. Ο ρόλος και η σηµασία εποµένως
των αστικών θεσµών δεν πρέπει να αγνοείται ή να υποβαθµίζεται.
Τέλος, οι δύο Οργανισµοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η ταυτόχρονη
πρόοδος της εναρµόνισης της Τουρκίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και οι
συνεχείς επαφές όλων των τµηµάτων της κοινωνίας των δύο χωρών θα
συµβάλουν σε µία αποδεκτή λύση στο χρονίζον πρόβληµα της Κύπρου.
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