∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χίος, 20/9/2003

Με πρωτοβουλία του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
πραγµατοποιήθηκε σήµερα (20/9) στη Χίο επίσκεψη πολυπληθούς
αντιπροσωπείας του Συνδέσµου Βιοµηχάνων και Επιχειρηµατιών της
Τουρκίας (TÜSIAD).
Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο της καλής
συνεργασίας των κεντρικών επιχειρηµατικών φορέων των δύο χωρών µε
στόχο να συµβάλει στη βελτίωση των διµερών οικονοµικών σχέσεων και
στην ενίσχυση των επιχειρηµατικών επαφών.
Την τουρκική αντιπροσωπεία, στην οποία µετείχαν η ∆ιοίκηση της TÜSIAD
και σηµαντικοί επιχειρηµατίες µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου, δεξιώθηκε
η ∆ιοίκηση του ΣΕΒ σε γεύµα στο οποίο παρέστησαν εκπρόσωποι του
Υπουργείου Εξωτερικών, του τουρκικού Προξενείου, των τοπικών αρχών,
µέλη του ΣΕΒ και επιχειρηµατίες της Χίου, ενώ το πρόγραµµα περιελάµβανε
και περιήγηση στα αξιοθέατα του νησιού.
Ο κ. Αθανάσιος Λαβίδας, εκπροσωπώντας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ,
στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στη σηµασία της εκδήλωσης για τη
σταθερή ανάπτυξη καλού κλίµατος µεταξύ των δύο επιχειρηµατικών
κοινοτήτων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικότερα οι
επενδυτικές και εµπορικές δυνατότητες. Παρά την αύξηση των εµπορικών
συναλλαγών που έχει σηµειωθεί στο τελευταίο διάστηµα, υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα για τις ελληνικές εξαγωγές που υστερούν
σηµαντικά των τουρκικών. Προς αυτήν την κατεύθυνση συµβάλλει η
βελτίωση των πολιτικών σχέσεων καθώς και οι 10 διµερείς συµφωνίες που
έχουν υπογραφεί σε διάφορους τοµείς, ενώ προσδοκάται και η επίλυση της
εκκρεµότητας για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Η τουρκική αγορά,
πέραν του ότι παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και προοπτικές
για αποτελεσµατικότερη ελληνική παρουσία,
µπορεί να αποτελέσει
εφαλτήριο για δραστηριοποίηση των ελλήνων επιχειρηµατιών στην
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Αντίστοιχα, οι τουρκικές εταιρίες µπορούν
να συνεργασθούν επωφελώς µε ελληνικές σε περιοχές όπως τα Βαλκάνια
αξιοποιώντας την εµπειρία και την ευρωπαϊκή ταυτότητα των ελληνικών
εταιριών.
Αναφερόµενος στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας ο κ. Λαβίδας
επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, όπως και
του ΣΕΒ, στις προσπάθειες της τουρκικής οικονοµίας να προετοιµασθεί
κατάλληλα για να εισέλθει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής ¨Ενωσης, µε
πολλαπλά οφέλη για τον εκσυγχρονισµό της Τουρκίας, τις σχέσεις της µε
την Ευρώπη, τις διµερείς µας σχέσεις σε όλα τα επίπεδα και τη
σταθερότητα στην περιοχή.
Σηµείωσε, επίσης, τον συµβολισµό της
παρουσίας κορυφαίων οικονοµικών παραγόντων στη Χίο, το νησί που
ανέδειξε την ελληνική αξιοσύνη στην ποντοπόρο ναυτιλία, στο οποίο
σήµερα επιβεβαιώθηκε η αµοιβαία διάθεση για την προώθηση της ελληνοτουρκικής επιχειρηµατικής συνεργασίας.-

