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Εξοχότατε Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών της Τουρκίας,
Εξοχότατη Κυρία Υπουργέ των Εξωτερικών της Ελλάδας,
Γκιουνάιντεν! Καληµέρα σας!
Είναι ιδιαίτερη τιµή για τον ΣΕΒ η παρουσία σας σήµερα στην εκδήλωση για
την ίδρυση του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας, που στοχεύει
να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την περαιτέρω προώθηση της
ελληνοτουρκικής συνεργασίας σε επιχειρηµατικό επίπεδο.
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι επικεφαλής της διπλωµατίας
των δύο χωρών στηρίζουν την ενίσχυση των διµερών οικονοµικών σχέσεων
µεταξύ µας, οι οποίες -µέσα από την επιχειρηµατική συνεργασία- µπορούν να
εδραιωθούν και να αναπτυχθούν πολύπλευρα.

Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και Κύριοι,
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρηµατικές κοινότητες έχουν
τον δικό τους ρόλο : να δηµιουργούν, εντοπίζοντας ευκαιρίες, κάνοντας
συµµαχίες, και να παράγουν πλούτο, ευµάρεια και κοινωνική συνοχή. Έτσι,
ανοίγουν δρόµους για την περαιτέρω σύσφιξη της φιλίας και συνεργασίας
γειτονικών λαών, οι οποίοι µοιράζονται κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα.
Ο ΣΕΒ, ανταποκρινόµενος στις ανάγκες των µελών του, δραστηριοποιείται σε
διεθνές επίπεδο συµβάλλοντας µε ουσιαστικό τρόπο στη χάραξη της
οικονοµικής διπλωµατίας, η οποία επιτυγχάνεται µέσα από τη συνεννόηση,
την κοινή στόχευση αλλά και την επιχειρησιακή συνεργασία του κράτους µε
τους αρµόδιους φορείς, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα.
Oι επιχειρηµατίες της Ελλάδας και της Τουρκίας έχουν πρωτοπορήσει σε
δύσκολες εποχές, χτίζοντας οικονοµικές γέφυρες που διευκόλυναν τη
βελτίωση του γενικότερου κλίµατος µεταξύ των δύο χωρών. Εδώ και πολλά
χρόνια, ο ΣΕΒ έχει αναπτύξει σχέσεις µε την τουρκική επιχειρηµατική
κοινότητα ιδρύοντας το πρώτο σχήµα διµερούς επιχειρηµατικού φορέα υπό
την ηγεσία του πρώην Πρόεδρού του κ. Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου. Στα
χρόνια που ακολούθησαν, υλοποιήσαµε πολλές κοινές δράσεις µε τους
τούρκους συνεργάτες µας, ανταλλάσοντας επισκέψεις, διοργανώνοντας
επιχειρηµατικά φόρα και προωθώντας θέσεις από κοινού στην Ένωση των
Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Φορέων και τα ευρωπαϊκά όργανα.
Επιστέγασµα του κοινού οράµατός µας αποτελεί η σταθερή θέση που έχει ο
ΣΕΒ για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Όλα αυτά τα χρόνια, και σε
κάθε ευκαιρία, επισηµαίνουµε ότι η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα
αντιµετωπίζει ευνοϊκά και προσβλέπει στη θετική εξέλιξη της ευρωπαϊκής
προσέγγισης της Τουρκίας, εφόσον ικανοποιηθούν τα κριτήρια που τίθενται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Μέχρι τότε, πιστεύουµε ότι η χώρα µας θα αποτελεί για τους Τούρκους
εταίρους τη γεωπολιτική αλλά και κατ’ επιλογήν γέφυρα µε τη Γηραιά Ήπειρο.
Πιστεύουµε ότι οι δρόµοι µας δεν συναντώνται µόνο στο Αιγαίο. Το
συναπάντηµά µας είναι και στην Ενωµένη Ευρώπη, είναι και στην ευρύτερη
Παρευξείνια περιοχή, είναι και στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο.
Μπορούµε να έχουµε στρατηγική συνεργασία µε τουρκικές επιχειρήσεις
συµπληρώνοντας η κάθε πλευρά τα δυνατά σηµεία της άλλης. Οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα και εµπειρία, ενώ διαθέτουν γνώση
και ισχυρή παρουσία στις αγορές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Οι
τουρκικές επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, έχουν παραδοσιακά ισχυρούς
δεσµούς και έντονη διεισδυτικότητα στις αγορές της Μαύρης Θάλασσας και
της Κασπίας. Οι συνέργειες που µπορούν να αναπτυχθούν είναι ποικίλες, οι
ευκαιρίες πολλές και οι προοπτικές ευοίωνες.
Κυρίες και Κύριοι,
Το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας που ιδρύουµε σήµερα µε
τους συνεργάτες µας της DEIK, όπως και τα άλλα που λειτουργούν υπό την
αιγίδα µας, µπορεί να επιτελέσει σηµαντικό έργο, καθώς:
•
•

απαρτίζεται από σηµαντικούς επιχειρηµατίες και υψηλόβαθµα στελέχη
που έχουν γνώση και ενδιαφέρον για την αγορά της Τουρκίας και
αντίστροφα
πολλά από τα µέλη του ήδη δραστηριοποιούνται στη γειτονική χώρα
και µε την εµπειρία τους µπορούν
o να αναδείξουν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και να
προσφέρουν δικτύωση
o να εντοπίσουν προβλήµατα και να προωθήσουν την επίλυσή
τους

Το νέο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο είναι ευέλικτο, ολιγοµελές και κυρίως, έχει
θέσει ως στόχο να είναι αποτελεσµατικό.
Εξοχότατοι κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι,
Η σηµερινή εκδήλωση σηµατοδοτεί κοµβικό σηµείο για την στενότερη και
διευρυµένη συνεργασία των επιχειρηµατικών κοινοτήτων δύο γειτονικών και
φίλων χωρών. Στο επιχειρηµατικό παιχνίδι, που παίζεται µε όρους όπως
παγκοσµιοποίηση και ανταγωνιστικότητα, η σύµπραξη δυνάµεων θεωρείται
πλέον απαραίτητη.
Για την ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα, η Τουρκία είναι ένας στρατηγικός
οικονοµικός εταίρος. Κοινός µας στόχος είναι η διερεύνηση νέων
συνεργασιών και συµµαχιών, η αύξηση των επενδύσεων και του διµερούς
εµπορίου, η από κοινού δραστηριοποίηση σε άλλες χώρες, η επιχειρηµατική
ανάπτυξη και η κοινωνική ευµάρεια. Το όραµα αυτό µπορεί να γίνει
πραγµατικότητα αν συνεργαστούµε για την υλοποίησή του και θεωρούµε την
στήριξη της διπλωµατίας δεδοµένη στο έργο µας.
Τεσεκιουρλέρ. Ευχαριστώ.
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