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Εξοχότατοι Κύριοι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Τουρκίας,
Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Πρέσβεις,
Κυρίες και Κύριοι,
Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για τις επιχειρηµατικές κοινότητες των δύο χωρών µας
η παρουσία σας στο σηµερινό φόρουµ, που διοργανώνουν οι DEIK, η
TUSIΑD και ο ΣΕΒ.
Η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα χαιρετίζει την πρώτη επίσηµη επίσκεψη
Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία µετά από σχεδόν 50 χρόνια.
Θεωρούµε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι ηγεσίες της Τουρκίας και
της Ελλάδας θέτουν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεών τους την ενίσχυση
των διµερών οικονοµικών σχέσεων, οι οποίες µέσα από την επιχειρηµατική
συνεργασία, µπορούν να εδραιωθούν και να εξελιχθούν πολύπλευρα. Η κοινή
παρουσία των Πρωθυπουργών δίνει το µήνυµα µιας αναπτυξιακής
προοπτικής, που υπερβαίνει το παρελθόν και οραµατίζεται την παράλληλη
πρόοδο των οικονοµιών µας.
Οι Έλληνες και οι Τούρκοι επιχειρηµατίες εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά µετά
την ιστορική επίσκεψη του αείµνηστου Προέδρου Οζάλ στην Ελλάδα το 1988,
ανταποκρίθηκαν µε αίσθηµα ευθύνης στην ιστορική πρόκληση να
οικοδοµήσουν στέρεες σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης
και συνεργασίας, µε στόχο, όχι µόνον το οικονοµικό όφελος, αλλά και την
ενίσχυση της ευρύτερης προσέγγισης µεταξύ των δύο χωρών. Είναι βαθιά
πεποίθησή µας ότι η συνεργασία στον οικονοµικό τοµέα µέσα από την
ανάπτυξη επαφών, τη διάλυση προκαταλήψεων, τη δηµιουργία κοινών
συµφερόντων και ευκαιριών για ευρύτερη προσέγγιση, συµβάλλει
αποφασιστικά στην επέκταση αυτής της συνεργασίας σε όλους τους τοµείς.

1

Η προσπάθεια αυτή ήδη αποτυπώνεται στη θεαµατική αύξηση των διµερών
εµπορικών ανταλλαγών, τον τουρισµό, τη συνεργασία µεγάλων
κατασκευαστικών εταιριών µε την από κοινού ανάληψη µεγάλων έργων σε
τρίτες χώρες, όπως το Οµάν, και την επενδυτική παρουσία άνω των 70
ελληνικών εταιριών στην Τουρκία, µε επενδυµένο κεφάλαιο που υπερβαίνει τα
5,5 δισεκατοµµύρια δολάρια. Ενδεικτικά αναφέρω τις επενδύσεις δύο
µεγάλων ελληνικών τραπεζών, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και της
EUROBANK, και την πρόσφατη δηµιουργία κοινοπραξίας από την
τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ. Στον κρίσιµο τοµέα της ενέργειας, ξεκίνησε η
λειτουργία του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου και η σύνδεση των
Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη µεταφορά των
ενεργειακών πόρων από την περιοχή της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας
στην Νοτιοανατολική, Κεντρική και ∆υτική Ευρώπη.
Αντίστοιχες δυνατότητες υπάρχουν και για τις τουρκικές εταιρείες, οι οποίες
µπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο την ευρωπαϊκή ταυτότητα των
ελληνικών προϊόντων και την ισχυρή επιχειρηµατική παρουσία µας στη ΝότιοΑνατολική Ευρώπη. Υπάρχουν τεράστια ανεκµετάλλευτα περιθώρια
περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων, και είναι ευθύνη και υποχρέωσή µας να
προχωρήσουµε από κοινού προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς δισταγµούς και
καθυστερήσεις.
Παράλληλα, η ευρωπαϊκή πορεία της τουρκικής οικονοµίας δηµιουργεί
σταδιακά ένα νέο δυναµικό επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Τουρκία,
διευκολύνοντας επενδύσεις και των δύο πλευρών και ενθαρρύνοντας
πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των µεγεθών στο διµερές εµπόριο. Είναι
δεδοµένη, εξάλλου, η συνεχής και συνεπής στήριξη από την ελληνική
επιχειρηµατική κοινότητα της προσέγγισης της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή
οικογένεια και τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Εξοχότατοι, κυρίες και κύριοι,
Οι δύο επιχειρηµατικές κοινότητες έχουµε απόλυτη συναίσθηση του
ευρύτερου ρόλου που διαδραµατίζουν οι επιχειρηµατίες στη σηµερινή
κοινωνία και το νέο παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα, και θα κάνουµε το παν
ώστε να φέρουµε τι δύο χώρες µας εγγύτερα. Ορισµένα από τα προβλήµατα
του παρελθόντος έχουν λυθεί µε τις διάφορες διµερείς συµφωνίες που έχουν
υπογραφεί, ιδιαίτερα δε µε τη Συµφωνία για την Αµοιβαία Προστασία και
Προώθηση των Επενδύσεων και τη Συµφωνία για την Αποφυγή ∆ιπλής
Φορολογίας. Παραµένουν όµως ορισµένα ζητήµατα που δυσχεραίνουν τις
προσπάθειές µας. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι :
•

Στο µεν νοµικό και διοικητικό επίπεδο, η άρση κάποιων εµποδίων
και αντικινήτρων που ακόµα υπάρχουν και δυσχεραίνουν τις
οικονοµικές µας σχέσεις.

•

Στο δε πολιτικό επίπεδο, η διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση του
ευρύτερου κλίµατος, έτσι ώστε οι οικονοµικές και οι πολιτικές
σχέσεις να αλληλοενισχύονται και αλληλοτροφοδοτούνται.
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Κυρίες και Κύριοι,
Οι δρόµοι της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν συναντώνται µόνο στο Αιγαίο. Η
πλατφόρµα είναι πολύ ευρύτερη. Σ’ όλο τον κόσµο, όλη την Ευρώπη και
ειδικότερα, την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του
Ευξείνου Πόντου, της Κεντρικής Ασίας και της Ανατολικής Μεσογείου,
συντελούνται κοσµογονικές αλλαγές. Νέα προβλήµατα στους τοµείς της
οικονοµίας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας απαιτούν κοινές
προσεγγίσεις και κοινές λύσεις. Είναι βέβαιο ότι µια στενή συνεργασία
Ελλάδος και Τουρκίας σε όλους τους τοµείς θα είναι επωφελής, όχι µόνο για
τις δύο χώρες και τους δύο λαούς, αλλά και για την ανάπτυξη και σταθερότητα
όλης της περιοχής.
Οι φωτισµένες πολιτικές ηγεσίες µπορούν να βοηθήσουν στην εδραίωση
σχέσεων εµπιστοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης. Οι ανήσυχες δηµιουργικές
επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, που καινοτοµούν και ρισκάρουν,
µπορούν να αποφέρουν κοινά οικονοµικά οφέλη για τους εργαζοµένους τους,
τους µετόχους τους, τις τοπικές κοινωνίες εν γένει. Μπορούν να αποτελέσουν
τους πυλώνες, πάνω στους οποίους θα στηριχθεί µία πραγµατική γέφυρα που
θα ενώνει τις δύο χώρες, τους δύο λαούς. Ας αξιοποιήσουµε λοιπόν αυτά που
µας ενώνουν, ας αφήσουµε πίσω αυτά που µας χωρίζουν και ας
προχωρήσουµε από κοινού προς το µέλλον σε µια πορεία ανάλογη της
µεγάλης ιστορίας και του πολιτισµού µας.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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