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«Με ηδηαίηεξε ραξά ζπκκεηέρσ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Ειιελν-Τνπξθηθνύ Επηρεηξεκαηηθνύ
Φόξνπκ. Μηαο δηνξγάλσζεο πνπ απνηειεί πεδίν επαθήο κεηαμύ Ειιήλσλ θαη Τνύξθσλ
επηρεηξεκαηηώλ θαη δηεπθνιύλεη ηελ αλαδήηεζε επθαηξηώλ ζπλεξγαζίαο.
Η δηεύξπλζε θαη ε ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Ειιάδαο θαη Τνπξθίαο
απνηεινύλ δηαρξνληθά όρεκα πξνζέγγηζεο, εηξεληθήο ζπλύπαξμεο θαη θηιίαο κεηαμύ ησλ
δύν ρσξώλ. Μεηαμύ δύν ιαώλ πνπ δνπλ γηα αηώλεο ζηελ ίδηα «γεηηνληά», κνηξάδνληαη
θνηλέο παξαδόζεηο θαη βηώκαηα.
Είλαη, ινηπόλ, ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθό ην γεγνλόο όηη νη δηκεξείο ζρέζεηο παξνπζηάδνπλ
ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξόληα. Καηά ηελ πεξίνδν 2010 – 2013 ν όγθνο
ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ ζρεδόλ δηπιαζηάζηεθε, θάλνληαο έλα άικα από ηα 2,2 δηο επξώ
ζηα 4,3 δηο επξώ.
Η Τνπξθία απνηειεί ζήκεξα κηα από ηηο θνξπθαίεο αγνξέο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο.
Τν 2013 νη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο από ηελ Ειιάδα απμήζεθαλ θαηά 15,2% ζε ζρέζε κε
ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, θζάλνληαο ζε αμία ηα 3,17 δηο επξώ.
Έλαο άιινο ζεκαληηθόο ηνκέαο νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κε ηε γεηηνληθή ρώξα, είλαη απηόο
ησλ επελδύζεσλ, όπνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα είδακε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα
αμηνπνηνύλ ηηο επθαηξίεο από ηελ ηαρύηαηε αλάπηπμε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο. Σήκεξα,
ην ύςνο ησλ ειιεληθώλ επελδύζεσλ ζηελ Τνπξθία αλέξρεηαη ζε 6,6 δηο δνιάξηα, κε
πεξίπνπ 500 εηαηξείεο ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ηνκείο όπσο
απηνί ησλ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ, ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο.
Ο ηνπξηζκόο αλαδεηθλύεηαη επίζεο ζε ζεκαληηθό πεδίν ελίζρπζεο ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ.
Είλαη γλσζηό όηη ε Τνπξθία απνηειεί έλαλ θνξπθαίν ηνπξηζηηθό πξννξηζκό παγθνζκίσο,
κε ηηο αθίμεηο επηζθεπηώλ λα έρνπλ ππεξδηπιαζηαζηεί ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο
δεθαεηίαο. Ωζηόζν, εμίζνπ εληππσζηαθή είλαη θαη ε αύμεζε ηνπ εμεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ
από ηελ Τνπξθία. Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, ν αξηζκόο ησλ Τνύξθσλ πνπ ηαμηδεύνπλ ζην
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εμσηεξηθό έρεη ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί: από 4 εθαη. ην 2004 ζε 7 εθαη. ην 2014. Καη, όπσο
όια δείρλνπλ, ε Ειιάδα απνηειεί επηινγή πξνηίκεζεο γηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ
επηζθεπηώλ από ηε γεηηνληθή ρώξα. Σύκθσλα κε ηηο κέρξη ηώξα εθηηκήζεηο, ε Ειιάδα ζα
έρεη δερζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 πάλσ από 1 εθαηνκκύξην Τνύξθνπο ηνπξίζηεο.
Από όια απηά ηα ζηνηρεία πξνθύπηεη όηη νη εθαηέξσζελ επηρεηξεκαηηθέο θνηλόηεηεο
έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξό ππόβαζξν ζπλεξγαζηώλ θαη ζπκπξάμεσλ. Υπάξρνπλ
σζηόζν αθόκε πνιιά πεξηζώξηα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηώλ ησλ ζρέζεσλ, κε
ακνηβαίν όθεινο ηόζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ δύν ρσξώλ.
Οη ζπλζήθεο επλννύλ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Από ηε κηα, ε ειιεληθή νηθνλνκία
επηζηξέθεη ζε ζεηηθό έδαθνο κεηά από 6 ρξόληα ύθεζεο, ζηεξηδόκελε ζηελ εμσζηξέθεηα
θαη ζηελ αλάπηπμε δηεζλώο αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Από ηελ άιιε, ε
Τνπξθία παξακέλεη κηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελε ρώξα. Μηα γεηηνληθή αγνξά κε επλντθά
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε πιεζπζκό 76 πεξίπνπ εθαη. δπλεηηθώλ θαηαλαισηώλ,
ην 10% ησλ νπνίσλ αλήθεη ήδε ζηε κεζαία θαη πςειή εηζνδεκαηηθή ηάμε.
Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα δηεύξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηώλ ζε
κηα ζεηξά από ηνκείο. Έλαο από απηνύο είλαη βεβαίσο, νη εμαγσγέο, κε έκθαζε ζε
θιάδνπο όπνπ ε Ειιάδα αλαπηύζζεη πνηνηηθή θαη θαηλνηόκν παξαγσγή, όπσο ηα
γεσξγηθά πξντόληα θαη ηα ηξόθηκα, ηα θάξκαθα θαη ηα θαιιπληηθά, ηα δνκηθά πιηθά, ηα
πιαζηηθά θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Υπάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο πξννπηηθέο ζηε
δεκηνπξγία θνηλνπξαμηώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγηώλ, κε ζηόρν ηε δξαζηεξηνπνίεζε
ζε αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο, ηεο Καζπίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ.
Επθαηξίεο ππάξρνπλ θαη ζε ηνκείο όπσο νη θαηαζθεπέο θαη ε αλάπηπμε ππνδνκώλ, ε
αγνξά αθηλήησλ, ην ιηαλεκπόξην, ε ελέξγεηα θαη βεβαίσο ν ηνπξηζκόο, κε ζπλέξγηεο θαη
θνηλά παθέηα γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ από ηηο καθξηλέο αγνξέο ηεο Άπσ
Αλαηνιήο, ηεο Βόξεηαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο.
Η Ειιάδα θαη ε Τνπξθία δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ από ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζέζε κεηαμύ ηξηώλ επείξσλ. Απηέο νη δπλαηόηεηεο
κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα, κε ζπλέλσζε δπλάκεσλ θαη
δεκηνπξγηθέο ζπκπξάμεηο.
Γη’ απηό ζεσξνύκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν επηρεηξεκαηηθώλ θνηλνηήησλ. Καη είλαη θαζνξηζηηθή πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε ε ζπκβνιή ηόζν ησλ Σπκβνπιίσλ Σπλεξγαζίαο, όζν θαη ησλ
δηκεξώλ Επηκειεηεξίσλ, κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε γλσξηκία, ηε
δηθηύσζε, ηελ αλάπηπμε θνηλώλ πξσηνβνπιηώλ.
Είκαη βέβαηνο όηη θαη ε απνςηλή εθδήισζε ζα ππεξεηήζεη απνηειεζκαηηθά απηνύο ηνπο
ζηόρνπο».
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